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O adequado suprimento de combustíveis para os automóveis brasileiros é um tema 

de fundamental importância no planejamento energético nacional. Este trabalho visa 

analisar a relação entre oferta e demanda de gasolina e etanol no mercado brasileiro no 

horizonte de 2050, incorporando, para isso, fatores que têm potencial de impactar 

significativamente a demanda futura por estes combustíveis. O primeiro, relacionado à 

frota de veículos, é a consideração de cenários de alta penetração de veículos elétricos. 

O segundo, relacionado à intensidade de uso dos veículos, é a consideração da 

mudança do perfil etário da população brasileira para a quantificação da variação do 

padrão de uso do transporte. O terceiro, relacionado ao consumo específico dos 

veículos, é a incorporação dos ganhos energéticos referentes à melhoria de eficiência 

veicular. Os resultados encontrados mostram que a capacidade de oferta atual de 

gasolina seria suficiente para atender à demanda interna em todo o horizonte de estudo, 

em quaisquer dos cenários, o que não se verifica para o caso do etanol anidro e 

hidratado, quando analisadas suas demandas conjuntas. Observa-se que, nos cenários 

mais “disruptivos”, existe o risco de alta capacidade ociosa, com pico de demanda dos 

três combustíveis na década de 2030. Calcula-se que, nestes cenários, as demandas 

por gasolina e etanol anidro podem ter uma redução de 26% a 42%, e por etanol 

hidratado de 27% a 45%, em relação à projeção do cenário de referência em 2050.
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The adequate fuel supply for light-duty vehicles (LDVs) in Brazil is a matter of key 

importance for energy planning in the country. This study aims to analyse the relationship 

between supply and demand of gasoline and ethanol in the Brazilian market up to 2050, 

incorporating, for this, factors that have the potential of impacting significantly the future 

demand for these fuels. The first, related to the vehicle fleet, considers high penetration 

scenarios for electric vehicles. The second, related to the vehicles’ use intensity, 

accounts for variations in the Brazilian population’s age profile and its impacts on the 

mobility pattern. The third, related to the vehicles’ specific consumption, incorporates fuel 

savings due to improved vehicles’ efficiency. Results show that the current supply of 

gasoline could meet the domestic demand in the whole study horizon in any of the 

scenarios, what could not be verified for the ethanol’s aggregate demand. It turns out 

that in the most disruptive scenarios, there is a risk of high idle capacity, with peak 

demand of the three fuels in the 2030s. In these scenarios, the demand for gasoline and 

anhydrous ethanol may have a reduction of 26% to 42%, and for hydrated ethanol of 

27% to 45%, compared to the reference scenario projection for 2050.  
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Equação 5-22: 𝐶𝑂𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 = (31,0 𝐺𝑙/𝑎𝑛𝑜) + (1,8 𝐺𝑙/𝑎𝑛𝑜) + (3,6 𝐺𝑙/𝑎𝑛𝑜) = 36,4 𝐺𝑙/𝑎𝑛𝑜  
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1 - INTRODUÇÃO 

A indústria de óleo e gás é notadamente uma das mais relevantes da economia global, 

não só pela representatividade geopolítica, mas também por ser responsável pelo 

suprimento de 52% de sua demanda energética em nível mundial (IEA, 2016). 

Dentre os principais consumidores de recursos petrolíferos, o setor de transportes se 

destaca como um dos seus maiores demandantes. Em 2014, esse setor representou 

57% da demanda energética global de petróleo, considerando todos os modais 

existentes – aéreos, marítimos e terrestres (IEA, 2016). 

 

Figura 1-1 – Demanda energética global de petróleo por setor 

Fontes: Elaboração própria a partir da IEA (2016) 

A recente evolução observada no desenvolvimento de veículos elétricos e outras 

tecnologias automotivas deposita expectativas em relação à evolução da frota de 

veículos leves, uma vez que a introdução competitiva de veículos no mercado com 

esses tipos de tecnologia pode representar, no longo prazo, riscos à demanda de 

derivados de petróleo de alto valor agregado – como gasolina e diesel. 

Adicionalmente, a integração de novos serviços de mobilidade, a implementação da 

tecnologia de veículos autônomos e expansão do transporte compartilhado pode gerar 

redução de até 75% da demanda destes combustíveis veiculares em algumas regiões 

(BNEF e MCKINSEY, 2016). 

A frota global de veículos leves é composta majoritariamente por veículos movidos 

exclusivamente a gasolina (VEG) ou a diesel (VED) IEA (2016b). Essa dependência é 
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conhecida como “trancamento tecnológico”, pois o tipo de tecnologia de propulsão 

disponível no veículo restringe qual o tipo de combustível o consumidor tem 

possibilidade de utilizar. 

 

Figura 1-2 – Evolução da frota de veículos leves no mundo por tipo de 
combustível (milhões de veículos) 

Fonte: IEA (2009) de 1990 a 2005 e IEA (2016b) de 2010 a 2015 

Paralelamente, o aumento das preocupações com mudanças climáticas tem conduzido 

à discussão de alternativas menos intensivas em emissões de carbono nos principais 

setores consumidores de energia. Ao lado do setor energético, o setor de transportes é 

um dos maiores responsáveis pelas emissões totais, com cerca de 23% (IEA, 2016), e 

a possível mudança de propulsão dos veículos e o tipo de combustível que é substituído 

pode representar novas perspectivas na redução de suas emissões. 

No Brasil, o setor de transportes representa 32% do consumo de energia final brasileiro 

(84 Mtep), sendo 90% destes referentes somente ao transporte rodoviário, o equivalente 

a 78 Mtep. Comparativamente à média global, neste modal existe maior balanceamento 

entre a utilização dos combustíveis fósseis e os demais combustíveis pela grande 

penetração de veículos flexfuel (VFF), que têm possibilidade de utilização de etanol1, 

além de gasolina. No entanto, cerca de 80% do consumo energético brasileiro no setor 

de transporte rodoviário ainda é proveniente de fontes fósseis (EPE, 2016). 

                                                
1 EPE (2016) indica a utilização de aproximadamente 12% de etanol hidratado no transporte rodoviário em 
2015. 
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A demanda brasileira de transporte rodoviário é, em grande parte (49%), composta pela 

demanda de diesel e biodiesel provinda de veículos de grande porte, como caminhões 

e ônibus, além de veículos utilitários de passageiros. Outros 49% são provenientes da 

demanda de gasolina e etanol2, essencialmente advinda do consumo de veículos leves 

de passageiros, veículos comerciais leves e motocicletas. O restante da demanda 

refere-se aos veículos convertidos a gás natural, que possuem uma parcela pouco 

representativa (2%) (EPE, 2016). 

 

Figura 1-3 – Demanda energética do transporte rodoviário brasileiro (Mtep) 

Fontes: Elaboração própria a partir de EPE (2016) 

Motivados por fatores como a poluição urbana e as mudanças climáticas, muitos países 

têm adotado medidas de incentivo à compra de veículos elétricos (VE), que podem ser 

desde desconto no imposto incidente no preço do veículo, a reembolso de uma quantia 

pela compra do carro, desconto no imposto anual de uso do automóvel3, prioridade de 

uso de faixas em vias urbanas, ou locais com estacionamentos exclusivos (IEA, 2016). 

Além das tendências relacionadas especificamente à composição da frota de veículos, 

seja ela eletrificada ou mais eficiente, outro fator que deve influenciar de forma 

significativa o nível de consumo de energia no setor de transporte é o padrão de uso 

dos veículos pela população em função de sua mudança de perfil etário. Segundo IBGE 

                                                
2 A gasolina aqui referida é a gasolina C, uma composição de gasolina A e etanol anidro, e o etanol aqui 
referido é o etanol hidratado. Essa distinção será explicitada na análise de oferta (Capítulo 6), em que é 
necessário o detalhamento dos componentes dos combustíveis. Em toda a análise de demanda referir-se-
á somente como gasolina e etanol. 
3 Equivalente ao IPVA, no Brasil. 
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(2013), nas próximas décadas, a população brasileira, em consonância com a tendência 

global, terá um aumento no percentual das faixas etárias mais idosas, que utilizam 

menos transporte e, portanto, têm um gasto energético inferior à média. 

Outras tendências de mobilidade que se apresentam hoje também têm potencial de 

impactar a demanda energética, mas mais que isso, de transformar o modelo de 

mobilidade urbana atual. Além da eletrificação, já citada, os veículos autônomos e o 

transporte compartilhado são tendências inevitáveis das quais as cidades vão usufruir. 

E, à medida que elas são implementadas e seu uso massificado, elas se reforçam uma 

a outra: por exemplo, a entrada de carros autônomos e a expansão da mobilidade 

compartilhada impulsionam a atratividade dos veículos elétricos, uma vez que estes têm 

um custo de rodagem mais baixo (BNEF e MCKINSEY, 2016). 

Tendo em vista esse contexto, é de particular interesse a compreensão dos impactos 

de longo prazo sobre as indústrias de petróleo e sucroalcooleira do Brasil. Isso pode ser 

traduzido como o entendimento do comportamento da demanda de combustíveis, por 

meio da construção de cenários, e, com base nisso, da capacidade de oferta nacional 

de cada combustível no período referido (2015 a 2050). Sendo o foco do presente 

trabalho os veículos leves de passageiros, trata-se, portanto, de gasolina e etanol. 

Conforme se mostrará, esses impactos podem ser decorrentes da possível mudança de 

uma matriz de transportes muito dependente desses combustíveis para uma matriz mais 

equilibrada, em que a eletricidade passa a ter maior relevância, como também das 

mudanças de padrão de utilização do transporte, que são fortemente influenciadas pela 

estrutura etária da população e mudanças comportamentais entre gerações. 

Assim, organiza-se este trabalho da seguinte forma: inicialmente, a fundamentação 

teórica para os temas abordados nas análises, sejam eles o mercado de combustíveis 

no Brasil (Capítulo 2), as tendências tecnológicas dos automóveis (Capítulo 3), e as 

tendências demográficas brasileiras e como estas influenciam a demanda de transporte 

(Capítulo 4). 

A seguir, apresenta-se o detalhamento da metodologia elaborada para o 

desenvolvimento das análises propostas (Capítulo 5), os resultados obtidos do modelo 

construído (Capítulo 6) e, por fim, as considerações finais (Capítulo 7).  
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2 - O MERCADO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS PARA 

VEÍCULOS CICLO OTTO NO BRASIL 

A predominância de veículos Otto e Diesel na frota global gera uma dependência 

energética do setor de transportes em relação aos combustíveis adequados a operar 

nestes ciclos termodinâmicos, em sua maioria, os derivados de petróleo gasolina e 

diesel. Neste aspecto, o Brasil apresenta algumas particularidades, como a adoção 

exclusiva de motores ciclo Otto para os automóveis de passeio e a participação 

relativamente alta de biocombustíveis, em particular o etanol de cana-de-açúcar (EPE, 

2015). 

Sendo o foco deste trabalho compreender os impactos potenciais na demanda de 

combustíveis provocados justamente por mudanças na composição e na utilização da 

frota de veículos leves, neste capítulo serão abordados os fundamentos de mercado 

(oferta e demanda) dos combustíveis em questão, gasolina e etanol4. 

Na Tabela 2-1 são apresentados os tipos de tecnologias de propulsão automotiva 

considerados neste trabalho, bem como os tipos de combustíveis mais prováveis de 

serem utilizados como fonte energética nos veículos de transporte de passageiros. 

Estas tecnologias são as que possuem maior representatividade hoje e que, como será 

apresentado no capítulo 3, as que possuem perspectivas mais acentuadas de 

introdução na frota automotiva. 

Tabela 2-1: Tipos de veículos considerados5 

Veículo Sigla Fonte energética 

Exclusivamente a gasolina VEG Gasolina 
Flexfuel VFF Gasolina ou etanol 
Exclusivamente a diesel VED Diesel 
Híbrido VEH Gasolina ou etanol 
Elétrico híbrido plug-in VEHP Eletricidade, gasolina ou etanol 
Elétrico a bateria VEB Eletricidade 

Fonte: Elaboração própria 

                                                
4 O consumo de diesel é proveniente de: (i) dos veículos leves a diesel (como caminhonetes e utilitários) e 
(ii) dos veículos de grande porte (como caminhões e ônibus). Segundo MMA (2013), cerca de 95% do 
consumo total de diesel no transporte rodoviário é atribuído aos veículos pesados (dados referentes a 2012). 
Uma vez que estes veículos não fazem parte do escopo de análise, os aspectos relacionados à oferta de 
diesel não serão tratados neste trabalho por não haver aqui elementos suficientes para uma análise 
exaustiva de sua demanda. 
5 Para os veículos brasileiros de novas tecnologias, particularmente os VEH e os VEHP, será considerado 
na construção dos modelos que estes terão seus motores com tecnologia flexfuel, seguindo a tendência da 
frota atual. 
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No caso da gasolina, parte de seu consumo é proveniente dos cerca de 11 milhões de 

VEG (automóveis e comerciais leves) da frota brasileira, outra parte dos cerca de 20 

milhões de VFF e outra, significativamente inferior6, das cerca de 14 milhões de 

motocicletas (SINDIPEÇAS, 2016). 

Por norma, no Brasil, a gasolina produzida nas refinarias, a gasolina A, deve ser 

misturada pelas distribuidoras ao etanol anidro em um percentual em volume de 27% 

de etanol, formando a gasolina comprada nos postos de combustíveis, a gasolina C 

(BRASIL, 2015). Na Figura 2-1, apresenta-se como o consumo de gasolina C evoluiu 

nas últimas décadas no Brasil em função do tipo de tecnologia automotiva que 

demandou este combustível. 

 

Figura 2-1 – Evolução do consumo nacional de gasolina C por tipo de veículo 
(bilhões de litros) 

Fontes: MMA (2013) de 1980 a 2012, ANP (2016) de 2013 a 2015, e estimativas 

próprias7 

No caso do etanol, praticamente todo seu consumo é proveniente dos VFF (automóveis 

e comerciais leves), além de uma pequena contribuição de consumo dos veículos 

                                                
6 MMA (2013) estima que as motocicletas representaram aproximadamente 8% do consumo de gasolina 
de 2012. 
7 No período de 2013 a 2015, somente está disponível o consumo total do combustível. As estimativas 
próprias referem-se somente ao percentual de participação de cada tipo de veículo no consumo total deste 
combustível e foi realizada por extrapolação dos consumos observados nos anos anteriores. 
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exclusivamente a etanol (VEA), cuja participação tem-se reduzido substancialmente 

deste a década de 1980, com o insucesso, em certa medida, do Proálcool8. 

 

Figura 2-2 – Evolução do consumo nacional de etanol hidratado por tipo de 
veículo (bilhões de litros) 

Fontes: MMA (2013) de 1980 a 2012, ANP (2016) de 2013 a 2015, e estimativas 

próprias9 

De 2003 a 2009, observa-se que o consumo de combustíveis por veículos com motor 

ciclo Otto teve um aumento relevante da demanda de etanol hidratado, que até 2003 

vinha com uma tendência de declínio. Esse aumento de 4 vezes coincide com a 

introdução dos VFF no Brasil e é atribuído às condições favoráveis de oferta de etanol. 

A partir de 2009, as condições de mercado modificaram-se radicalmente e o consumo 

reduziu-se em 40% até 2012 (MOURA, 2014). 

Desde 2014, verifica-se uma retomada da participação de mercado do etanol. Em 2015, 

após 40 anos desde a criação do Proálcool, o consumo anual de etanol hidratado atingiu 

seu recorde. Parte desse máximo histórico pode ser explicado pelo aumento do preço 

da gasolina (reajuste das alíquotas de PIS/Cofins para combustíveis fósseis e retorno 

da Cide) e parte pela desoneração regional do etanol (caso do Estado de Minas Gerais). 

Outro aspecto que favoreceu a indústria sucroalcooleira foi o aumento da composição 

do etanol anidro na gasolina, passando de 25% para 27% (FECOMBUSTÍVEIS, 2016). 

                                                
8 Programa Nacional do Álcool. Para mais detalhes, ver seção 3.1. 
9 Idem à nota de rodapé 7. 
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Figura 2-3 – Consumo de combustíveis por veículos ciclo Otto (bilhões de litros) 

Fonte: ANP (2016) 

NOTA: o percentual de etanol é a relação entre o volume consumido de etanol hidratado 

e o consumo total de veículos ciclo Otto. 

Em termos gerais, os combustíveis automotivos são bens substitutos entre si10, como 

no caso da gasolina e do etanol, sendo, portanto, o principal fator definidor de sua 

escolha os preços relativos entre eles no ponto de compra (ALMEIDA, 2016). Por meio 

de análises econométricas das séries temporais do preço do etanol hidratado e da 

gasolina C, Moura (2014) observou que as estimativas de coeficientes estatisticamente 

significantes corroboram que a gasolina C representa, de fato, um bem substituto do 

etanol hidratado. 

No Brasil, em função da composição química de cada um destes combustíveis, que 

resulta em um poder calorífico médio do combustível e em uma eficiência média do 

motor utilizando este combustível, convém-se adotar o valor de 0,7 (ALMEIDA, 2016) 

para a relação de preços etanol/gasolina na decisão de qual combustível é mais 

vantajoso economicamente. 

Com a introdução dos VFF na frota brasileira, a possibilidade de opção do consumidor 

entre dois combustíveis substitutos produziu uma relação dos preços relativos do etanol 

hidratado e da gasolina C ao consumidor e o padrão de demanda destes combustíveis. 

Observa-se na Figura 2-4 que, enquanto os preços relativos se mantiveram abaixo de 

                                                
10 Referente aos combustíveis vendidos ao consumidor, como gasolina C e etanol hidratado. Para o caso 
da gasolina A e o etanol anidro a relação é de complementaridade. 
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0,7 (equivalência volumétrica entre os combustíveis), a demanda por etanol teve uma 

tendência de aumento. Inversamente, quando os preços relativos ultrapassaram este 

valor, houve uma tendência de aumento do consumo de gasolina (MOURA, 2014). 

 

Figura 2-4 – Relação entre os preços médios mensais de revenda de etanol 
hidratado e de gasolina C (R$/litro) 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANP (2016b) 

Conforme ressalva ANP (2016), essa vantagem na escolha pelo etano hidratado, 

resultante de seu preço relativo à gasolina C, é mais acentuada nos estados produtores 

deste combustível. Essa atratividade do etanol hidratado foi mais nítida em estados 

como São Paulo, Goiás, Paraná, Mato Grosso e Minas Gerais, que juntos 

representaram 83% do consumo de etanol em 2015. 

A escolha do consumidor entre abastecer um VFF com gasolina ou etanol é uma variável 

que, além de ter um alto nível de relevância na demanda final dos combustíveis, é 

extremamente complexa de ser modelada, pois é dependente de fatores com alto grau 

de incerteza. Um desses fatores é a política de preços adotada em nível Federal para a 

gasolina11 e possui impacto direto nesta relação de preços. Se por um lado o consumidor 

ganha com maior flexibilidade de escolha, por outro, essa incerteza (inerente, portanto, 

ao cenário político) confere à modelagem (e, numa escala mais ampla, ao planejamento 

energético) um grande espectro de possibilidades para a composição da demanda dos 

                                                
11 O fornecimento é quase que monopolizado pela Petrobras, que pode fazer o controle dos preços 
praticados. O atual presidente da empresa, Pedro Parente, segundo Valor (2016), pretende implantar uma 
política de preços interna de acordo com a paridade dos preços da gasolina no mercado internacional. 
Segundo FECOMBUSTÍVEIS (2016), a Petrobras representou 96% do fornecimento de gasolina A no Brasil, 
ante 99% em 2013. 
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VFF. Como será visto na seção 5.5.3, optou-se aqui por realizar a modelagem adotando-

se o caso mediano (50% da frota utilizando somente gasolina e 50% da frota utilizando 

somente etanol) e efetuando-se uma análise de sensibilidade sobre este caso. A Figura 

2-5 mostra a grande variabilidade da utilização de combustíveis pela frota de VFF de 

2004 a 2015, em que a utilização de gasolina por estes veículos passou de 

aproximadamente 0% da frota em 2005 a 75% em 2012. 

 

Figura 2-5 – Percentual de utilização de gasolina por VFF (% da frota) 

Fonte: MMA (2013) de 2004 a 2012 e estimativas próprias de 2013 a 201512 

Nas seções a seguir, apresentam-se mais detalhes sobre esses combustíveis, bem 

como o estado atual da infraestrutura instalada nacionalmente para abastecimento de 

cada um deles. 

2.1 - Oferta de gasolina 

A gasolina é um dos principais derivados de petróleo, fundamental para a economia e o 

transporte brasileiro, tendo uma participação de quase 10% no consumo de energia final 

do país. Na Figura 2-6, apresenta-se o balanço de oferta de gasolina A no mercado 

interno, sendo este o resultado da produção nacional, mais as importações, menos as 

exportações. Destaca-se que, a partir de 2009, simultaneamente à queda do consumo 

de etanol hidratado, verifica-se que as exportações de gasolina foram substituídas por 

                                                
12 Com base nas estimativas realizadas para elaboração da Figura 2-1 e da Figura 2-2, pôde-se calcular o 
percentual da frota de VFF utilizando somente gasolina C. 
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volumes médios semelhantes de importações13. Em 2015, foram produzidos 27,9 

bilhões de litros de gasolina A, tendo sido necessária a importação de mais 2,9 bilhões 

de litros para o suprimento da demanda (EPE, 2016). 

 

Figura 2-6 – Balanço da oferta de gasolina A no mercado brasileiro (bilhões de 
litros) 

Fonte: EPE (2016) 

Além do aumento observado nas importações de gasolina A, houve também uma 

tendência similar observada para nafta, principal fração de petróleo para produção de 

gasolina, passando de um patamar de 5 bilhões de litros até 2009 para 7 bilhões de 

litros em 2014, chegando a 8 bilhões de litros em 2015 (EPE, 2016). 

                                                
13 De 2006 a 2009, exportou-se em média 2,88 bilhões de litros ao ano de gasolina A e, de 2011 a 2015, 
importou-se em média 2,66 bilhões de litros ao ano do combustível. 
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Figura 2-7 – Histórico de importação de nafta (bilhões de litros) 

Fonte: EPE (2016) 

Historicamente, o Brasil tem dependido sobremaneira da importação de combustíveis 

para o suprimento de sua demanda interna. A partir dos anos 1980, com o aumento 

produção de óleo pesado advindo da Bacia de Campos, as refinarias brasileiras 

apresentaram restrições a este tipo de petróleo, pois estavam projetadas para o 

processamento de cargas de óleo leve. Paralelamente, o crescimento da frota rodoviária 

de caminhões representou um aumento importante na demanda de diesel. Com o 

objetivo de mitigar o consequente aumento das importações de diesel, desde então os 

investimentos realizados no parque de refino brasileiro têm sido mais voltados a este 

combustível (COLOMER e TAVARES, 2012). Isso se refletiu em adaptações e 

ampliações visando a produção de combustíveis menos poluentes, elevação da 

capacidade de processamento petróleos pesados e melhoria de desempenho 

operacional (EPE, 2015). 

Atualmente, o parque de refino brasileiro é formado por treze refinarias da Petrobras 

mais quatro refinarias privadas, somando uma capacidade total instalada de 

processamento de 373 mil metros cúbicos por dia de petróleo (ou 136 bilhões de litros 

por ano). Em função do fator de utilização das refinarias, essa capacidade instalada tem 

se refletido na efetiva produção de, no máximo, 27 bilhões de litros de gasolina A por 

ano (EPE, 2015). 
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Figura 2-8 – Capacidade de processamento de petróleo e produção de gasolina 
A no Brasil (bilhões de litros/ano) 

Fonte: EPE (2016) e EPE (2015) 

Segundo Barros (2014), além das unidades “tradicionais” de produção de gasolina nas 

refinarias, existe ainda um potencial adicional de produção que poderia ser obtido 

utilizando frações mais pesadas do petróleo. No contexto de uma avaliação da 

capacidade do parque de refino brasileiro para lidar com situações de choques de 

demanda por gasolina no curto prazo, muito em função da dependência do mercado 

brasileiro em relação ao etanol, esta capacidade flexível foi estimada em 4,9 mil metros 

cúbicos por dia, ou 1,8 bilhões de litros por ano. 

Os investimentos planejados em novas unidades de refino no Brasil se concentram 

basicamente em dois grandes projetos da Petrobras, a Refinaria General Abreu e Lima 

(RNEST), e o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) (PETROBRAS, 

2016)14. O projeto da RNEST contempla dois trens iguais, com capacidade para 

processar 230 mil barris por dia, estando o primeiro em operação desde 2014 e o 

segundo previsto para o próximo decênio. O projeto do COMPERJ também inclui dois 

trens, sendo apenas o primeiro dentro do horizonte de até 2024, este com capacidade 

para 165 mil barris por dia, previsto para 2021 (EPE, 2015). 

Por fim, destaca-se que muitos destes investimentos têm por finalidade a produção de 

combustíveis menos poluentes e assim garantir o atendimento dos limites de emissões 

veiculares definidos no Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 

                                                
14 Segundo EPE (2015), os investimentos totais, realizados e planejados, destes dois projetos somam mais 
de US$ 65 bilhões. 
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Automotores (PROCONVE). Para a gasolina, este programa estabelece o limite máximo 

para o teor de enxofre de 50 ppm (EPE, 2015). 

2.2 - Oferta de etanol 

O etanol é um tipo de biocombustível largamente utilizado no Brasil, que pode ser 

produzido em dois tipos de composição, o etanol hidratado ou etanol anidro. O primeiro 

é o produto do processo de produção de etanol, a partir basicamente da cana-de-açúcar 

e pode ser utilizado diretamente como combustível em veículos com motor ciclo Otto. O 

segundo, é o combustível resultante do processo de desidratação do primeiro, o qual 

reduz o seu teor máximo de água de 4,9% para 0,4% (v/v) (ANP, 2011). É o etanol 

anidro que se deve misturar à gasolina15. 

O uso de etanol no Brasil como combustível automotivo tem sido amplamente 

promovido desde os dois choques do petróleo, seja como um aditivo de gasolina (etanol 

anidro) ou como um substituto de gasolina (etanol hidratado) (SZKLO, SCHAEFFER, 

DELGADO, 2007). Essa diversificação ocorreu de forma mais acentuada em âmbito 

nacional com o Proálcool, em 1975, e foi retomada com a introdução dos automóveis 

bicombustíveis com tecnologia flexfuel, em 2003. A partir de 2003, a produção de 

biocombustíveis brasileira teve um aumento significativo, com produção de etanol 

principalmente a partir da cana de açúcar16. 

Ainda que os combustíveis fósseis tenham absoluta predominância no consumo 

energético brasileiro, especialmente no setor de transportes, o Brasil é um dos 

expoentes mundiais na produção de etanol e na introdução de biocombustíveis em sua 

matriz energética. Na Figura 2-9, apresenta-se a produção total de etanol (anidro e 

hidratado) dos dois maiores produtores mundiais, Brasil e EUA (ANP, 2016b). 

                                                
15 Conforme apresentado na seção 2.1. 
16 Segundo ANP (2016b), utiliza-se cana-de-açúcar em 97,1% das plantas de etanol autorizadas. 
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Figura 2-9 – Produção de etanol (bilhões de litros) 

Fonte: ANP (2016b) 

Em 2015, as exportações brasileiras de etanol tiveram um aumento de 1,39 para 1,78 

milhões de metros cúbicos, justificado, em parte, pela desvalorização do real e pela 

adoção do programa baixo carbono na Califórnia, que aumentou sua demanda do 

biocombustível (FECOMBUSTÍVEIS, 2016). 

No Brasil, o etanol é feito a partir da cana-de-açúcar e, nos EUA, sobretudo, a partir do 

milho. Apesar de o etanol se constituir de um produto relativamente homogêneo quanto 

à qualidade, a mudança de matéria-prima utilizada acaba por afetar as produtividades, 

os rendimentos energéticos e as reduções de emissões de gases de efeito estufa (GEE) 

durante o ciclo de vida, frente aos combustíveis fósseis substituídos, tendo o etanol de 

cana se demonstrado superior ao de milho nos três quesitos (WANG et al., 2012). 

Após a colheita da cana-de-açúcar, esta segue para as unidades de moagem onde, 

após moída, é destinada à produção, seja de açúcar, seja de etanol, sejam outros 

produtos. Segundo CONAB (2013), a média de utilização das unidades de moagem no 

Brasil foi de 6,46 meses corridos ao ano na safra 2011/2012. 

Na safra 2016/2017, estima-se que haverá uma redução da produção do etanol 

hidratado em função do aumento de consumo de etanol anidro (utilizado na composição 

da gasolina) e de uma maior destinação de cana à produção de açúcar. A produção é 

concentrada na região Sudeste (63%) e Centro-Oeste (25%), com o estado de São 

Paulo sendo responsável por praticamente metade da produção brasileira de etanol 

(CONAB, 2016). 
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O etanol é produzido em unidades chamadas destilarias. No Brasil, existem 

basicamente três tipos de destilarias: 

(i) Destilarias autônomas: são unidades que produzem exclusivamente etanol; 

(ii) Usinas mistas ou usinas com destilarias anexas: são unidades com 

capacidade de produção de açúcar ou etanol; 

(iii) Usinas de produção exclusiva de açúcar. 

 

Figura 2-10 – Distribuição das unidades de moagem de cana-de-açúcar por 
Estado (número de unidades) 

Fonte: CONAB (2013) 

O processo de produção do etanol hidratado e etanol anidro segue um processo em 

série. Assim, as capacidades de produção de etanol hidratado e anidro de uma destilaria 

não se somam, pois a produção do etanol anidro é feita a partir do volume de etanol 

hidratado produzido. De acordo com ANP (2016c), existem no Brasil 383 plantas de 

etanol autorizadas que somam uma capacidade de produção de 215 mil metros cúbicos 

por dia de etanol hidratado e 116 mil metros cúbicos por dia de etanol anidro.  

Tabela 2-2: Capacidade de produção de etanol no Brasil por tipo em 2015 

Tipo de etanol 
Capacidade instalada 
(milhões de litros/dia) 

Capacidade operativa estimada 
(bilhões de litros/ano) 

Etanol hidratado 215 40,8 

Etanol anidro 116 22,9 

Fonte: ANP (2016c) 

NOTA: A capacidade operativa estimada é calculada aplicando-se, às destilarias, a 

média de tempo de funcionamento das unidades de moagem de cana fornecidas por 

CONAB (2013), de 6,46 meses por ano. Obtém-se, assim, valores para a capacidade 

de produção mais próximos ao que ocorre na prática. 
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Apesar deste valor tecnicamente calculável da capacidade instalada de produção, não 

há um cálculo direto para a capacidade efetiva de produção de etanol, pois esta depende 

da produção desejada de açúcar. As usinas atuais permitem certa flexibilidade entre 

etanol e açúcar, produtos os quais têm origem na mesma matéria-prima. Ilustra-se essa 

flexibilidade com a comparação das produções nas safras 97/98 e 02/03: enquanto a 

produção de cana na safra de 02/03 foi 5,6% maior do que em 97/98, a produção de 

açúcar foi 50% maior, a de etanol 18% menor (BNDES, 2003). 

Para o futuro, há a perspectiva de desenvolvimento de novas tecnologias de produção, 

como o etanol produzido a partir de biomassa lignocelulósica, ou etanol de segunda 

geração (2G). No Brasil, seria aproveitamento do bagaço de cana e outros resíduos de 

biomassa para a produção de etanol (BAEYENS et al., 2014). Existem atualmente cinco 

plantas17 no mundo de etanol 2G em escala comercial (Raízen, Granbio, Poet, Beta 

Renewables e DuPont), sendo duas delas, Raízen e Granbio, no Brasil. O desafio 

comum, presente nas três tecnologias em aplicação, encontra-se na fase de pré-

tratamento da biomassa. As demais fases de produção são semelhantes ao etanol 1G 

(NOVACANA, 2017). 

Além disso, o Governo brasileiro declarou na Conferência do Clima em Paris (COP21), 

como parte de sua Intenção de Contribuição Nacionalmente Determinada18 de reduzir 

as emissões de carbono do país, a meta de “[...] aumentar a participação de bioenergia 

sustentável na matriz energética brasileira para aproximadamente 18% até 2030, 

expandindo o consumo de biocombustíveis, aumentando a oferta de etanol, inclusive 

por meio do aumento da parcela de biocombustíveis avançados (segunda geração)” 

(BRASIL, 2016). Apesar de ser um bom indicativo, em UNICA (2015), ressalva-se que 

para atingir essa meta é necessário reativar o investimento no setor por meio de regras 

estáveis e de longo prazo, como por exemplo mecanismos de precificação do carbono 

que desestimulem a utilização de combustíveis fosseis. 

A partir da contextualização apresentada sobre o mercado de combustíveis automotivos 

no Brasil, no capítulo 3 será discutida a estrutura da frota de veículos nacional e quais 

suas perspectivas de evolução futura, com base nas tendências globais observadas.  

                                                
17 A referência informa a existência de seis plantas, porém BiofuelsDigest (2015) atualiza que uma delas, a 
planta da Abengoa, foi desativada em 2015. 
18 Do inglês, Intended Nationally Determined Contribution (iNDC). 
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3 - TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS DOS VEÍCULOS 

Desde a difusão em massa dos automóveis, o setor automotivo tem se baseado em um 

conjunto muito restrito de tecnologias de propulsão, basicamente formado pelos motores 

de combustão interna (MCI) operados nos ciclos Otto e Diesel. Essa predominância 

ocorre devido a que, a partir de uma tecnologia ofertada, cria-se todo um Sistema Tecno-

Industrial (STI) que se desenvolve a partir de retroalimentações positivas entre 

infraestrutura, empresas e instituições, constituindo o que se chama de trancamento 

tecnológico, ou lock-in (BARAN, 2012). 

Em termos globais, conforme se depreende da Figura 1-2, cerca de 77% da frota global 

de veículos leves possui motores ciclo Otto e 19% motores ciclo Diesel, somando 96%, 

ou seja, praticamente a totalidade da frota global19. 

Recentemente, tem-se questionado com mais ênfase se este panorama deve-se manter 

por muitas décadas mais e alguns fatores inserem novas perspectivas de diversificação 

das tecnologias automotivas no mercado.  

Impulsionada pelo aumento das pressões globais com as emissões de carbono e de 

uma nova perspectiva de competitividade econômica de novas tecnologias, atualmente 

existe um cenário muito mais otimista em relação (i) à diversificação do tipo de propulsão 

dos automóveis e (ii) à melhoria de eficiência de emissões dos veículos (AFR, 2014). 

Sob o aspecto energético, estes dois fatores contribuem para uma maior eficiência de 

consumo de energia dos automóveis. O primeiro, estimulado pela redução de custo de 

baterias de íon-lítio, significa a substituição da venda de veículos tradicionais por 

veículos com tecnologias mais eficientes, como os veículos elétricos híbridos (VEH), 

híbridos plug-in (VEHP) ou a bateria (VEB). O segundo, uma consequência de 

regulações cada vez mais restritivas a emissões, gera, nas montadoras, a necessidade 

de melhorar a eficiência de emissões das tecnologias atuais, e consequentemente 

também a uma maior eficiência energética dos automóveis (ARF, 2014). 

Fatores adicionais, que não serão considerados nas análises deste trabalho20, mas que 

também reforçam as perspectivas positivas para os VE, conforme abordado em BNEF 

e McKinsey (2016), são: o amadurecimento da tecnologia de veículos autônomos, 

                                                
19 Ressalta-se que estes dados foram obtidos com base na leitura visual dos gráficos utilizados para a 
construção da Figura 1-2. 
20 Na seção 5.7, apresentam-se algumas considerações sobre este tema. 
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permitindo sua entrada massiva no mercado; a expansão da conectividade, com a 

criação de novas plataformas de compartilhamento de veículos; e a composição dos 

serviços de transporte em um modelo integrado de mobilidade. 

Nas seções a seguir, são apresentados os aspectos fundamentais dos dois principais 

fatores que devem contribuir para uma maior eficiência no consumo energético dos 

veículos. 

3.1 - Diversificação dos tipos de propulsão 

Além das tecnologias tradicionais já mencionadas, como os veículos exclusivamente a 

gasolina (VEG), veículos flexfuel (VFF) e veículos exclusivamente a diesel (VED), 

alguns tipos de tecnologia se destacam na literatura21, como os veículos elétricos 

híbridos (VEH), veículos elétricos híbridos plug-in (VEHP), veículos elétricos a bateria 

(VEB) e veículos elétricos com célula de combustível (VECC). Os VECC não serão 

considerados neste estudo por tratarem do combustível hidrogênio, que está fora do 

escopo de análise decorrente do objetivo proposto. 

Atualmente, a frota de veículos elétricos existente é expressivamente pequena em 

relação à frota global, tendo mais destaque apenas em alguns nichos de mercado. São 

aproximadamente 1,3 milhão de veículos elétricos (IEA, 2016) em 2015 ante 1,2 bilhão 

de veículos totais no mundo (STATISTA, 2016)22, ou seja, cerca de 0,1%. Entretanto, o 

crescimento das vendas de VE observado nos últimos 5 anos, de cerca de 143% ao ano 

em média, tem indicado que este cenário deve mudar de forma significativa nas 

próximas décadas. As projeções em nível global são de grande aumento a partir de 

2020, chegando a mais de 150 milhões de VE em 2040 (IEA, 2016). 

                                                
21 Pode-se citar IEA (2016b), EPE (2014), Borba (2012), Baran (2012). 
22 Utilizou-se o dado de 2014 pela falta de informação para o ano de 2015. Se mantido o crescimento do 
ano anterior, o valor para 2015 ainda estaria no patamar de 1,2 bilhão de veículos. Além disso, o valor está 
de acordo com o apresentado em IEA (2016b). 



 

20 

 

 

Figura 3-1 – Projeção de evolução da frota de VE de 2015 a 2040 (milhões de 
veículos) 

Fonte: IEA (2016) 

Essa perspectiva favorável aos VE, assim como apresentam outros estudos, decorre do 

fato de que se acredita que as principais barreiras à penetração desta tecnologia serão 

superadas. Assim, alguns fatores serão decisivos na concretização deste cenário, entre 

eles a efetiva redução do custo do veículo. Segundo ICCT (2013), em 2010, o custo 

adicional de um VEB em relação ao preço-base adotado no mercado americano23 era 

de aproximadamente US$ 16 mil, tendo caído para cerca de US$ 12 mil. Até 2050, o 

estudo projeta que os preços dessas duas tecnologias, e dos VEHP, estarão próximos 

de um mesmo patamar, mas ligeiramente favorável aos veículos elétricos, devido à 

grande redução do custo de VEB e VEHP24 e do aumento do preço de veículos com 

MCI25. 

                                                
23 Referente a veículos com MCI. 
24 A redução do preço de VEB e VEHP é atribuída essencialmente ao desenvolvimento da tecnologia de 
baterias, que serão mais baratas e mais leves (maior densidade energética). 
25 O aumento do preço de veículos com MCI se atribui principalmente aos ganhos de eficiência. 
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Figura 3-2 – Custo adicional de veículos em relação ao preço-base 2010, US$ 
26.341 (US$) 

Fonte: ICCT (2013) 

A redução do preço dos VE deve ser conseguida essencialmente pela redução dos 

custos de baterias. De acordo com Bloomberg (2016), as baterias de íon-lítio, a 

tecnologia predominante atualmente, tiveram seu custo reduzido em 23% ao ano em 

média entre 2013 e 2016, de 599 US$/kWh para 273 US$/kWh, conforme se observa 

na Figura 3-3. 

A título ilustrativo, o VEB Bolt, da marca Chevrolet, lançado em 2017 nos EUA a um 

preço de tabela (antes dos incentivos) de US$ 37.495,00, possui um grupo de baterias 

com capacidade de 60 kWh, o qual o fabricante anuncia produzir a um custo de US$ 

145/kWh, que seria o mais baixo do mercado. Ainda assim, somente o custo das 

baterias neste veículo seria responsável por 23% do custo total do veículo (INSIDE EVS, 

2017). 

Portanto, a competitividade de preço dos VE em relação a outras tecnologias 

automotivas depende em grande medida da redução do custo deste componente. Até 

2040, IEA (2016) projeta que o custo de baterias de íon-lítio pode cair para 100 US$/kWh 

e ressalta ainda que algumas empresas do setor visualizam este patamar de preço já 

em 2025. 
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Figura 3-3 – Custo de baterias entre 2013 e 2016 (US$/kWh) 

Fonte: Bloomberg (2016) de 2013 a 2016 e IEA (2016) de 2025 a 2040 

Outro fator que tem impulsionado as perspectivas sobre VE é a crescente restrição às 

emissões de poluentes aplicadas às montadoras de veículos. Conforme se observa na 

Tabela 3-1, países representativos em vendas de veículos (mais de 80%) possuem 

planos de redução significativa de emissões de carbono para a próxima década, o que 

impõe desafios às montadoras para se adequarem à regulação. 

Tabela 3-1: Comparação das regulações adotadas para eficiência dos veículos 
(Normalizado para NEDC – New European Drive Cycle) 

Região Percentual das 
vendas globais 
de veículos  

Ano-base 
do modelo 
do veículo 

Período de 
implementação 

Redução média da 
taxa de emissão de 
CO2 (g/km) 

China 27% 2015 2016-2020 28% 

UE+EFTA 20% 2015 2020-2021 27% 

EUA 17% 2016 2017-2025 34% 

Japão 6% 2015 2020 16% 

Brasil 4% 2013 2013-2017 12% 

Índia 3% 2012 2018-2022 17% 

Canadá 2% 2016 2017-2025 30% 

Coreia do Sul 2% 2015 2020 27% 

México 1% 2011 2014-2016 13% 

Arábia Saudita 1% 2016 2016-2020 17% 

Total 83% 
   

Fonte: ICCT (2016)  

(i) Inclui carros de passageiros, caminhonetes e veículos comerciais leves 

(ii) “UE+EFTA” inclui todos os membros da União Europeia e os membros da 

Associação do Livre Comércio Europeu (European Free Trade Association). 
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(iii) Redução percentual média das taxas de CO2 de nova frota estimada do ano 

base (não necessariamente o primeiro ano de implementação do modelo) ao 

final do ano do modelo coberto pela regulação 

(iv) Totais podem não ser igual à soma das partes em função de arredondamentos 

Além disso, outros aspectos, como a concessão de incentivos especiais à compra e 

utilização de VE, ou subsídios à implantação da infraestrutura de recarga, têm sido 

difundidos em diversos países como China, EUA, Alemanha, Reino Unido e França, que 

possuem um peso importante na frota de automóveis mundial. Na Tabela 3-2, 

apresentam-se as principais medidas adotadas nestes países e em outros onde os 

veículos elétricos também têm tido destaque. 

Tabela 3-2: Iniciativas e metas para veículos elétricos por país 

País Iniciativas específicas de incentivo a VE Meta de EV (Ano) 

Alemanha Desconto de compra: US$ 3.300-4.400; Placas 
diferenciadas que permitem acesso exclusivo de 
circulação em alguns locais 

Frota: 1 milhão 
(2020) 

China Descontos de compra e isenções de impostos até 
US$ 9.000; isenção de pedágio de estradas, pontes 
e túneis em alguns lugares; vantagens no 
emplacamento do veículo 

Frota: 4,6 milhões 
(2020) 

EUA Crédito no imposto federal de US$ 7.500 (VEB e 
VEHP de grande autonomia); Incentivos adicionais 
de compra específicos por Estado 

Frota: 2,6 milhões 
(2025) em 8 
Estados 

França Descontos de compra: US$ 7.100 (VEB), US$ 1.100 
(VEHP); isenção do imposto anual para veículos 
corporativos 

Frota: 2 milhões 
(2020) 

Holanda Imposto sobre emissões de CO2, isenção de tarifas 
em estradas e imposto de compra reduzido para 
carros corporativos; para as empresas, investimento 
em infraestrutura de recarga dedutível do imposto, 
em alguns casos 

Venda: 30% VEB 
e 20% VEHP 
(2025) 

Índia Nova Delhi: 15% de desconto na compra do veículo, 
isenção de impostos (equivalente ao IPVA) e 
desconto de 50% sobre tarifas rodoviárias; 
Incentivos adicionais em nível estadual 

Frota: 0,2 a 0,4 
milhão (2020) 

Japão Incentivos de compra até US$ 5.000; Subsídios do 
governo até 50% do custo de instalação do ponto de 
recarga; parcerias público-privadas para a instalação 
de infraestrutura pública de recarga 

Frota: 1 milhão 
(2020) 
Venda: 50-70% 
(2030) 

Noruega Isenção de imposto de compra equivalente a US$ 
12.000; Isenção de IPVA para VEB; acesso a 
estradas com pedágio, pistas exclusivas de ônibus, 
estacionamento municipal e rede pública de recarga 

Frota: 50 mil 
(2018) já 
superada 

Reino Unido Desconto máximo de compra: US$ 6.300 (VEB) e 
US$ 3.500 (VEHP); subsídio do governo de US$ 700 
por instalação de ponto de recarga privado 

Venda: 16% 
(2020), 60% 
(2030) e 100% 
(2040) 
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Suécia Desconto de compra: US$ 4.400 (VEB) e US$ 2.200 
(VEHP); cinco anos de isenção de tarifas em 
estradas e redução de imposto de carros 
corporativos 

Sem metas 
oficiais 

Fonte: IEA (2016b) 

O cenário que se apresenta, tendo em vista esse conjunto de fatores, estimula e, em 

alguma medida, exige que as grandes montadoras de veículos desenvolvam produtos 

que se adequem à nova regulação. Uma evidência disso é a adoção, por parte das 

grandes montadoras, de planos de investimentos que consistentemente passam seja 

pela redução da emissão específica dos veículos, que tem impacto também na redução 

do consumo específico de combustível (será tema de discussão na seção 3.2); seja pela 

diversificação dos modelos ofertados, com maior participação de tecnologias de baixa 

emissão (Tabela 3-3). 

Tabela 3-3: Ações e iniciativas em VE de 7 montadoras selecionadas 

Montadora Ação/iniciativa 

General Motors Lançamento do Chevrolet Bolt EV em 2016, VEB com autonomia 
de 380 km com custo bastante inferior a outros VE (US$ 37.700 
nos EUA) 

Volvo Lançamento seu primeiro VEB em 2019 e alcançar 1 milhão de 
VE vendidos em 2025 

Mercedes-Benz Lançamento de 2 utilitários e 2 sedans elétricos até 2020 

Ford Lançamento de 13 VE até 2020. Atualmente possui o Focus 
Electric (VEB) e a família Energi (VEHP) desenvolvidos 

Volkswagen Lançamento de 30 modelos de VE até 2025 e atingir de 2 a 3 
milhões de unidades vendidas de VE 

BMW Melhoria das versões dos VEB i3 e i8, e lançamento de mais um 
VEB até 2021. Duas versões de seus VEHP tiveram o estoque 
esgotado em 2016 

Audi Lançamento de um VEB utilitário até 2018 e mais dois modelos 
elétricos até 2020 

Fonte: FLEETCARMA (2016) 

Uma vez que estas montadoras possuem atuação global, é de se esperar que esses 

novos tipos de veículos venham a ser ofertados também no mercado brasileiro. Este, 

por sua vez, é bastante peculiar em relação aos tipos de combustíveis utilizados, 

possuindo algumas particularidades, como a existência em grande escala de VFF, ou a 

posse da maior frota do mundo de veículos convertidos a GNV (gás natural veicular) 

(CONCEIÇÃO, 2006). 
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Figura 3-4 – Evolução da frota de automóveis no Brasil por tipo de tecnologia 

Fonte: Elaboração própria com base em ANFAVEA (2016) 

Em 2015, a frota de automóveis no Brasil, de acordo com análises próprias realizadas 

com base  em dados de ANFAVEA (2016)26, era formada por 37,6 milhões de unidades, 

sendo mais de 90% composta por VEG e VFF. Os VEG são movidos a gasolina C (que, 

como já apresentado, é atualmente uma mistura de 27%, em volume, etanol anidro e o 

restante de gasolina A) e os VFF a uma mistura, em qualquer proporção, de gasolina C 

e etanol hidratado. Outros cerca de 5% são VED, movidos exclusivamente a diesel, e 

uma pequena fração (2%) é referente a veículos exclusivamente a etanol hidratado, 

remanescentes da época do Proálcool. Além disso, a frota circulante possui ainda cerca 

de 14 milhões de motocicletas, de acordo com SINDIPEÇAS (2016). 

No caso dos VFF, a partir de 2003, o Governo adotou uma política de incentivos 

tributários que desonerou este tipo de veículo (utilizando uma alíquota diferenciada de 

IPI27), deu-lhe competitividade econômica frente aos VEG, e permitiu sua ampla difusão 

no mercado brasileiro (ALMEIDA, 2016). No caso do GNV, desde 1987, o Governo 

adotou uma política de subsídio ao combustível gás natural com o objetivo de que este 

fosse um substituto ao diesel no setor energético e de transportes. (CONCEIÇÃO, 

                                                
26 Conforme será detalhado no Capítulo 5, de metodologia, na elaboração do modelo da frota, optou-se por 
calcular os dados de sua composição inicial em 2015 a partir do histórico de vendas de veículos 
disponibilizados por ANFAVEA (2016) por conseguir, deste modo, maior desagregação das informações, 
como a idade dos veículos, além do tipo de combustível. 
27 Imposto sobre Produtos Industrializados. 
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2006). Uma das decorrências do baixo custo do GNV no mercado foi a conversão dos 

veículos ao gás natural. 

 

Figura 3-5 – Licenciamento de automóveis e veículos comerciais leves de 1957 a 
2015 

Fonte: ANFAVEA (2016) 

Outro exemplo é o caso do carro a etanol brasileiro, ocorrido na década de 1980. Após 

o primeiro choque do petróleo, o Governo criou o Proálcool (Programa Nacional do 

Álcool), em 1975, que agregava uma série de políticas de incentivos à produção de 

etanol, entre eles à adição progressiva desse combustível à gasolina. Em sequência, 

desenvolveu-se um motor a etanol hidratado e estabeleceram-se mecanismos de 

estímulo à compra de veículos com esta tecnologia (MOURA, 2014). 

Tanto no caso dos VFF quanto dos VEA, houve uma migração quase que completa das 

vendas de veículos para estes que receberam facilidades28, cada um em sua época, 

mostrando a sensibilidade do mercado automotivo brasileiro a incentivos 

governamentais. Na Figura 3-6, observa-se o rápido ganho de participação na frota 

destes tipos de automóveis desde o ano de introdução no mercado (ano um) até os doze 

anos seguintes. 

                                                
28 Ver Figura 3-5. 
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Figura 3-6 – Ganho de participação na frota de veículos desde o ano de 
lançamento 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de ANFAVEA (2016) 

No Brasil, no final da década de 70 e início da década de 80, houve um movimento em 

favor do carro elétrico a partir de uma parceria entre as empresas Gurgel S.A. e Furnas 

Centrais Elétricas S.A., sendo a primeira do setor automotivo e a segunda do setor 

elétrico. Juntas, elas desenvolveram dois modelos de veículos elétricos, entretanto 

muitas barreiras de natureza técnica (como alto custo de veículo e baixa autonomia) e 

econômica (racionalização e substituição do petróleo, como o Proálcool) resultaram em 

pouca aceitação do veículo pelos consumidores (BORBA, 2012). 

Apesar de os VE apresentarem outros fatores de dificuldades, como questões 

relacionadas à disponibilidade de nova infraestrutura para recarga destes veículos, 

casos anteriores da história brasileira mostram que, com políticas sólidas, é possível 

gerar resultados de grande expressividade. Isto, por consequência, insere um fator de 

grande incerteza no planejamento energético nacional que é “qual será o novo 

direcionamento de políticas públicas para as indústrias brasileiras de automóveis e 

combustíveis”, que podem, em poucos anos, mudar significativamente o perfil de 

consumo energético de um setor que representa quase um terço da matriz energética 

nacional. 

3.2 - Eficiência dos veículos 

Um dos resultados que decorrem do aumento das restrições à emissão específica de 

CO2 dos veículos adotadas em diversos países é o aumento de suas eficiências (km/l), 

ou seja, a redução de seus consumos específicos (l/100km). Em consonância com os 
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dados apresentados na Tabela 3-2, países de grande peso como EUA e China, e 

adicionalmente o conjunto de países da União Europeia, possuem metas importantes 

de redução de emissões e isso se reflete, como se pode observar na Figura 3-7, na 

redução do consumo de combustíveis. 

 

Figura 3-7 – Emissões e consumo de combustível de automóveis 

Fonte: ICCT (2016) 

Para atingir essas metas, vários elementos das tecnologias automotivas atuais devem 

ser melhorados. De acordo com MIT (2015), os fatores mais relevantes para o aumento 

de eficiência dos veículos são a utilização de motores mais eficientes (por exemplo, 

motores com turbocompressores a gasolina e diesel compactos, ou híbridos à 

eletricidade); sistemas de transmissão mais eficientes; e redução de peso do veículo, 

arrasto, e resistência ao rolamento. 

Para se ter uma ideia da eficiência de um automóvel na conversão da energia química 

armazenada nos combustíveis em energia mecânica no eixo de transmissão e, a seguir, 

como essa energia é dissipada em diferentes tipos de perdas, utiliza-se um diagrama 

do fluxo de energia, mostrado na Figura 3-8, representativa de um veículo de passageiro 

típico dos EUA.  
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Figura 3-8 – Fluxograma energético de um veículo de passageiro típico nos EUA 

Fonte: MIT (2015) 

NOTA: Dos valores apresentados, os dois primeiros são referentes, respectivamente, 

ao ciclo de direção urbano e em estrada utilizados no processo de teste do Corporate 

Average Fuel Economy (CAFE)29, e o terceiro é um ciclo de direção adaptado a refletir 

uma condução mais “agressiva”. 

MIT (2015) complementa que os diagramas de fluxo de energia para outros tipos de 

tecnologia de propulsão são significativamente diferentes. No caso de VE, estes 

possuem alta eficiência na conversão de energia no motor (de energia elétrica a 

mecânica com aproximadamente 90% de rendimento), porém possuem perdas no 

sistema de propulsão, perdas na carga e recarga da bateria, perda nos sistemas 

eletrônicos e no inversor, cada um destes quatro representando cerca de 10%. Deste 

modo, enquanto um VE fornece cerca de 50% da energia que recebe, um VEG fornece 

entre 14% e 24%, dependendo do ciclo de direção. 

Essa é a eficiência conhecida como tank-to-wheel (do tanque à roda). Uma análise mais 

abrangente deve levar em consideração também a eficiência de transformação da 

energia primária na energia armazenada no vetor energético utilizado. É a análise well-

to-wheel (do poço à roda). No caso dos VEG, uma análise well-to-wheel deve considerar 

a percentual de perdas no processo de extração e refino do petróleo, bem como o 

transporte de seu derivado (gasolina) até efetivamente ser entregue ao consumidor. 

Pela Figura 3-8, essa perda é de quase 17%, dadas as condições para os EUA. No caso 

dos VE, essa análise deve levar em consideração a eficiência de geração e transmissão 

                                                
29 Regulação americana de eficiência de consumo automotivo. 
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da energia, que depende do mix energético do país. Considerando o parque gerador 

americano, os VE teriam uma eficiência well-to-wheel de 18% (MIT, 2015). 

Em relação ao aumento de eficiência energética automotiva, o estudo apresenta como 

principais oportunidades: 

(i) Peso do veículo: estima-se que para uma redução de 10% da massa do 

veículo, reduza-se entre 6% a 7% o seu consumo. Ações nesse sentido 

envolvem, além da utilização de materiais mais leves, redesenho da estrutura 

do veículo, e redução de seu tamanho; 

(ii) Atrito nos rolamentos: depende do tamanho e formato dos pneus, da pista, 

materiais usados em ambos e da calibragem do pneu. Nos últimos anos, tem-

se conseguido reduzir entre 1% e 2% esse tipo de perdas; 

(iii) Arrasto aerodinâmico: é proporcional à área frontal do veículo, a um 

coeficiente de arrasto (que depende da forma) e ao quadrado da velocidade 

do veículo. Uma redução de 10% do arrasto reduz em cerca de 2% o consumo 

de combustível. 

Ao consolidar todos esses fatores, agregando-os numa perspectiva de evolução 

temporal e desdobrada por tipo de tecnologia veicular, MIT (2015) apresenta a redução 

do consumo energético dos principais tipos de automóveis atuais e que se acredita 

serem relevantes no horizonte de 2050. Neste caso são: VEG (aqui diferenciados entre 

convencionais e com turbocompressores), VED, VEH, VEHP, VEB e VECC. 

 

Figura 3-9 – Consumo energético de veículos nos EUA (relativo à gasolina) 

Fonte: MIT (2015) 
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Os consumos são apresentados em gasolina-equivalente, que, neste caso, significa o 

consumo médio de gasolina dos automóveis americanos com ano-modelo 2010, que foi 

de 12,6 l/100km (equivalente a 8 km/l). 

No Brasil, os veículos possuem, em média, um porte inferior à média dos veículos 

americanos, de modo que o consumo médio também é inferior, por consequência. 

Segundo MMA (2013), a eficiência energética dos veículos brasileiros quando utilizam 

os principais tipos de combustíveis para veículos leves, ou seja, gasolina e etanol, fica 

na faixa de 10-12 km/l para gasolina (VEG e VFF) e de 7-8 km/l para etanol (veículos 

exclusivamente a etanol hidratado e VFF). 

 

Figura 3-10 – Eficiência de veículos utilizando gasolina e etanol (km/l) 

Fonte: MMA (2013) 

Uma vez compreendido os aspectos característicos do mercado de combustíveis 

veiculares brasileiro, as particularidades de sua frota automotiva e as tendências globais 

que potencialmente podem trazer mudanças na demanda de combustíveis no longo 

prazo, no capítulo 4 apresenta-se como as tendências demográficas brasileiras podem 

influencias na atividade e, consequentemente, na demanda energética do setor de 

transportes.  
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4 - TENDÊNCIAS DEMOGRÁFICAS E A ATIVIDADE DE 

TRANSPORTE 

As tendências demográficas são analisadas por meio das projeções populacionais, uma 

vez que estas fornecem estimativas e indicadores demográficos prospectivos para uma 

determinada região de análise. Como importante uso da projeção, pode-se destacar o 

planejamento e monitoramento de políticas e ações nos setores público e privado. 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as tendências demográficas para o Brasil e 

o que a literatura sobre o tema tem mostrado sobre os principais impactos dessas 

mudanças na atividade de transporte, com um olhar mais voltado ao transporte 

rodoviário de passageiros. 

Como será visto, o comportamento da atividade de transporte constitui uma questão 

ainda pouco estudada em âmbito nacional. A revisão bibliográfica será, portanto, muito 

mais restrita aos estudos realizados com base em experiências internacionais, 

particularmente EUA e Europa, tentando-se aqui discorrer sobre os aspectos aplicáveis 

ao caso brasileiro. Uma das razões para isso, é que nos países desenvolvidos, conforme 

será mostrado na seção 4.2, há indicativos de que o setor de transportes atingiu, ou está 

próximo de atingir, seu pico de atividade (aqui mostrada em veículo-quilômetro por ano, 

v -km/ano30), gerando adicional interesse pela compreensão do tema. A ausência de 

estudos no tema com enfoque nacional pode ser devida à falta de dados estatísticos 

detalhados que impossibilita o desenvolvimento de análises mais aprofundadas, como 

as encontradas para outros países. Os estudos disponíveis atualmente já estão 

defasados e apresentam dados com pouca desagregação (não há quebra por faixa 

etária, por exemplo). 

Por outro lado, as referências disponíveis sobre a evolução demográfica se apresentam 

substancialmente mais consolidadas. Em termos mundiais, estima-se que o número de 

pessoas com 60 anos ou mais cresça 56% entre 2015 e 2030, passando de 901 milhões 

para 1,4 bilhão, e até 2050, a população global de pessoas nesta faixa etária deverá 

crescer outros 50%, atingindo quase 2,1 bilhões de idosos. Esse crescimento será 

alavancado em maior medida pelos países de regiões menos desenvolvidas (ONU, 

2015). 

                                                
30 Veículo-quilômetro é a distância anual percorrida de cada veículo. Em geral, os estudos consultados 
apresentam o indicador VMT, ou vehicle miles traveled, sendo dimensionalmente equivalente a v-km. A 
conversão é, aproximadamente: 1 VMT = 1,61 v-km. 
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Figura 4-1 – Projeção da população de idosos no mundo (milhares de pessoas) 

Fonte: ONU (2015) 

O que se observa no mundo, e em praticamente todos os países (como será visto na 

seção 4.1, o Brasil também segue esta tendência), é o aumento do número absoluto e 

relativo da população idosa. O envelhecimento da população pode ser considerado uma 

das transformações sociais mais significativas do século XXI, com impactos em quase 

todos os setores. Isso inclui desde o mercado de trabalho, à demanda por bens e 

serviços, habitação e o transporte (ONU, 2015). 

4.1 - Projeção do perfil demográfico do Brasil 

Segundo estimativas de IBGE (2013) para o ano de 2015, o Brasil possui 204 milhões 

de habitantes, distribuídos em uma estrutura etária proporcionalmente jovem: são 102 

milhões de pessoas com até 30 anos, que representam 50% da população31. Em 2050, 

esta mesma faixa etária irá representar apenas 32% do total, somando 71 milhões de 

pessoas, e a idade mediana da população passará de 30 para 44 anos. 

                                                
31 Esta é, portanto, a idade mediana da população. 
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Figura 4-2 – Projeção da população brasileira por faixa etária (milhões de 
habitantes) 

Fonte: IBGE (2013) 

Para construção desta projeção, levou-se em conta as variações esperadas em três 

principais fatores: mortalidade, fecundidade e migração. 

O nível de mortalidade no Brasil vem sendo reduzido consistentemente nas últimas 

décadas, refletindo-se em uma maior expectativa de vida da população, que passou de 

50 anos, em 1950, para quase 75 anos, em 2013. Para a projeção, IBGE (2013) adotou 

que o ritmo de redução observado nos últimos anos se manteria até atingir o nível de 

mortalidade dos países com maior longevidade do mundo. 

O nível de fecundidade no Brasil vem sendo reduzido desde a década de 1970, tendo 

apresentado redução no número médio de filhos por mulher de 6,2 (entre 1950 a 1960) 

para 1,7 (em 2013). A projeção foi realizada considerando, entre outros fatores, o nível 

limite de 1,5 filho por mulher. 

Para a projeção da migração, utilizou-se dados do Censo Demográfico 2000 e 2010, 

bem como estimativas de saldos migratórios internacionais do Brasil, registros de 

trabalho, solicitações de vistos e informações de migração de outros países. Adotou-se 

uma redução dos fluxos migratórios internos (interestaduais) e uma redução do saldo 

migratório internacional de 2015 a 2035, quando então as entradas e saídas da 

população se balanceariam. 
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4.2 - Impacto na demanda energética dos veículos 

Na seção anterior, foi apresentado que a população brasileira está envelhecendo, isto 

é, passando para uma estrutura etária com maior participação de idosos, e, de acordo 

com as expectativas atuais, que esta tendência deve se manter nas próximas décadas. 

Nesta seção, será apresentado como esta mudança etária da população possui 

desdobramentos no consumo de combustíveis da frota de automóveis. 

Tipicamente, as projeções de consumo de energia nos países industrializados mostram 

crescimentos contínuos da demanda de transporte em função do aumento da atividade 

neste setor (por exemplo, incremento no indicador v-km), uma decorrência da suposição 

de continuação da tendência observada entre 1970 e os anos 2000. Entretanto, 

atualmente existem evidências de descontinuação destas tendências. A análise pela 

decomposição do consumo de energia no transporte de passageiros (em termos de 

atividade, estrutura e intensidade) para oito países selecionados (EUA, Canadá, 

Austrália, França, Reino Unido, Suécia, Alemanha, Japão) mostra que a atividade total 

de transporte tem se apresentado estagnada a partir de um certo patamar de PIB per 

capita (MILLARD-BALL, SCHIPPER, 2011). 

 

Figura 4-3 – Atividade de automóveis em relação ao PIB per capita (v-km/ano) 

Fonte: Millard-Ball, Schipper (2011) 
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Segundo Davis et al. (2012) e Puentes (2013), as razões para essa redução da distância 

anual percorrida se baseiam em uma tendência preponderante: os jovens de hoje estão 

dirigindo menos. Ambos os estudos embasam sua argumentação nos dados de três 

pesquisas realizadas por FHA (2009) nos EUA nos anos de 1995, 2001 e 200932, 

mostrados na Figura 4-4. Verifica-se que, para as faixas etárias de pessoas com idades 

entre 16 e 34 anos (na época das respectivas pesquisas), há uma redução significativa 

na distância anual percorrida em veículos (VMT), perceptível a partir de 2001 e em 

oposição à tendência observada desde 1995, de praticamente manutenção dos valores. 

Para estas faixas etárias (de 16 a 34 anos), quando se toma sua distância anual 

percorrida, calculada por Davis et al. (2012), verifica-se que há uma redução de 16,6 mil 

v-km em 2001 para 12,7 mil v-km em 2009, uma diminuição de 23%. Para as faixas 

etárias entre 35 e 65 anos, observa-se uma relativa manutenção das características, e, 

para as faixas etárias acima de 65 anos, percebe-se uma tendência de pequeno 

aumento das distâncias percorridas. De acordo com os dados de FHA (2009), o 

resultado consolidado para todas as faixas etárias na comparação de 2001 e 2009 é de 

uma redução de 22,3 mil v-km para 20,7 mil v-km (diminuição de 7%), mostrando que o 

efeito de redução do v-km nas faixas mais jovens é a alavanca de redução da média de 

v-km total. 

 

Figura 4-4 – Distância anual percorrida por faixa etária nos EUA (VMT) 

Fonte: FHA (2009) 

                                                
32 A pesquisa mais recente divulgada é a de 2009. Uma pesquisa com ano base 2016 está em elaboração. 



 

37 

 

Na análise desta questão para o caso americano, concluiu-se que alguns fatores têm 

contribuído para isso. Entre eles estão fatores (potencialmente) circunstanciais como a 

elevação do preço dos combustíveis e novas leis para obtenção da carteira de motorista, 

e fatores estruturais como melhorias de tecnologia que favorecem o uso do transporte 

alternativo, e mudanças nos valores e preferências da geração Y33 (DAVIS, DUTZIK, 

BAXANDALL, 2012). 

Por exemplo, destaca-se que, de 2001 a 2009, o grupo de 16 a 34 anos apresentou 

aumento de 24% no número de viagens de bicicleta, aumento de 16% na frequência de 

trajetos a pé, e aumento de 40% na utilização de transporte público (em passageiro-

quilômetro), todos indicativos de uma substituição do veículo pessoal como modal de 

transporte, mostrando uma crescente preferência por transportes alternativos por parte 

da população jovem (FHA, 2009). 

Essa tendência é atribuída a mudanças comportamentais da geração Y que devem 

permanecer ao longo dos anos. Os jovens compõem a geração mais provável de preferir 

viver em uma área caracterizada por proximidade a lojas, restaurantes, escolas e 

transportes públicos, que reduzem a necessidade do uso do carro. As opções por 

transportes alternativos em vez do carro, ou por viver em zonas mais acessíveis são, 

então, escolhas desta geração e assim teriam a perspectiva de perdurar mesmo com o 

seu envelhecimento (DAVIS, DUTZIK, BAXANDALL, 2012). 

Complementarmente, ao realizar-se uma análise comparativa do uso do carro por 

jovens e idosos, obtém-se indicativos de que os adultos mais velhos apresentam menor 

propensão à substituição do veículo pessoal em relação aos mais jovens quando estão 

diante de fatores como, presença em regiões urbanas adensadas ou de alta 

acessibilidade a transportes (FIGUEROA, NIELSEN, SIREN, 2014). 

Este panorama de redução da atividade de transporte está em parte associado ao 

crescente uso da telecomunicação (information and communication technology, ICT). 

Uma análise realizada por Choo et al. (2005) sugere que o aumento verificado de 

telecomunicação nos EUA reduziu a distância total percorrida por veículo em 0,8% ao 

ano. Uma análise mais recente realizada por Wee (2015), discute qualitativamente este 

resultado, apresentando indicativos de que a redução do interesse de jovens por carros 

                                                
33 A geração Y é considerada como a população nascida nas décadas de 1980 e 1990, podendo haver, na 
literatura, pequenas diferenças sobre os anos de início e término desse período (CENSUS, 2015, e PEW, 
2010). 
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está associada a uma transição em direção a padrões de atividade baseados em 

telecomunicações (ICT). 

A tecnologia de comunicação tornou-se substituta de potenciais deslocamentos. Os 

jovens dão um valor importante à constante interconectividade com seus pares, feita por 

meio de websites, redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat), serviços de 

mensagem instantânea (WhatsApp, Telegram), ou plataformas que permitem chamadas 

e teleconferências (Skype, FaceTime). O tempo gasto interagindo nestas plataformas 

induz a uma menor necessidade do encontro pessoal. Além disso, aplicativos 

disponíveis atualmente para os celulares proveem acesso a informações em tempo real 

sobre o transporte público, transporte compartilhado (por exemplo, carros e bicicletas), 

tornando-os mais atrativos e usáveis (DAVIS, DUTZIK, BAXANDALL, 2012). 

Ademais dos EUA, a redução do hábito de dirigir entre os jovens é um fenômeno sendo 

percebido em muitos países desenvolvidos. Um estudo realizado por Sivak e Schoettle 

(2011), que analisou o percentual de pessoas com carteira de motoristas, mostra que 

em pelo menos outros sete países desenvolvidos (Suécia, Noruega, Reino Unido, 

Canadá, Japão, Coreia do Sul e Alemanha) foi observado o mesmo padrão de 

resultados encontrados para os EUA: redução de motoristas jovens e aumento de 

motoristas idosos. 

Para o Brasil, de acordo com DENATRAN (2016), que contém dados do Registro 

Nacional de Condutores Habilitados (RENACH), desde 2003, o percentual de jovens de 

18 a 25 anos com carteira nacional de habilitação (CNH) para conduzir carro34 em 

relação ao total de pessoas com estes tipos de habilitação foi reduzido de 24% 

(aproximadamente 3,0% de 12,7%) para 16% (aproximadamente 3,7% de 23,8%) em 

2015, conforme depreende-se da Figura 4-5. Além disso, a Figura 4-5 também mostra 

como evoluiu o percentual de pessoas com CNH para conduzir carro em relação ao total 

da população no ano. Ainda que se observe um aumento significativo do percentual de 

pessoas habilitadas a conduzir carros, a faixa etária de 18 a 25 é a que apresenta o 

menor aumento e a faixa etária acima de 60 anos o maior aumento. 

                                                
34 Categorias AB e B. 
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Figura 4-5 – Percentual de pessoas com CNH para carro em relação à população 
brasileira (%) 

Fonte: DENATRAN (2016) 

NOTA: os dados foram interpolados linearmente em 2009 e 2010 utilizando 2008 e 

2011, pela indisponibilidade de informações naqueles anos. 

O aumento de pessoas com CNH em relação à população, verificado entre 2003 e 2015, 

está relacionado ao aumento da frota de veículos e do consumo de combustíveis 

automotivos neste período. Esta tendência de aumento da taxa de motorização da 

população no longo prazo estará refletida no tamanho da frota de automóveis adotada, 

ainda que sob esta residam premissas bastante questionáveis35. O aspecto retratado na 

Figura 4-5 é a alteração na estrutura etária dos motoristas brasileiros, que 

potencialmente está apontando para uma redução no interesse pelo automóvel 

particular. 

Entretanto, não há uma análise que verifique estas tendências no nível de detalhamento 

necessário, muito provavelmente pela indisponibilidade de dados. Para a atividade total 

de veículos de passageiros (que pode ser considerada um dos indicadores mais 

adequados para esta análise junto do v-km), mostrada na Figura 4-6, os dados mais 

recentes referem-se ao ano de 2010 e, ainda assim, sem nenhuma desagregação (por 

exemplo, quanto à idade do motorista). 

                                                
35 Na seção 5.2, esta questão será discutida em maior detalhe. 
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Figura 4-6 – Atividade do transporte rodoviário de passageiros no Brasil 
(milhões p-km) 

Fonte: EPE (2012) 

NOTA: O gráfico é apresentado em função da fonte dos dados, GEIPOT (Empresa 

Brasileira de Planejamento de Transportes) ou modelos próprios da EPE (Empresa de 

Pesquisa Energética). 

Quando se trata de um país emergente, com uma população como a do Brasil, em 

expansão e com perspectiva de grande aumento da parcela de idosos, pode haver um 

fator adicional de contribuição na redução do v-km, além da questão de sua redução na 

população jovem. Se o perfil de distribuição dos deslocamentos da população por faixa 

etária no Brasil puder ser considerado similar à da população americana (conforme 

Figura 4-4), na medida em que as distâncias percorridas das faixas etárias mais idosas 

são consistentemente inferiores às das faixas mais jovens, o envelhecimento da 

população também implica em uma perspectiva de redução dos deslocamentos. 

Assim, o envelhecimento da população (fator ligado à estrutura etária da população) 

poderia ser considerado um componente adicional ao de redução de deslocamentos 

dos mais jovens (fator ligado à mudança de comportamento de novas gerações). 

Individualmente, cada um produz um efeito de menor utilização do transporte e, logo, 

também a demanda por combustíveis. 

A seguir, apresenta-se como o mapeamento das tendências atuais apresentados nos 

últimos capítulos foram traduzidos metodologicamente na elaboração de um modelo de 

quantificação de possíveis cenários para a demanda futura de combustíveis.  
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5 - METODOLOGIA  

O método utilizado neste estudo para análise dos potenciais impactos na demanda de 

gasolina e etanol do Brasil em cenários tecnológicos e demográficos encontra-se 

detalhado ao longo deste capítulo. 

A análise parte da caracterização da frota atual de veículos no Brasil, que servirá de 

base para a montagem dos cenários com horizonte até 2050. As cenarizações são 

realizadas utilizando-se como referência cenários de evolução da frota mundial de 

veículos elaborados por IEA (2016b). Conjuntamente, o padrão de evolução da frota é 

calculado utilizando-se premissas características da frota brasileira. 

Obtendo-se o perfil de veículos em cada cenário considerado, calcula-se a demanda de 

gasolina e de etanol referentes a esta frota levando-se em consideração os ganhos de 

eficiência automotiva e a evolução da demografia no país, demografia esta que, por sua 

vez, afeta o padrão de utilização de veículos e, como tal, a demanda de energia destes. 

Por fim, analisa-se o impacto da demanda desses combustíveis em relação a suas 

respectivas capacidades de produção. 

5.1 - Cálculo da demanda energética 

O método de cálculo da demanda energética da frota de veículos considerada 

(automóveis e veículos comerciais leves), assim como o método de cálculo da frota, 

baseou-se em MMA (2013). 

Cada fator componente do cálculo da demanda energética depende de três variáveis, a 

saber: o tipo de tecnologia de propulsão (i), o tipo de combustível utilizado (j) e a 

distribuição etária da frota de veículos de cada um destes tipos (parametrizada pela 

idade k do veículo). Na Tabela 5-1 apresenta-se um resumo das três variáveis utilizadas: 

Tabela 5-1: Variáveis utilizadas no modelo 

Tipos de veículo (i) Tipos de combustível (j) Idade (k) 

VEG Gasolina 

1, 2, 3, ..., 40 

VFF Gasolina, etanol 

VED Diesel 

VEH Gasolina, etanol 

VE (VEB e VEHP) Eletricidade, gasolina, etanol 
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Fonte: Elaboração própria 

Destaca-se que, em função da redução cada vez mais acentuada ao longo do tempo 

das vendas de automóveis movidos exclusivamente a etanol, sendo estas atualmente 

praticamente nulas (ANFAVEA, 2016), o modelo proposto não incorpora este tipo de 

tecnologia, pois admite que o cenário atual de vendas deve permanecer, fazendo com 

que a frota residual da tecnologia seja desprezível no horizonte de estudo deste 

trabalho. 

A expressão de cálculo da demanda é um somatório das demandas referentes ao 

consumo de cada combustível de cada tipo de tecnologia, dada pela Eq. 5-1, em 

tep/ano36: 

𝐷𝑇 = ∑ ∑ 𝐷𝑇(𝑖, 𝑗)𝑗𝑖  (Eq. 5-1) 

onde o termo DT(i,j) se refere à demanda do veículo da tecnologia i (gasolina, flexfuel, 

diesel, híbrido ou elétrico) utilizando o combustível j (gasolina, etanol, diesel ou 

eletricidade), sendo este, por sua vez, calculado pela expressão: 

𝐷𝑇(𝑖, 𝑗) = u(𝑖, 𝑗) ∗ ∑ 𝐹𝑇(𝑖, 𝑘) ∗ 𝐼𝑇(𝑘) ∗ 𝐶𝑇(𝑖, 𝑗, 𝑘)
40

𝑘=1
 (Eq. 5-2) 

onde, para o ano T, FT é a frota de veículos (quantidade de veículos), IT é a intensidade 

de uso (em km/ano), CT é o fator de consumo (em tep/km) e u é o fator de utilização dos 

combustíveis (em percentual). 

Para cada um dos três fatores explicitados no somatório, está relacionada a 

incorporação de uma premissa fundamental do modelo, sejam elas: 

(i) Frota de veículos: consideração de cenários de alta penetração de veículos 

elétricos 

(ii) Intensidade de uso: consideração da mudança perfil etário da população 

brasileira, que tem impacto no padrão de uso do transporte 

(iii) Consumo específico: consideração da melhoria de eficiência energética 

veicular 

A seguir, apresenta-se o método de cálculo de cada fator componente da demanda. 

                                                
36 Tonelada equivalente de petróleo por ano 
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5.2 - Método de modelagem da frota 

O método utilizado para a modelagem da frota e sua evolução nos diferentes cenários 

foi elaborado com base em MMA (2013). Fundamentalmente, o cálculo pressupõe a 

utilização de uma sequência recursivamente definida, representada como segue: 

𝐹𝑇 = 𝐹𝑇−1 + 𝑉𝑇 − 𝑆𝑇 (Eq. 5-3) 

onde os termos FT, VT e ST se referem, respectivamente, no ano T, ao número total de 

veículos já existentes na frota, número total de veículos incorporados (o qual costuma-

se referir como “vendas”37) e número total de veículos retirados (referido como 

“sucateamento”). 

O ponto de partida da série, como já mencionado, é o ano de 2015, e o de término é 

2050. Para a obtenção tanto do total de veículos na frota em 2015 (F2015) quanto de qual 

o seu perfil de composição (categoria dos veículos, tipo de propulsão e idade) fez-se a 

análise descrita na seção 5.2.2. 

5.2.1 - Função de sucateamento 

Para a obtenção do total de veículos sucateados em cada ano, tomou-se como base 

MMA (2013), que apresenta um método de cálculo da quantidade de veículos 

remanescentes “k anos” após terem sido vendidos. Este método utiliza uma função de 

sucateamento cumulativa, s(k). 

Neste trabalho, para representar a quantidade de veículos que são sucateados a cada 

ano em relação à frota de veículos do ano imediatamente anterior, utilizando esta 

mesma função de sucateamento, a equação assume a seguinte forma: 

𝑆𝑇 = ∑
𝑠(𝑘)−𝑠(𝑘−1)

1−𝑠(𝑘−1)
∗ 𝐹𝑇−1(𝑘 − 1)

40

𝑘=1
 (Eq. 5-4) 

onde FT(k) representa o número de veículos no ano T que possuem a idade k e s(k) é a 

função de sucateamento, isto é, representa o percentual de veículos que são 

remanescentes com a idade k38. Utilizou-se a idade limite k = 40, a partir da qual todos 

                                                
37 Na realidade, o número total de veículos incorporados na frota é o total de licenciamentos registrados a 
cada ano. 
38 Note-se que é uma função cumulativa. 
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os veículos seriam sucateados. Esta função é amplamente utilizada em estudos 

referentes à frota brasileira39 como uma função Gompertz, dada pela Eq. 5-5, 

configurada para os parâmetros a = 1,798 e b = -0,137 (MMA,2013): 

𝑠(𝑘) = 𝑒−𝑒(𝑎+𝑏∗𝑘)
 (Eq. 5-5) 

 

Figura 5-1 – Curva de sucateamento de veículos da frota brasileira 

Fonte: MMA (2013) 

5.2.2 - Caracterização da frota do ano base 

A metodologia de projeção da frota é construída com uma sequência recursivamente 

definida, exigindo, portanto, a caracterização da frota no ano inicial. A fonte base desta 

análise é ANFAVEA (2016), que consolida anualmente dados importantes sobre a 

indústria automotiva nacional e disponibiliza, em seus relatórios, informações como o 

total de produção, vendas e licenciamento de veículos em suas diversas categorias. 

Os dados referentes à frota atual brasileira disponibilizam informações sobre a categoria 

do veículo (automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus), o tipo de propulsão 

(gasolina, flexfuel, diesel, etanol), mas fornecem poucos detalhes sobre o perfil etário 

da frota. Para a análise proposta é necessário ainda saber como esse perfil etário se 

caracteriza para cada tipo de veículo e tipo de propulsão. 

Em vista disso, optou-se por modelar a evolução histórica da frota brasileira desde 1957 

(dados mais antigos disponíveis), supondo-se que a frota residual referente àquele ano 

e aos anteriores é desprezível em 2015, e com a utilização da metodologia apresentada 

                                                
39 Por exemplo, em MMA (2013), MMA (2011), MCT (2006), ALMEIDA (2016), BORBA (2012), BARAN 
(2012). 



 

45 

 

nesta seção. Na Figura 5-2 apresenta-se o resultado da modelagem da evolução da 

frota até 2015. 

 

Figura 5-2 – Crescimento da frota de veículos brasileira a partir de 195740 
(milhões) 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANFAVEA (2016) 

Com isso, foi possível obter uma base de dados detalhada do perfil da frota – uma matriz 

bidimensional F2015(i,k)41. 

5.2.3 - Estruturação dos cenários 

Para a modelagem da frota futura, como visto na Eq. 5-3, é necessário definir três 

fatores: a função de sucateamento, a frota inicial e as vendas anuais. Os dois primeiros 

fatores foram devidamente caracterizados nas seções 5.2.1 e 5.2.2, respectivamente, 

faltando assim a definição do último. 

Essencialmente, adotou-se quatro cenários de evolução do perfil de frota com diferentes 

premissas para a participação das tecnologias automotivas em questão. O primeiro 

cenário foi definido com base em EPE (2016) e chamado de cenário de referência (CR), 

e outros três cenários foram elaborados com base em IEA (2016b)42. Somente para 

                                                
40 Como mencionado, supõe-se que, em 2015, a frota residual de 1957 é desprezível. 
41 Para obter os dados detalhados, ver Anexo II. 
42 O cenário adotado de EPE (2016) foi denominado neste trabalho de “cenário de referência” por ter sido 
elaborado por uma instituição brasileira especificamente para o mercado brasileiro, foco deste estudo. 
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quantificação dos efeitos das premissas consideradas, foi calculado um cenário 

congelado (CC), em que são desconsideradas as premissas de ganhos de eficiência 

energética dos automóveis, bem como os fatores etário e geracional43. 

A estruturação do CR parte da evolução do perfil de vendas de veículos por tipo e, para 

o valor total das vendas entre 2015 e 2050, parte dos valores apresentados por 

ANFAVEA (2016) em 2015, supondo-se um crescimento linear das vendas tal que o 

total de veículos em 2050 seja de 130 milhões (EPE, 2014)44. O resultado destes 

cálculos é apresentado na Figura 5-3: 

 

Figura 5-3 – Cenário de referência - CR (milhões de veículos) 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANFAVEA (2016) e EPE (2014) 

É importante ressaltar que esta premissa de frota que pressupõe a existência de 130 

milhões de veículos em 2050 é bastante questionável. Além do fato de que os atuais 

37,6 milhões de veículos (menos de 30% desta projeção) existentes nas ruas brasileiras 

já provocam sérios problemas de engarrafamentos, as tendências observadas (mas não 

quantificadas no modelo desenvolvido para este trabalho) de compartilhamento e 

desenvolvimento de veículos autônomos podem revolucionar a mobilidade urbana com 

a migração do modelo atual para um modelo de frota compartilhada. Neste caso, haveria 

                                                
43 Os detalhes sobre estes fatores serão abordados nas seções a seguir, 5.3 e 5.4. 
44 Essa premissa é decorrente da suposição de que o Brasil, em 2050, terá uma taxa de motorização mais 
próxima à observada atualmente dos países desenvolvidos, saindo de aproximadamente 0,18 
veículo/habitante em 2012 para 0,55 veículo/habitante (equivalente à Alemanha) em 2050 (EPE, 2014). 
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uma redução significativa do tamanho da frota, mas não necessariamente da distância 

total percorrida pelos veículos ou do consumo energético referente a eles45. 

Os demais cenários foram fundamentados em IEA (2016b), que apresenta para o âmbito 

global a evolução do estoque de veículos até 2050 segundo cenários climáticos. Para a 

estruturação dos cenários, alguns pontos merecem ser detalhados: 

(i) O estudo usado como referência apresenta cenários globais de evolução da 

frota de veículos, não capturando, assim, as regionalidades específicas do 

mercado brasileiro de automóveis. Como se observa hoje, o Brasil não é um 

player pioneiro neste mercado, tampouco existe literatura consolidada sobre 

o tema que indique restrições específicas para a disseminação de novas 

tecnologias veiculares no país. Optou-se, portanto, por supor que o mercado 

brasileiro, sob esse aspecto, deve se comportar conforme a média mundial; 

(ii) Os cenários consultados se baseiam em como a frota de veículos deve evoluir 

em função de cenários de políticas climáticas. Foram selecionados os 

cenários 4DS e 2DS, que pressupõem políticas climáticas que limitam o 

aumento de temperatura global em, respectivamente, 4°C e 2°C em relação à 

temperatura média global da era pré-industrial. A partir do cenário 2DS, 

elaborou-se um cenário próprio, 2DS+, que supõe que o percentual de 

inserção de veículos elétricos na frota será 50% superior ao indicado; 

(iii) Os cenários consultados apresentam valores para a frota de veículos de cada 

tipo de tecnologia. Como já mencionado, o modelo de cenarização utilizado 

se baseia nas vendas (fluxo) para calcular a frota (estoque). Sendo assim, 

adotaram-se os valores da frota obtidos em IEA (2016b), e utilizou-se a 

metodologia de cálculo de forma inversa para verificar se os resultados dos 

valores de vendas são coerentes. Estes resultados estão apresentados no 

Anexo IV. 

                                                
45 Ver outras considerações sobre o tema na seção 5.75.7 -. 
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Figura 5-4 – Cenários de evolução da frota de veículos brasileira (milhões) 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANFAVEA (2016), EPE (2014) e IEA (2016b) 

Os dados utilizados para construção da Figura 5-2 e da Figura 5-4 encontram-se no 

Anexo III. 

5.3 - Intensidade de uso 

A intensidade de uso (IT) é um parâmetro que representa o somatório de utilização anual 

de cada veículo, ou seja, a sua quilometragem rodada por ano. Este fator, no modelo 

proposto, é dependente de três parâmetros básicos: a intensidade inicial de uso, I0(k), o 

fator etário, FETT, e o fator geracional, GT: 

𝐼𝑇(𝑘) = 𝐼0(𝑘) ∗ 𝐹𝐸𝑇𝑇 ∗ 𝐺𝑇 (Eq. 5-6) 

A intensidade inicial de uso é um parâmetro dependente da idade do veículo e, para 

cada idade entre 0 e 40 anos, nos fornece o total de quilômetros percorridos por ano. 

Os valores foram obtidos de MMA (2013), conforme Figura 5-5: 
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Figura 5-5 – Distância anual percorrida por idade do veículo (km)46 

Fonte: MMA (2013) 

O fator etário (FET) é uma das considerações fundamentais do modelo para incorporar 

uma tendência que se apresenta, que é o envelhecimento da população. Conforme 

podemos observar na Figura 5-Figura 5-66, obtidos de IBGE (2013), a projeção de 

estrutura etária da população brasileira deve mudar de forma significativa, passando de 

uma população proporcionalmente mais jovem para uma estrutura mais equalizada. 

 

Figura 5-6 – Evolução do perfil etário brasileiro (%) 

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE (2013) 

                                                
46 O veículo, no ano 0, possui uma média percorrida inferior, pois assume-se que 100% dos carros no ano 
1 são vendidos no meio do ano, e assim um veículo novo só roda, de fato, metade do primeiro ano. 
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O impacto disso na intensidade total de uso de veículos, e consequentemente no 

consumo de combustíveis, é resultante do fato de que pessoas mais idosas utilizam 

menos os veículos do que os mais jovens. Como visto na seção 4.2, a Figura 4-4 mostra 

quantitativamente que o total anual de milhas rodadas por veículo (VMT, do inglês 

vehicle miles traveled), de fato, é reduzido substancialmente quando comparamos as 

faixas etárias superiores da população com as mais jovens, para qualquer dado ano 

(ano de realização da pesquisa). 

Assim, esse parâmetro é considerado no modelo como um fator de redução (percentual) 

da distância total percorrida em relação ao ano base, 2015, considerando-se as 

variações de distribuição etária da população. A equação utilizada para o cálculo do 

FETT é: 

𝐹𝐸𝑇𝑇 =
∑ (𝑝𝑓∗𝑉𝑀𝑇𝑓)𝑇

𝑓

∑ (𝑝𝑓∗𝑉𝑀𝑇𝑓)2015
𝑓

 (Eq. 5-7) 

Em que pf e VMTf são, respectivamente, os percentuais populacionais e a distância 

anual percorrida (em milhas) para cada faixa etária (f). As faixas etárias consideradas 

são as apresentadas na Figura 5-6, tendo seus valores percentuais normalizados para 

excluir a faixa de 0 a17 anos que, no Brasil, por lei, não possui direto à licença para 

dirigir47. 

O resultado dos cálculos utilizando a Eq. 5-7 são apresentados na Figura 5-7. 

                                                
47 Apesar de existir certo debate sobre a idade mínima para se obter a habilitação, o Departamento de 
Transito do Rio Grande do Sul (DETRAN/RS), por exemplo, informa que a idade mínima para obtenção da 
permissão para dirigir permanece 18 anos. 
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Figura 5-7 – Fator etário (FET) de 2015 a 2050 

Fonte: Elaboração própria 

O último fator da Eq. 5-6, GT, é o fator geracional, também uma consideração 

fundamental do modelo, pois incorpora a questão de que as novas gerações têm 

apresentado uma tendência de utilização dos automóveis cada vez menor nos últimos 

anos (conforme visto na seção 4.2). 

Segundo Puentes (2013), de 2001 a 2009, o VMT médio por motorista nos EUA reduziu-

se de 22,2 mil km/ano para 20,6 mil km/ano, cerca de 7%. Observando-se a Figura 4-4, 

vê-se que, para as seis primeiras faixas etárias (de 16 a 45 anos), entre 2001 e 2009, 

ocorrem reduções de, respectivamente: 20%, 15%, 12%, 8%, 5% e 5%. Se considerar-

se que essas reduções são, ao menos em parte, mantidas nas faixas etárias posteriores 

à medida que a população vai envelhecendo, parece razoável supor que, em 2050, a 

distância total percorrida pode ter uma redução de 10%. 

A premissa que será utilizada modelo é que essa redução de GT deve ocorrer de forma 

linear de 2015 a 2050, partindo de 1,0 e reduzindo-se ao longo do tempo até 0,9. 

Vale ressaltar que: 

(i) Na ausência de dados para o perfil etário brasileiro em 2015, supõe-se que 

este é uma média entre 2010 e 2020; 

(ii) Foram ajustados os percentuais das faixas etárias quanto aos “limites de cada 

faixa” para uma maior consistência da análise; 

(iii) Os valores de VMT utilizados são referentes ao ano de 2009 e para a 

população dos EUA. No presente trabalho reconhece-se que podem existir 

variações significativas de VMT entre a população brasileira e a americana, 

bem como, conforme o próprio gráfico mostra, variações significativas do VMT 
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das faixas etárias ao longo dos anos. Entretanto, reconhece-se também que 

esta é uma primeira abordagem para o tema no âmbito brasileiro, não se 

tendo, portanto, a ambição de se desenvolver uma metodologia que esgote o 

assunto, podendo este se configurar em um tema de estudos futuros; 

(iv) Ademais do fator etário conforme considerado, há também a questão de que, 

como mostrado na Figura 4-4, o VMT por faixa etária da população não é 

estático, ou seja, varia com o tempo em função das mudanças de geração da 

população. Sendo esta uma primeira proposta de metodologia para 

abordagem da questão etária do uso de transportes, ressalva-se a 

simplicidade com que foi realizada, ainda que seja um tema fundamental, e 

sugere-se que seja parte das análises de estudos futuros. 

5.4 - Consumo específico 

O consumo específico é o parâmetro que representa a quantidade de energia 

consumida por quilômetro, por veículo (tep/km). É, portanto, um fator dependente do 

tipo de tecnologia do veículo e do tipo de combustível por este utilizado. Neste trabalho, 

sua expressão de cálculo é dada por: 

𝐶𝑇(𝑖, 𝑗, 𝑘) = 𝐶0(𝑖, 𝑗) ∗ 𝐹𝐸𝐹𝑇(𝑖, 𝑗, 𝑘) (Eq. 5-8) 

 O consumo específico inicial, C0(i,j), é o fator que atribui, para o ano base (2015), o 

gasto energético por quilômetro de cada veículo do tipo i, quando utiliza o combustível 

j. Considera-se no modelo que ao longo do tempo a eficiência energética dos veículos 

aumenta, isto é, o consumo específico (tep/km) diminui. Para isso, utiliza-se o fator de 

eficiência, FEFT(i,j,k), que quantitativamente representa o ganho de eficiência no ano T 

de cada tipo de veículo i, utilizando combustível j e com idade k. 

Na realidade, o ganho de eficiência dos veículos depende não da sua idade e sim do 

seu ano de fabricação. Para não introduzir uma nova variável no modelo, optou-se por 

traduzir o “ano-modelo” (ano de fabricação) como uma composição das variáveis já 

existentes: “ano-calendário” (T) subtraído da idade (k). 

Descrevem-se, nas seções subsequentes, as etapas de cálculo necessárias para a 

caracterização dessas premissas e obtenção destes dois fatores, C0 e FEF. 
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5.4.1 - Consumo específico inicial 

Com base em MIT (2015) e utilizando adaptações nas premissas em função das 

características da frota brasileira, calculou-se, para o ano base (2015), o consumo 

específico médio de cada tipo de tecnologia veicular em função do combustível utilizado, 

o C0(i,j). 

O consumo específico unitário (Cunitário) é o consumo de VEG da frota americana em 

2010, cujo consumo médio é 11 litros por 100 km (MIT, 2015), que é equivalente a cerca 

de 9,1 km/l, e cujo padrão de gasolina possui um poder calorífico de 8,02.10-4 tep/l (EIA, 

2016)48. Logo, o consumo energético equivalente à esta unidade é: 

𝐶𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 =  
8,02∗10−4 𝑡𝑒𝑝/𝑙

9,1 𝑘𝑚/𝑙
= 8,82 ∗ 10−5𝑡𝑒𝑝/𝑘𝑚 (Eq. 5-9) 

A partir deste valor, calcula-se C0(i,j), para todo i e j. Os resultados estão consolidados 

na Tabela 5-2, e, nas seções a seguir, serão apresentados os métodos de cálculo de 

cada um dos valores. 

Tabela 5-2: Consumo específico inicial 

Tipo veículo (i) Tipo de combustível (j) C0 (tep/km) 

Gasolina Gasolina 6.43E-05 

Flexfuel Gasolina 6.43E-05 
 

Etanol 6.37E-05 

Diesel Diesel 6.86E-0549 

Híbrido Gasolina 4.43E-05 
 

Etanol 4.39E-05 

Elétrico Eletricidade 1.51E-05 
 

Gasolina 4.43E-05 

  Etanol 4.39E-05 

Fonte: Elaboração própria 

                                                
48 Em EIA (2016), informa-se que 1 galão de gasolina equivale a 120.450 BTU. Converteu-se a tep/l 
considerando 1 galão igual a 3,785 litros e 1 BTU igual a 2,52.10-8 tep. 
49 Os motores Diesel são mais eficientes do que os Otto, embora o consumo específico calculado tenha 
sido superior. Isso pode ser explicado pelo fato de que os veículos a diesel são de maior porte (utilitários e 
caminhonetes). 
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5.4.1.1 - Consumo específico inicial de VEG 

Calculou-se o consumo específico inicial de VEG de forma similar ao cálculo realizado 

para o consumo específico unitário (Cunitário), porém utilizando-se dados característicos 

de consumo e padrão de combustível brasileiros. 

Conforme foi apresentado na Figura 3-10, a eficiência de consumo média dos veículos 

a gasolina nos últimos 20 anos variou entre 10 km/l e 12 km/l. Optou-se por utilizar uma 

eficiência média de consumo de 11 km/l. Além disso, segundo EPE (2016), o poder 

calorífico inferior da gasolina brasileira, que contém 27% de etanol anidro, é de 7,075 * 

10-5 tep/l. Sendo assim, o consumo específico inicial dos VEG será dado por: 

𝐶0(𝑉𝐸𝐺, 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎) =  
7,075∗10−5 𝑡𝑒𝑝/𝑙

11 𝑘𝑚/𝑙
= 6,43 ∗ 10−5 𝑡𝑒𝑝/𝑘𝑚 (Eq. 5-10) 

5.4.1.2 - Consumo específico inicial de VFF 

Para os VFF, por terem a possibilidade de rodar utilizando gasolina ou etanol, devemos 

observar o consumo energético de cada uma dessas alternativas. 

Para gasolina, conforme observamos na Figura 3-10, a eficiência de consumo (em km/l) 

é bastante similar, podendo-se a diferença verificada ser atribuída à variabilidade 

inerente ao uso e ao fato de que a frota de VFF ser, em média, mais nova do que a de 

VEG. Ainda que existam estas ressalvas, adotou-se o consumo específico inicial de VFF 

a gasolina equivalente ao de VEG. 

𝐶0(𝑉𝐹𝐹, 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎) = 6,43 ∗ 10−5 𝑡𝑒𝑝/𝑘𝑚 (Eq. 5-11) 

No caso de utilização de etanol, faz-se o cálculo da mesma forma, porém utilizando-se 

a eficiência média de consumo de etanol, aproximadamente 8 km/l (MMA, 2013), e o 

poder calorífico inferior do etanol hidratado, 5,097 * 10-5 tep/l (EPE, 2016). Sendo assim, 

o consumo específico inicial dos VFF utilizando etanol será dado por: 
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𝐶0(𝑉𝐹𝐹, 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙) =  
5,097∗10−5 𝑡𝑒𝑝/𝑙

8 𝑘𝑚/𝑙
= 6,37 ∗ 10−5 𝑡𝑒𝑝/𝑘𝑚 (Eq. 5-12) 

5.4.1.3 - Consumo específico inicial de VED 

Os veículos de passageiro a diesel brasileiros são, por lei, carros maiores, como 

caminhonetes e utilitários (DNC, 1994), e, portanto, mais parecidos com os veículos 

americanos. Assim, para os VED, considerou-se que estes veículos são equivalentes 

aos da frota americana em termos energéticos. 

O consumo específico inicial é o produto do consumo específico unitário, explicitado na 

seção 5.4.1, pelo fator de eficiência correspondente a este tipo de veículo em 2015, 

calculado a partir dos dados da Figura 3-9 e de acordo com as premissas detalhadas 

na seção 5.4.2: 

𝐶0(𝑉𝐸𝐷, 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙) = (8,82 ∗ 10−5 𝑡𝑒𝑝/𝑘𝑚) ∗ 0,78 = 6,86 ∗ 10−5 𝑡𝑒𝑝/𝑘𝑚 (Eq. 5-13) 

5.4.1.4 - Consumo específico inicial de VEH 

Os VEH são considerados com a possibilidade de utilizarem os mesmos tipos de 

combustíveis dos VFF, ou seja, gasolina e etanol. Em função de sua tecnologia de 

propulsão mais eficiente, possuem um consumo específico menor do que aqueles, 

mesmo rodando com os mesmos tipos de fontes energéticas (MIT, 2015). 

Assim, a diferença do cálculo do consumo específico inicial dos VEH em relação ao 

cálculo feito para os VFF (Eq. 5-11 e Eq. 5-12) é a multiplicação dos valores encontrados 

por um fator que representa a maior eficiência dos VEH ante os VFF. Este fator é obtido 

a partir dos dados da Figura 3-9 e de acordo com as premissas detalhadas na seção 

5.4.2. O cálculo do consumo específico inicial tanto para o uso de gasolina ou etanol em 

VEH estão explicitados abaixo. 
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𝐶0(𝑉𝐸𝐻, 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎) = (6,43 ∗ 10−5𝑡𝑒𝑝/𝑘𝑚) ∗
0,63

0,92
= 4,43 ∗ 10−5𝑡𝑒𝑝/𝑘𝑚 (Eq. 5-14) 

𝐶0(𝑉𝐸𝐻, 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙) =  (6,37 ∗ 10−5𝑡𝑒𝑝/𝑘𝑚) ∗
0,63

0,92
= 4,39 ∗ 10−5𝑡𝑒𝑝/𝑘𝑚 (Eq. 5-15) 

5.4.1.5 - Consumo específico inicial de VE 

Para os VE, que podem ser VEHP ou VEB, o cálculo é realizado de forma similar aos já 

apresentados. Para os VEHP, quando rodam a gasolina ou etanol, considera-se que o 

consumo energético é idêntico ao de VEH (a tecnologia de propulsão é a mesma) e, 

quando rodam a bateria, considera-se que o consumo energético é idêntico ao de VEB. 

Abaixo, detalha-se cada um destes cálculos: 

𝐶0(𝑉𝐸𝐻𝑃, 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎) = (6,43 ∗ 10−5𝑡𝑒𝑝/𝑘𝑚) ∗
0,63

0,92
= 4,43 ∗ 10−5 𝑡𝑒𝑝/𝑘𝑚 (Eq. 5-16) 

𝐶0(𝑉𝐸𝐻𝑃, 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙) =  (6,37 ∗ 10−5𝑡𝑒𝑝/𝑘𝑚) ∗
0,63

0,92
= 4,39 ∗ 10−5 𝑡𝑒𝑝/𝑘𝑚 (Eq. 5-17) 

𝐶0(𝑉𝐸𝐻𝑃, 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) = (8,82 ∗ 10−5𝑡𝑒𝑝/𝑘𝑚) ∗
0,22

0,92
= 1,90 ∗ 10−5 𝑡𝑒𝑝/𝑘𝑚 (Eq. 5-18) 

𝐶0(𝑉𝐸𝐵, 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) = (8,82 ∗ 10−5𝑡𝑒𝑝/𝑘𝑚) ∗
0,22

0,92
= 1,90 ∗ 10−5 𝑡𝑒𝑝/𝑘𝑚 (Eq. 5-19) 

5.4.2 - Fator de eficiência (FEFT) 

Define-se o fator de eficiência FEFT também se tomando como base MIT (2015), que 

apresenta as perspectivas de incremento de eficiência automotiva, por tipo de veículo e 

combustível, entre 2010 e 2050, conforme a Figura 3-9 apresentada anteriormente. 

As premissas utilizadas para a definição do fator de eficiência são: 

(i) A eficiência dos VEG é calculada considerando que 100% da frota composta 

por VEG convencional em 2010 com uma transição linear para 100% da frota 

composta por VEG com motores turbocomprimidos em 2050; 

(ii) Os VFF não estão apresentados na Figura 3-9, uma vez que este tipo de 

tecnologia não é representativo na frota americana. Adotou-se o ganho de 

eficiência destes veículos igual ao de VEG; 
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(iii) Os ganhos de eficiência de VED, VEH, VEHP e VEB são considerados 

conforme MIT (2015); 

(iv) O cálculo ano a ano é feito por interpolação linear dos valores dos anos com 

informação disponível. 

A cálculo do fator de eficiência se dá utilizando um parâmetro auxiliar, por meio da Eq. 

5-20: 

𝐹𝐸𝐹𝑇(𝑖, 𝑗, 𝑘) = 𝑓(𝑖, 𝑗, 𝑇 − 𝑘) (Eq. 5-20) 

Uma vez que o ano-modelo, ou ano de fabricação do veículo, pode ser representado 

pela diferença entre o ano-calendário (T) e a idade do veículo (k), para 0 ≤ k ≤ 40, definiu-

se o parâmetro f(i,j,t), sendo t o ano-modelo, ou seja, o ano em que o veículo foi 

fabricado. 

Procedendo-se o cálculo de acordo com as premissas mostradas acima, obteve-se o 

parâmetro f(i,j,t), cujos valores são apresentados na Tabela 5-3: 

Tabela 5-3: Parâmetro f(i,j,t) em % 

Tipo de veículo 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

VEG/VFF 100 91 81 72 66 60 54 48 

VED 100 92 84 76 71 66 60 55 

VEH/VEHP (combustível) 100 89 78 67 62 58 54 49 

VEB/VEHP (eletricidade) 100 93 86 79 76 72 69 65 

Fonte: Elaboração própria a partir de MIT (2015) 

Assim, definido o parâmetro f(i,j,t), calcula-se, utilizando a Eq. 5-20, o fator de eficiência 

FEFT(i,j,k), que representa o ganho de eficiência de cada tipo de tecnologia veicular ao 

longo dos anos em relação a seu respectivo consumo específico no ano base (2015). 

5.5 - Fator de utilização 

O fator de utilização u(i,j) traduz o percentual energético consumido de cada tipo 

combustível nos veículos com possibilidade de utilização de mais de um tipo de fonte 

energética. Como mostra a Tabela 5-1, os VFF, os VEH e os VEHP, dentro dos tipos 

considerados neste modelo, são os veículos com esta possibilidade. 

Neste trabalho, adotou-se na modelagem da demanda energética veicular os fatores de 

utilização mostrados na Tabela 5-4: 
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Tabela 5-4: Fator de utilização 

Tipo veículo (i) Tipo de combustível (j) Fator de utilização (u) 

VEG Gasolina  100% 

VFF Gasolina    50%  
Etanol    50% 

VED Diesel  100% 

VEH Gasolina    50%  
Etanol    50% 

VE (VEHP, VEB) Eletricidade    75%  
Gasolina 12,5% 

  Etanol 12,5% 

Fonte: Elaboração própria 

Nas seções 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 são apresentados os métodos de cálculo e as premissas 

adotadas para obter a participação de cada combustível no consumo energético de cada 

tecnologia veicular utilizada. 

5.5.1 - Composição da frota de VE 

Existem alguns tipos de tecnologias de veículos elétricos que se apresentam 

atualmente. As principais delas são, como foi visto, os VEB, VEHP e VECC. 

Os dados utilizados na caracterização dos cenários, obtidos em IEA (2016b), fazem a 

segregação dos tipos de veículos justamente nessas três categorias mencionadas. Os 

dados são fornecidos em forma gráfica, tendo sido utilizada a leitura visual para sua 

obtenção. A Figura 5-8 mostra os resultados encontrados: 
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Figura 5-8 – Percentuais de inserção de VEB, VEHP, VECC do total de VE 

Fonte: IEA (2016b) 

Os VECC, que utilizam como fonte energética o hidrogênio, não foram considerados no 

cálculo da frota e da demanda de combustíveis, pois o energético utilizado nestes 

veículos está fora do escopo de análise deste trabalho. De qualquer forma, esclarece-

se que estes veículos estão contabilizados na parcela da frota correspondente os VE 

(ver Figura 5-3 e Figura 5-4) e que, ainda que a demanda energética referente a eles 

tenha sido redistribuída entre os VEB e VEHP, representam pequeno impacto no 

resultado consolidado final em função de seu baixo percentual de penetração. 

Da Figura 5-8, verifica-se que o percentual de inserção de cada tipo de tecnologia varia 

ao longo dos anos, mas que a variação é relativamente pequena. Como o gráfico foi 

construído pela leitura visual dos dados presentes em IEA (2016b), esses percentuais 

foram arredondados para as dezenas mais próximas (menor ordem de grandeza que se 

pôde obter precisão na leitura). Os percentuais de inserção de VEB e VEHP estão 

representados na Tabela 5-5: 

Tabela 5-5: Percentual de inserção de VE adotado 

Tipo de veículo Percentual 

VEB 50 

VEHP 40 

VECC50 10 

Fonte: Elaboração própria com base em IEA (2016b) 

                                                
50 Veículo elétrico com célula de combustível. Não incluído na análise de demanda de combustíveis. 
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5.5.2 - Percentual de uso de eletricidade de VEHP 

VEHP é o único tipo de veículo considerado que tem a possibilidade de utilizar tanto 

combustíveis líquidos tradicionais (neste caso, gasolina e etanol), quanto eletricidade 

oriunda da rede. O percentual do consumo energético de cada tipo de fonte utilizada 

pelo motorista é uma questão que exige o estabelecimento de algumas premissas, uma 

vez que este tipo de veículo possui pouco histórico de utilização no mundo e, ainda 

menos, no Brasil. 

Tomou-se como base EPRI (2007), que apresenta uma metodologia para o cálculo do 

fator de utilização de VEHP nos EUA. Esse fator é uma composição de dois parâmetros, 

a autonomia somente a eletricidade (all-electric range, AER) e a distância anual 

percorrida (vehicle miles traveled, VMT). Em função destes parâmetros e assumindo 

ainda a possibilidade de recarga do veículo durante a noite, o relatório fornece as curvas 

de utilização conforme mostrado na Figura 5-9: 

 

Figura 5-9 – Fator de utilização de VEHP nos EUA por VMT 

Fonte: EPRI (2007) 

Apesar de serem apresentados três tipos de tecnologias de VEHP, com autonomia 

elétrica de 10, 20 e 40 milhas, neste trabalho só serão considerados os VEHP20 e 

VEHP40, uma vez que, com o desenvolvimento de tecnologias de armazenamento mais 

eficientes, estes veículos apresentam maior probabilidade de se estabelecerem no 

mercado. 
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Como visto na Figura 5-5, a quilometragem média rodada pela frota brasileira é 

dependente da idade do veículo. Para calcular o fator de utilidade médio da frota de 

VEHP, tendo em conta que estes veículos começam a entrar na frota de forma relevante 

a partir da década de 2020, adotou-se o perfil etário da frota de VEHP como uma média 

do perfil etário nos anos 2030, 2040 e 205051. 

Tabela 5-6: Fator de utilização de VEHP no Brasil 

Fonte energética VEHP20 VEHP40 

Eletricidade 55% 70% 

Quilômetros médios/ano  15,8 mil 

Milhas médias/ano    9,8 mil 

Fonte: Elaboração própria com base em EPRI (2007) e MMA (2013) 

A partir do cálculo mencionado encontra-se a distância média percorrida pela frota de 

VEHP, que é 15,8 mil quilômetros ou 9,8 mil milhas. Pela falta de precisão na leitura do 

gráfico, fez-se a leitura para 10 mil milhas, que forneceu os fatores de utilidade conforme 

a Tabela 5-6. Por fim, o fator de utilidade adotado para a frota de VEHP foi a média 

aritmética entre VEHP20 e VEHP40, 62,5%. 

5.5.3 - Percentual de uso de gasolina e etanol por veículos bicombustíveis 

A modelagem do percentual de demanda entre gasolina e etanol para os veículos 

bicombustíveis (VFF, VEH, VEHP) é bastante complexa e, como observado 

historicamente (Figura 4-2), bastante variável de ano a ano, em grande parte devido à 

política de combustíveis adotada em nível Federal. 

Para distanciar-se das análises políticas e de mercado atreladas a esta questão, optou-

se por adotar um percentual equivalente para os consumos de gasolina e etanol, ou 

seja, 50% para cada, e realizar uma análise de sensibilidade considerando 0%/100%, 

25%/75%, 75%/25% e 100%/0% para os percentuais de consumo relativos de 

gasolina/etanol. 

 

 

                                                
51 Entende-se que a simplificação adotada é justificada pelo baixo ganho de precisão de uma análise mais 
aprofundada, tendo em conta, ainda, a limitação do cálculo devido às outras premissas adotadas, como o 
fator de utilidade de VEHP na frota americana. 
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Tabela 5-7: Casos considerados na análise de sensibilidade: fator de utilização de VFF 

Caso Percentual gasolina Percentual etanol 

A 0% 100% 

B 25% 75% 

C 50% 50% 

E 75% 25% 

D 100% 0% 

Fonte: Elaboração própria 

5.6 - Capacidade de oferta de gasolina e etanol 

Após a definição do cenário de demanda de combustíveis para os veículos de 

passageiros da frota brasileira, conforme detalhado nas seções anteriores, a análise 

proposta neste trabalho é concluída com a verificação de se a capacidade de oferta já 

instalada no país é capaz de suportar estes cenários de demanda ou se serão 

necessárias expansões (e, caso positivo, em que condições essas expansões seriam 

necessárias). 

Como apresentado no capítulo 2, a demanda atual de combustíveis para veículos de 

passageiros é baseada em gasolina (gasolina C, composta por gasolina A e etanol 

anidro), etanol (hidratado) e diesel. Ao contrário da demanda de diesel, que é 

praticamente toda concentrada na categoria de caminhões e ônibus, a demanda de 

gasolina e etanol é praticamente toda concentrada na categoria de automóveis e 

veículos comerciais leves, mais a demanda de motocicletas. Por este motivo, a análise 

de oferta irá se ater essencialmente nestes dois combustíveis, etanol e gasolina. 

Ainda conforme discutido no capítulo 2, a gasolina brasileira vendida nos postos de 

combustível, chamada de gasolina tipo C, é composta por uma mistura de 27% em 

volume de etanol anidro e o restante de gasolina do tipo A. Nesta seção 5.6, e seus 

subitens, quando se tratar da capacidade de produção de gasolina, esta será referida 

como gasolina A, e quando se tratar de etanol, será especificado o tipo, anidro ou 

hidratado. Na Tabela 5-8, estão especificados os fatores de conversão de energia 

(Mtep) para volume (bilhões de litros). 
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Tabela 5-8: Fator de conversão de "Mtep" para "bilhões de litros" por combustível 

Combustível Fator de conversão 

Gasolina C 1,41 

  Gasolina A (73%) 1,03 

  Etano anidro (27%) 0,38 

Etanol hidratado 1,96 

Diesel  1,18 

Fonte: EPE (2016) 

NOTA: No caso da gasolina A e do etanol anidro, o fator de conversão foi calculado em 

função dos percentuais volumétricos nos quais estes combustíveis se encontram na 

gasolina C. Assim, como 1 Mtep equivale a 1,41 bilhão de litros de gasolina C, 73% 

refere-se a gasolina A e 27% a etanol anidro. 

5.6.1 - Capacidade de oferta de gasolina A 

A capacidade de abastecimento de gasolina A no mercado brasileiro, aqui chamada de 

capacidade de oferta de gasolina (COgasolina), foi investigada considerando-se três fontes 

principais, a saber: 

(i) A capacidade instalada de refino de gasolina A das refinarias (CRgasolina); 

(ii) A capacidade flexível de tratamento de nafta (CFgasolina); 

(iii) A capacidade de importação de gasolina A pelos portos (CIgasolina). 

Assim: 

𝐶𝑂𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 = 𝐶𝑅𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 + 𝐶𝐹𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 + 𝐶𝐼𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 (Eq. 5-21) 

A capacidade instalada total de refino é um dado de fácil obtenção e sua evolução 

ocorreu como apresentado na Figura 2-8. No entanto, a parcela desta capacidade total 

de refino que se traduz em capacidade de produção de gasolina A não é um dado 

público e exigiria uma análise da composição do trem de refino de cada refinaria 

brasileira para ser calculado. 

Em vista disso, a premissa adotada para o valor da capacidade de refino de gasolina A 

foi o máximo histórico já registrado52, que ocorreu em 2014, sendo este 31,0 bilhões de 

litros por ano, conforme verificamos na Figura 2-8. 

                                                
52 Período de registro analisado de 2006 a 2015. 
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Para a capacidade de oferta flexível a partir do tratamento de nafta, considerou-se o 

estudo realizado por Barros (2014), que analisou a flexibilidade do parque de refino 

brasileiro em incrementar a oferta de gasolina no curto prazo em função de choques de 

demanda. O resultado da análise conclui que existe uma capacidade adicional de 

produção de gasolina A a partir de nafta de 1,8 bilhão de litros por ano, utilizando a 

infraestrutura já instalada e que poderia ser utilizada em função de uma maior demanda 

do combustível. 

Por fim, existe ainda uma alternativa adicional de oferta de gasolina A no mercado 

brasileiro que é proveniente de importações. O volume total do combustível que pode 

ser ofertado por este meio é limitado pela capacidade da infraestrutura portuária 

brasileira de movimentação deste tipo de carga. 

De forma similar à capacidade de produção de gasolina A pelas refinarias, a capacidade 

total de importação de gasolina exige uma análise extensa e complexa. Assim, adotou-

se, também, o máximo valor histórico já registrado. Segundo informações de ANP 

(2016), apresentados na Figura 2-6, o maior valor de importação de gasolina já 

registrado no Brasil foi em 2012, de 3,6 bilhões de litros por ano53. 

Logo, a capacidade de oferta de gasolina A no mercado brasileiro é de: 

𝐶𝑂𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 = (31,0 𝐺𝑙/𝑎𝑛𝑜) + (1,8 𝐺𝑙/𝑎𝑛𝑜) + (3,6 𝐺𝑙/𝑎𝑛𝑜) = 36,4 𝐺𝑙/𝑎𝑛𝑜 (Eq. 5-22) 

5.6.2 - Capacidade de oferta de etanol 

Por se tratar de um combustível que pode ser demandado sob duas formas distintas, 

etanol anidro e etanol hidratado, a análise de oferta de etanol deve contemplar esta 

especificidade desagregando a capacidade de produção de cada um destes tipos de 

combustível. 

Na cadeia de produção das destilarias, o processo de produção do etanol anidro toma 

como insumo o etanol hidratado. Assim, em termos de capacidade de oferta, deve-se 

ter em conta que a capacidade de produção de etanol anidro efetivamente utilizada 

“consome” capacidade de produção de etanol hidratado. 

De acordo com a Tabela 2-2, a capacidade de oferta atual de etanol anidro é de 22,9 

bilhões de litros por ano e a de etanol hidratado é de 40,8 bilhões de litros por ano, 

                                                
53 Considera-se densidade da gasolina A igual a 742 kg/m3 (EPE, 2016) 
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anualizando-se a capacidade de produção diária de acordo com a premissa de utilização 

apresentada (6,46 meses/ano). Em função de estas “capacidades” fazerem parte de 

uma linha de produção, a análise de verificação da possibilidade de desabastecimento 

de etanol deve-se fazer da seguinte forma: 

(i) Comparação da capacidade de oferta de etanol anidro em relação a sua 

demanda por cenário; 

(ii) Comparação da capacidade de oferta de etanol hidratado em relação à 

demanda conjunta de etanol anidro e etanol hidratado. 

5.7 - Outras premissas do modelo e suas principais limitações 

Diante das tendências apresentadas no decorrer deste trabalho, algumas delas não 

puderam ser contempladas em virtude da falta de estudos que pudessem ser adaptados 

ao caso brasileiro, ou da profundidade que as análises exigiriam para reproduzi-los 

(muitas vezes devido à disponibilidade de dados pouco detalhados para o país), ou 

mesmo da dificuldade de se elaborar cenários de alta dependência de suporte de 

políticas públicas. 

Optou-se, por exemplo, por não incluir no modelo elaborado considerações acerca de 

veículos autônomos e do compartilhamento de transporte. 

No caso dos veículos autônomos, que acabam por ser uma tendência que dá suporte à 

introdução de VE, pode-se considerar que, se por um lado eles devem alterar de forma 

profunda a mobilidade, por si só, seriam apenas um fator que conferiria mais segurança 

e conforto ao motorista, com eventuais ganhos de eficiência energética. Ao combiná-los 

com o modelo de compartilhamento de veículos, o carro individual passa a não fazer 

mais sentido economicamente e viabiliza-se a existência de uma frota urbana 

compartilhada, alavancada pelos menores custos por distância percorrida dos VE 

(JOHNSON e WALKER, 2016). 

Na questão demográfica, ressalta-se a grande limitação com que foi considerado o fator 

geracional de redução das distâncias percorridas das faixas etárias mais jovens. 

Adotou-se ainda que o perfil de distâncias para as faixas etárias brasileiras foi 

equivalente ao americano.  
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6 - RESULTADOS 

O objetivo deste trabalho, em última análise, é a avaliação do comportamento da 

demanda brasileira de gasolina e etanol em cenários de evolução tecnológica dos 

veículos e de envelhecimento da população. A aplicação da metodologia desenvolvida 

no capítulo 5 permitiu o cálculo da: 

(i) Demanda de energia de cada tipo de tecnologia veicular, em cada cenário 

considerado; e  

(ii) Demanda dos combustíveis utilizados para fornecer esta energia (gasolina, 

etanol anidro e etanol hidratado) e a comparação com a capacidade de oferta 

nacional. 

Resumidamente, os cenários considerados foram os seguintes. 

Tabela 6-1: Resumo dos cenários considerados 

Acrônimo  Descrição geral 
Inserção 
de VE 

Fator 
eficiência 

Fator etário 
e geracional 

CC Considera congeladas as premissas 
de eficiência dos veículos e os fatores 
etário e geracional 

Baixa Não Não 

CR Considera as premissas de eficiência 
dos veículos e os fatores etário e 
geracional 

Baixa Sim Sim 

4DS Considera a inserção de VE tal que as 
emissões da frota são condizentes 
com um aumento de 4°C na 
temperatura global 

Muito 
baixa 

Sim Sim 

2DS Considera a inserção de VE tal que as 
emissões da frota são condizentes 
com um aumento de 2°C na 
temperatura global 

Alta Sim Sim 

2DS+ Considera a inserção de VE 50% 
superior à observada no cenário 2DS 

Muito 
alta 

Sim Sim 

Fonte: Elaboração própria 

Nas seções a seguir, são apresentados os resultados do modelo. 

6.1 - Demanda energética por cenário 

O cálculo da demanda energética referente a frota brasileira de automóveis e veículos 

comerciais leves foi realizado para os quatro cenários considerados: CR, 4DS, 2DS e 
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2DS+, cada um deles fornecendo valores anuais de consumo, detalhados por 

combustível utilizado e por tipo de veículo. 

No CR, em que as premissas de composição do perfil da frota foram baseadas em EPE 

(2014), a característica mais marcante, conforme a Figura 5-3, é a substituição dos 

atuais VFF por VEH a partir de 2020, com acentuação a partir de 2035. O resultado 

disso na demanda energética é uma suavização de seu crescimento a partir de 2040, 

quando os VEH passam a ter maior expressividade em número de veículos. Neste 

cenário, não há grande penetração de VE. 

 

Figura 6-1 – Demanda energética: CR (Mtep/ano) 

Fonte: Elaboração própria 

O cenário 4DS, que pressupõe praticamente a não adoção das novas tecnologias 

automotivas, que se restringem muito mais a mercados de nicho, apresenta o maior 

crescimento da demanda energética, chegando a 55 Mtep/ano em 2050, alavancada 

principalmente pela participação de VFF. Outro ponto de destaque neste cenário é o 

peso considerável que os VED adquirem na demanda consolidada. 
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Figura 6-2 – Demanda energética: 4DS (Mtep/ano) 

Fonte: Elaboração própria 

O cenário 2DS já apresenta uma aceitação mais apreciável de novas tecnologias, 

alinhada com a meta de limitação da temperatura global em 2°C, apesar de a tecnologia 

predominante ser a de VEH, que possui combustíveis líquidos como fonte energética. 

Neste cenário, observa-se um crescimento até a segunda metade da década de 2030 

(aproximadamente 2036), quando há uma reversão da tendência, passando a decrescer 

até 2050 atingindo o patamar de 42 Mtep/ano. 

 

Figura 6-3 – Demanda energética: 2DS (Mtep/ano) 

Fonte: Elaboração própria 
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O cenário 2DS+, considerado mais “disruptivo”, possui premissas de maior penetração 

de VE, em detrimento de outras tecnologias. Neste cenário, observa-se um crescimento 

suave da demanda energética consolidada, com o crescimento da demanda provinda 

de VE e VEH se sobrepondo à redução da demanda das tecnologias já existentes, VEG, 

VFF e VED. Em 2030, verifica-se a estabilização da demanda por cerca de meia década, 

quando a partir de 2035 esta passa a decrescer. 

 

Figura 6-4 – Demanda energética: 2DS+ (Mtep/ano) 

Fonte: Elaboração própria 

Assim, os resultados encontrados para a demanda energética do transporte em veículos 

leves no Brasil até 2050 mostram que há uma ampla faixa de valores possíveis para 

esta demanda, dependendo do cenário escolhido. A demanda apresenta crescimento 

dos atuais 37 Mtep/ano para um valor, em 2050, entre 35 Mtep/ano (no cenário 2DS+) 

e 55 Mtep/ano (no cenário 4DS). Em relação ao CR, que apresenta demanda de 52 

Mtep/ano, isso representa uma potencial redução de 32% (no cenário 2DS+) ou 

aumento de 6% (no cenário 4DS).   
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Figura 6-5 – Comparação da demanda energética entre os cenários por tipo de 
veículo (Mtep/ano) 

Fonte: Elaboração própria 

Quando a análise é realizada à luz dos combustíveis predominantes, nota-se que em 

qualquer cenário há a manutenção da grande participação da gasolina e do etanol no 

consumo dos automóveis, apesar de haver ampla variabilidade dos valores absolutos. 

 

Figura 6-6 – Comparação da demanda energética entre os cenários por tipo de 
fonte (Mtep/ano) 

Fonte: Elaboração própria 

Além da visão sob o aspecto da demanda energética dos combustíveis vendidos ao 

consumidor, na Tabela 6-2, apresenta-se um resumo da demanda volumétrica dos 

componentes produzidos de cada combustível e os respectivos efeitos no consumo em 

função da mudança do cenário de frota. 
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Tabela 6-2: Resultados por cenário em 2050 (bilhões de litros/ano) 

Cenário 
Gasolina 
A 

Etanol 
anidro 

Variação 
CR 

Variação 
CC 

Etanol 
hidratado 

Variação 
CR 

Variação 
CC 

CC 44,9 16,6 - - 73,5 - - 

CR 35,6 13,5 - -21% 35,8 - -51% 

4DS 34,5 13,0 -3% -23% 38,3 7% -48% 

2DS 26,3 10,0 -26% -42% 26,2 -27% -64% 

2DS+ 20,7 8,0 -42% -54% 19,7 -45% -73% 

Fonte: Elaboração própria 

NOTA: A coluna “Variação CR” representa a variação percentual do CR em relação aos 

cenários 4DS, 2DS e 2DS+. A coluna “Variação CC” representa a variação do CC em 

relação ao CR e aos cenários 4DS, 2DS e 2DS+. 

Destaca-se da Tabela 6-2 que o valor da variação do CR em relação ao CC, -21%, 

representa o efeito conjunto de, somente, os fatores etário e geracional sobre a 

demanda de cada um dos combustíveis no horizonte de 2050. 

6.2 - Balanço da oferta e demanda de gasolina 

O fator de conversão utilizado para calcular a demanda volumétrica de gasolina foi de 1 

tep de gasolina C equivalente a uma demanda de 1,03 mil litros de gasolina A, conforme 

apresentado na Tabela 5-8. 

Na Figura 6-7, apresenta-se a demanda de gasolina A em cada cenário confrontada 

com a capacidade de oferta do combustível no mercado interno brasileiro. A demanda 

apresentada refere-se ao consumo de automóveis e veículos comerciais leves, cujo 

cálculo foi realizado conforme a metodologia apresentada, mais a demanda de 

motocicletas (cálculo detalhado no Anexo I). 

Verifica-se que, em qualquer cenário, a capacidade de oferta atual de gasolina é 

suficiente para o abastecimento nacional, ainda que, em alguns deles, seja necessário 

utilizar importações e/ou a capacidade flexível. 

Verificam-se, também, reduções bastante significativas de demanda nos dois cenários 

com maior penetração de VE. Essas reduções representam de 26% (2DS) a 42% 

(2DS+) da demanda observada no CR. 
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Figura 6-7 – Balanço de oferta e demanda de gasolina A (bilhões de l/ano) 

Fonte: Elaboração própria 

NOTA 1: Os valores incluem a demanda de motocicletas, conforme Anexo I. 

NOTA 2: observa-se que o resultado do modelo para o ano base, 2015, não bate com 

os dados registrados para o ano, como mostra a Figura 2-6. Isso ocorre porque os 

resultados apresentados estão calculados considerando a premissa de utilização de 

VFF em 50% para gasolina e etanol, que foi adotada visando uma avaliação de longo 

prazo. Realizando-se o cálculo considerando o fator de utilização de VFF mostrado na 

Figura 2-5, de 67%, obtém-se como resultado um consumo de 29,2 bilhões de litros, 

próximo de 30 bilhões de litros conforme registrado em 2015. 

É importante notar que, em cenários mais otimistas em relação aos VE, a grande 

redução no consumo de gasolina gera uma capacidade ociosa significativa nas 

unidades de produção de gasolina das refinarias. É importante a visão deste cenário na 

avaliação de investimentos para criação ou expansão de novas unidades voltadas à 

produção deste derivado. Além disso, destaca-se a necessidade de pensar sobre 

alternativas para as atuais unidades de refino voltadas à produção de gasolina, como 

FCC (Fluid Catalytic Cracking), RFCC (Residue Fluid Catalytic Cracking) e HDS 

(Hidrodessulfurização). 

Conforme visto na seção 2.1, existem investimentos de grande porte sendo realizados 

e ainda planejados neste setor, que podem ter suas taxas de retorno comprometidas 

em um cenário de baixa demanda. 
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6.3 - Balanço da oferta e demanda de etanol anidro 

O fator de conversão utilizado para calcular a demanda volumétrica de etanol anidro foi 

de 1 tep de gasolina C equivalente a uma demanda de 0,38 mil litros de etanol anidro, 

conforme apresentado na Tabela 5-8. 

Por serem combustíveis relacionados, o etanol anidro e a gasolina apresentam 

comportamentos semelhantes de demanda. Assim como a gasolina A, o etanol anidro 

mostra reduções de demanda de 26% (2DS) a 42% (2DS+) em relação ao CR, como 

mostra a Figura 6-8. 

 

Figura 6-8 – Balanço de oferta e demanda de etanol anidro (bilhões de l/ano) 

Fonte: Elaboração própria 

NOTA: Os valores consideram também a demanda de motocicletas, conforme Anexo I, 

e uma demanda não energética constante de 0,3 bilhões de litros/ano54. 

Apesar de haver uma capacidade instalada significativamente superior à demanda, a 

produção do combustível sofre restrições em função da produção de cana-de-açúcar. 

Além disso, o etanol anidro e o etanol hidratado, são concorrentes entre si e competem 

com a produção de açúcar. 

                                                
54 Média observada entre 2006 e 2015, segundo EPE (2016). 
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6.4 - Balanço da oferta e demanda de etanol hidratado 

O fator de conversão utilizado para calcular a demanda volumétrica de etanol anidro foi 

de 1 tep de etanol hidratado equivalente a 1,96 mil litros deste combustível, conforme 

apresentado na Tabela 5-8. 

Na Figura 6-9, apresenta-se a comparação entre a demanda de etanol hidratado e a 

capacidade de oferta do combustível em cada cenário. Neste caso, traçou-se ainda a 

demanda agregada do etanol hidratado e anidro no CR para se ter uma ideia da 

capacidade total de produção de etanol hidratado, uma vez que o etanol anidro deve ser 

produzido a partir daquele.  

De forma similar à gasolina e ao etanol anidro, observam-se reduções significativas de 

demanda nos cenários de maior penetração de VE. Essas reduções representam de 

27% (2DS) a 45% (2DS+) da demanda observada no CR. 

 

Figura 6-9 – Balanço de oferta e demanda de etanol hidratado (bilhões de l/ano) 

Fonte: Elaboração própria 

NOTA 1: Os valores consideram também a demanda de motocicletas, conforme Anexo 

I, e uma demanda não energética constante de 0,9 bilhões de litros/ano55. 

                                                
55 Média observada entre 2006 e 2015, segundo EPE (2016). 
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NOTA 2: Demanda conjunta é a soma das demandas de etanol hidratado e etanol anidro 

obtidas no CR. 

Mesmo a capacidade instalada de produção de etanol hidratado sendo suficiente para 

atender a sua demanda em qualquer cenário, quando se analisa a demanda conjunta, 

que considera a demanda de produção de etanol hidratado que será destinada à 

produção de etanol anidro, verifica-se que em menos de uma década (2025), essa 

capacidade não seria suficiente para atender à demanda total do biocombustível. 

A grande questão para o balanço de oferta e demanda do etanol, no entanto, não é 

exatamente a capacidade instalada de oferta deste combustível. Os fatores mais 

relevantes, neste caso, são as safras de produção de cana-de-açúcar e a competição 

entre etanol/açúcar. A cana é um produto agrícola que exige inevitavelmente área 

plantada, tendo, portanto, limitações físicas ao aumento de produção (que pode ser 

influenciada por questões ambientais e de uso da terra), a menos que haja aumento da 

produtividade por área. Outro fator que vale ser citado é o risco relativo à safra, que 

pode sofrer quebras devido ao clima ou pragas, por exemplo. 

Além disso, em caso de situações em que o preço relativo do açúcar está mais atrativo 

do que o do etanol, uma maior parte da produção pode ser destinada ao outro produto 

(até o limite da capacidade de produção de açúcar). Em vista dessa dinâmica particular 

do etanol, neste aspecto, são necessárias análises mais profundas, sendo o mais 

importante no resultado encontrado os patamares de demanda que podem ser 

alcançados em função dos diversos cenários considerados para a frota de veículos. 

6.5 - Análise de sensibilidade do fator de utilização de VFF 

Uma das premissas mais importantes do modelo, por seu efeito direto nos resultados, 

e, ao mesmo tempo, com maior dificuldade de previsão, por seu caráter variável e 

imprevisível, é o percentual de gasolina e etanol que serão utilizados pelos VFF no 

horizonte de análise. 

Em função disso, optou-se por adotar o caso mediano, de 50% de utilização para cada 

combustível, e realizar uma análise de sensibilidade para quantificar os referidos efeitos 

nos resultados. 
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Figura 6-10 – Análise de sensibilidade: demanda de gasolina ou etanol anidro 

Fonte: Elaboração própria 

Em vista destes resultados, observa-se então que, somente em cenários de maior 

utilização de gasolina C em relação ao etano hidratado juntamente com cenários de 

menor inserção de VE que a oferta de gasolina pode ser comprometida. Por exemplo, 

se tomarmos, o CR com 75% de utilização de gasolina em 2050, a demanda de gasolina 

A seria multiplicada por quase 1,5, o que daria um consumo de cerca de 52 bilhões de 

litros/ano, acima da capacidade de oferta total de aproximadamente 37 bilhões de 

litros/ano. 

 

Figura 6-11 – Análise de sensibilidade: demanda de etanol hidratado 

Fonte: Elaboração própria 

Para o etanol, tanto anidro quanto hidratado, mesmo que a demanda na maioria dos 

casos esteja dentro da capacidade de produção, deve-se verificar numa análise mais 

específica a quantidade de cana-de-açúcar que deve ser destinada à produção de 

etanol, dadas as limitações de safra e competição com o açúcar.  
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7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme apresentado no desenvolvimento deste trabalho, o setor de transportes tem 

uma grande participação no consumo energético global, em especial no consumo de 

combustíveis líquidos. Parte importante deste consumo é advinda da utilização de 

veículos leves que, no Brasil, respondem principalmente pela demanda de gasolina e 

etanol. 

O objetivo buscado neste estudo foi realizar uma análise conjunta do que se considerou 

serem os principais fatores que podem ter impacto na demanda futura dos combustíveis 

em questão. Estes fatores são: (i) a introdução de veículos elétricos na frota automotiva, 

(ii) a redução do consumo por melhoria de eficiência dos veículos, e (iii) a redução da 

demanda por transportes em função do envelhecimento da população. 

Sobre o primeiro fator, em virtude das inúmeras incertezas envolvidas (tecnológicas, 

econômicas, político-regulatórias), optou-se por apresentar cenários de inserção 

baseados em estudos de instituições relevantes, como IEA. Entretanto, diante dos 

aspectos favoráveis que se mostraram em implantação, acrescentou-se um novo 

cenário, visando avaliar os possíveis impactos de sua ocorrência. 

Este cenário, 2DS+, é baseado no cenário de frota de IEA (2016b) que seria necessário 

para que a contribuição deste setor nas emissões de gases de efeito estufa esteja no 

limite necessário para a temperatura global não ultrapasse 2°C, porém com uma 

participação maior de VE. A potencial ocorrência deste cenário não significa, entretanto, 

que a meta de 2°C (ou menos) será atingida, ou que os governos deverão elaborar 

políticas tão mais restritivas do que as já em pauta. Esse cenário pode ocorrer 

fundamentalmente porque as condições de mercado para os VE (novamente, uma 

função dos fatores tecnológicos, econômicos, político-regulatórios) podem chegar a tal 

ponto que estes veículos se tornem o produto mais atrativo. 

No período atual, por se tratar justamente do início de uma potencial transição 

tecnológica da frota de veículos, o ganho de espaço das tecnologias concorrentes 

dependerá do sucesso dos diversos agentes envolvidos (governos, empresas e 

sociedade civil) na concretização de suas estratégias. 

Sobre o segundo fator, as premissas adotadas se basearam no estudo de MIT (2015), 

que tomam como fundamento séries históricas para os parâmetros relacionados e 

metas de eficiência divulgadas pelos governos de países selecionados por sua 
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relevância. Apesar de ter sido necessária uma adaptação dos valores da frota 

americana para a frota brasileira, a tendência futura parece estar bem embasada na 

tendência histórica e, estes outros aspectos citados, também parecem corroborar esta 

direção para uma maior eficiência dos veículos. 

Sobre o terceiro fator, este foi o que se encontrou maior dificuldade para uma estimativa 

lastreada em outros estudos, justamente pela ausência deles. O envelhecimento da 

população e, ainda mais, a mudança comportamental das novas gerações, aplicados 

ao padrão de consumo energético, carecem de estudos em âmbito nacional e de uma 

literatura consolidada em âmbito internacional. Somente nos últimos cinco anos, por 

exemplo, verifica-se a publicação de trabalhos sobre como as mudanças de utilização 

do transporte pela geração Y tem se refletido em redução da distância percorrida em 

automóveis ao longo dos anos, ainda assim, sem que haja uma quantificação em termos 

de demanda energética. 

Neste trabalho, propôs-se então uma primeira abordagem para avaliação do impacto no 

consumo de combustíveis devido a estes temas, ainda que, para alguns deles, não 

existissem informações suficientes para uma análise mais aprofundada. A questão do 

envelhecimento da população brasileira está bem estruturada pela projeção de IBGE 

(2013), porém a análise global exige o conhecimento do padrão de uso dos automóveis 

por faixa etária, o que não está mapeado no Brasil. Para a questão geracional, seria 

necessário ir mais além e conseguir identificar como este padrão de uso tem variado 

nos últimos anos, quais os fatores que devem influenciar sobre ele no futuro e assim 

estimar como ele deve evoluir no futuro, por faixa etária. 

Aqui, foi adotada para este cálculo uma abordagem top-down, uma vez que foi estimada 

uma redução da intensidade específica total aplicando-se um fator de redução (fator 

etário). Uma possível abordagem bottom-up seria “reconstruir” a intensidade específica 

total a partir de valores estimados das intensidades específicas por faixa de idade da 

população e, a partir disso, calcular os resultados na demanda energética ao se variar 

os percentuais populacionais de faixa etária ao longo dos anos. 

A projeção de como deverá variar o perfil de distribuição dos deslocamentos no futuro 

deve levar em consideração a análise de diversas outras variáveis, das quais aqui toma-

se a liberdade de indicar algumas: 

(i) Percentual de urbanização do país e da população por tamanho de cidade; 

(ii) Caracterização do perfil de transporte urbano por tamanho de cidade; 
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(iii) Qualidade, abrangência e disponibilidade do transporte público; 

(iv) Custos relativos de propriedade do veículo e do transporte alternativo; 

(v) Dificuldade de obtenção da carteira de motorista por região/estado; 

(vi) Disponibilidade de estacionamentos. 

Além destes três fatores principais, um quarto fator, este não incluído no modelo, foi 

apontado nas referências consultadas como uma tendência provável e que deve 

revolucionar a mobilidade urbana que é a introdução de veículos autônomos, que por 

sua vez deve levar ao transporte cada vez mais compartilhado. Como já comentado, 

este cenário teria o potencial de alterar radicalmente as premissas de venda de veículos, 

uma vez que a posse do carro não seria mais a situação predominante. Entretanto, para 

os cenários de demanda de combustíveis, considerando-se somente estes aspectos, 

pode-se supor que teriam aproximadamente os mesmos resultados ao se assumir que 

o serviço de transporte realizado (ou a distância percorrida) pela frota com veículos 

compartilhados teria que ser similar à frota com veículos individuais. Em outras palavras, 

a distância percorrida por cada veículo substituído teria que ser percorrida pelos 

veículos da frota compartilhada, não alterando o resultado final. 

Por outro lado, a existência de um novo modelo de transporte urbano, possivelmente 

mais eficiente e seguro, pode ter o efeito de maior incentivo aos deslocamentos, 

invalidando a premissa anterior. Para esta análise, entretanto, seria necessária uma 

avaliação mais detalhada que poderia ser realizada em estudos futuros. 

Uma outra análise que pode ser realizada com maior profundidade é a estimativa do 

consumo das motocicletas no país. Ainda que estas respondam por cerca de 10% do 

consumo de gasolina, algumas alternativas são possíveis, como o aumento da 

proporção entre motocicletas e automóveis (ou, sob outro ângulo, do aumento da taxa 

de motorização quanto às motocicletas) ou a inserção de motocicletas flexfuel, que 

deslocaria parte do consumo de gasolina para o etanol, ou mesmo a inserção de 

motocicletas também elétricas, que deslocaria parte do consumo desses combustíveis 

líquidos para eletricidade. A compreensão em maior detalhe dos fatores que devem 

influenciar essas questões se mostra de grande importância dado o potencial de 

demanda futuro desses meios de transporte. 

Em relação aos resultados obtidos neste trabalho, outros estudos poderiam aprofundar 

questões referentes ao refino de gasolina ou à produção de etanol. Por exemplo: 
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(i) As alternativas existentes no parque de refino brasileiro para trabalhar com 

cenários de alta substituição do consumo de gasolina: verificar possibilidade 

de desviar a nafta para produção de outros derivados, a necessidade de 

realizar a adaptação dos trens de refino, a viabilidade de produzir gasolina 

excedente visando a exportação ou outras aplicações e, no primeiro caso, se 

haveria demanda para esta gasolina no mercado internacional; 

(ii) Alternativas para a produção de etanol: verificar possíveis demandas para o 

etanol, como por exemplo fazer oligomerização visando a produção de diesel 

ou querosene de aviação (QAV), ou usar etanol em ônibus, caminhões ou 

pequenas embarcações. 

Por fim, ressalta-se a relevância de estudos como os indicados acima, por tratarem de 

temas que podem gerar elevado impacto em setores importantes da indústria no Brasil, 

como o de refino e o sucroalcooleiro. Ainda que numa visão de longo prazo, somente a 

partir de uma visão clara dos riscos que se apresentam em seus mercados, empresas 

e poder público poderão se antecipar e melhor planejar alternativas para lidar com os 

potenciais impactos destes riscos. 
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ANEXO I: ESTIMATIVA DA DEMANDA DA FROTA DE 

MOTOCICLETAS 

Segundo a Figura 2-1, a demanda por gasolina C no Brasil é proveniente de VEG, VFF 

e motocicletas. No modelo elaborado, realiza-se a estimativa de demanda para os VEG 

e VFF, mas deixa-se de fora a parcela referente às motocicletas, por estes veículos 

terem uma dinâmica de venda e utilização muito diferente dos outros veículos 

considerados. 

Visando a abrangência da totalidade da demanda de gasolina, realiza-se aqui de forma 

bastante simplificada uma estimativa da evolução da demanda de motocicletas até 

2050. Segundo SINDIPEÇAS (2016), nos últimos 8 anos, a proporção entre o número 

de automóveis e motocicletas no Brasil variou entre 2,48 e 2,62 (média de 2,56), 

conforme a Figura 9-1: 

 

Figura 9-1 – Comparação da frota de automóveis e motocicletas entre 2008 e 
2015 (milhões) 

Fonte: SINDIPEÇAS (2016) 

Adotou-se que esta proporção deve se manter constante até 2050, sendo o valor de 

2,56. Segundo MMA (2013), uma motocicleta com 5 anos de uso no Brasil roda em 

média 10.000 km/ano e o consumo médio da frota de motos é, aproximadamente, 37 

km/l (de 2014 a 2012, variou entre 36,14 e 37,45). Adotou-se ainda que, mesmo já 

existindo motos com motores flexfuel, toda a frota de motos irá consumir exclusivamente 

gasolina. 
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Considerou-se também os ganhos de eficiência do motor das motocicletas equivalente 

ao considerado para os VEG, conforme Figura 3-9, e as reduções de intensidade de uso 

conforme apresentado na seção 5.3. 

A partir destas premissas, a estimativa de consumo de gasolina advindo de 

motocicletas, em função de seus componentes, é dada pela Figura 9-2: 

 

Figura 9-2 – Demanda de gasolina C por motocicletas até 2050, por componente 
(bilhões de litros) 

Fonte: Elaboração própria 
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ANEXO II: FROTA DE VEÍCULOS EM 2015 POR TIPO E IDADE 

Idade/Tipo VEG VFF VED VEA VEH VE 

1 0.14 1.98 0.21 0.00 0.00 0.00 

2 0.18 2.93 0.22 0.00 0.00 0.00 

3 0.19 3.14 0.20 0.00 0.00 0.00 

4 0.04 3.11 0.20 0.00 0.00 0.00 

5 0.37 2.76 0.17 0.00 0.00 0.00 

6 0.04 2.74 0.13 0.00 0.00 0.00 

7 0.21 2.47 0.12 0.00 0.00 0.00 

8 0.20 2.10 0.08 0.00 0.00 0.00 

9 0.21 1.74 0.07 0.00 0.00 0.00 

10 0.05 1.18 0.06 0.00 0.00 0.00 

11 0.55 0.64 0.05 0.03 0.00 0.00 

12 0.72 0.24 0.04 0.04 0.00 0.00 

13 0.79 0.03 0.04 0.03 0.00 0.00 

14 0.82 0.00 0.05 0.04 0.00 0.00 

15 0.83 0.00 0.05 0.01 0.00 0.00 

16 0.71 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 

17 0.55 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 

18 0.56 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 

19 0.72 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 

20 0.58 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 

21 0.50 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 

22 0.32 0.00 0.02 0.04 0.00 0.00 

23 0.20 0.00 0.01 0.07 0.00 0.00 

24 0.11 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 

25 0.11 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 

26 0.10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 

27 0.04 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 

28 0.01 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 

29 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 

30 0.01 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 

31 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 

32 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 

33 0.01 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 

34 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

35 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

36 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

37 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

38 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ANEXO III: FROTA DE VEÍCULOS POR CENÁRIO 

CR  VEG VFF VED VEH VE Total 

Ano (Milhões) 

2015 10.01 25.80 1.91 0.00 0.00 37.72 

2016 9.63 26.16 2.08 0.69 0.00 38.56 

2017 9.31 27.29 2.26 0.66 0.00 39.53 

2018 9.05 28.44 2.46 0.65 0.00 40.59 

2019 8.85 29.60 2.67 0.66 0.00 41.77 

2020 8.73 30.76 2.89 0.70 0.00 43.08 

2021 8.68 31.94 3.12 0.77 0.00 44.51 

2022 8.70 33.15 3.36 0.86 0.00 46.07 

2023 8.79 34.38 3.61 0.97 0.00 47.75 

2024 8.94 35.65 3.87 1.09 0.02 49.57 

2025 9.13 36.96 4.13 1.22 0.07 51.52 

2026 9.36 38.29 4.40 1.40 0.15 53.59 

2027 9.63 39.65 4.67 1.61 0.25 55.81 

2028 9.93 41.04 4.95 1.85 0.38 58.16 

2029 10.26 42.47 5.22 2.13 0.55 60.63 

2030 10.59 43.92 5.50 2.47 0.75 63.22 

2031 10.94 45.37 5.77 2.86 0.99 65.93 

2032 11.30 46.81 6.03 3.34 1.27 68.75 

2033 11.64 48.21 6.28 3.94 1.58 71.65 

2034 11.96 49.54 6.52 4.69 1.94 74.65 

2035 12.26 50.77 6.74 5.62 2.33 77.72 

2036 12.52 51.88 6.93 6.77 2.77 80.88 

2037 12.75 52.83 7.10 8.17 3.25 84.10 

2038 12.94 53.57 7.24 9.88 3.77 87.40 

2039 13.08 54.10 7.34 11.90 4.34 90.77 

2040 13.13 54.28 7.40 14.42 4.94 94.18 

2041 13.09 54.08 7.39 17.48 5.59 97.63 

2042 12.93 53.40 7.32 21.21 6.29 101.13 

2043 12.63 52.16 7.16 25.70 7.02 104.67 

2044 12.17 50.26 6.91 31.10 7.80 108.24 

2045 11.46 47.31 6.52 37.92 8.62 111.84 

2046 10.77 44.34 6.12 44.74 9.49 115.46 

2047 10.06 41.36 5.72 51.55 10.40 119.08 

2048 9.36 38.40 5.32 58.29 11.35 122.72 

2049 8.67 35.48 4.92 64.95 12.34 126.37 

2050 8.00 32.64 4.54 71.49 13.38 130.04 
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4DS VEG VFF VED VEH VE Total 

Ano (milhões) 

2015 10.01 25.80 1.91 0.00 0.00 37.72 

2016 10.10 26.31 2.00 0.04 0.12 38.56 

2017 10.23 26.95 2.10 0.05 0.20 39.53 

2018 10.38 27.66 2.21 0.05 0.28 40.59 

2019 10.56 28.46 2.33 0.06 0.36 41.77 

2020 10.76 29.35 2.46 0.06 0.45 43.08 

2021 10.99 30.33 2.60 0.14 0.45 44.51 

2022 11.25 31.40 2.75 0.21 0.45 46.07 

2023 11.53 32.56 2.92 0.29 0.46 47.75 

2024 11.83 33.81 3.09 0.37 0.47 49.57 

2025 12.15 35.16 3.28 0.45 0.48 51.52 

2026 12.48 36.54 3.48 0.54 0.56 53.59 

2027 12.82 38.02 3.70 0.63 0.65 55.81 

2028 13.19 39.59 3.92 0.72 0.74 58.16 

2029 13.57 41.25 4.16 0.82 0.83 60.63 

2030 13.97 42.99 4.42 0.92 0.92 63.22 

2031 14.30 44.58 4.67 1.26 1.12 65.93 

2032 14.64 46.25 4.93 1.61 1.32 68.75 

2033 14.99 47.97 5.20 1.96 1.53 71.65 

2034 15.35 49.75 5.48 2.33 1.74 74.65 

2035 15.70 51.58 5.78 2.70 1.96 77.72 

2036 16.02 53.34 6.08 3.30 2.14 80.88 

2037 16.34 55.14 6.38 3.91 2.33 84.10 

2038 16.66 56.98 6.70 4.54 2.52 87.40 

2039 16.97 58.86 7.03 5.19 2.71 90.77 

2040 17.28 60.77 7.37 5.86 2.91 94.18 

2041 17.50 62.40 7.68 6.77 3.29 97.63 

2042 17.70 64.05 7.99 7.71 3.68 101.13 

2043 17.90 65.71 8.32 8.67 4.08 104.67 

2044 18.09 67.37 8.65 9.65 4.48 108.24 

2045 18.26 69.03 8.99 10.66 4.90 111.84 

2046 18.35 70.42 9.29 12.00 5.39 115.46 

2047 18.43 71.79 9.60 13.38 5.88 119.08 

2048 18.49 73.14 9.91 14.78 6.39 122.72 

2049 18.54 74.48 10.22 16.22 6.91 126.37 

2050 18.58 75.81 10.54 17.68 7.43 130.04 
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2DS VEG VFF VED VEH VE Total 

Anoo (milhões) 

2015 10.01 25.80 1.91 0.00 0.00 37.72 

2016 10.06 26.22 1.99 0.13 0.16 38.56 

2017 10.16 26.77 2.09 0.22 0.29 39.53 

2018 10.28 27.39 2.19 0.31 0.41 40.59 

2019 10.42 28.10 2.30 0.40 0.54 41.77 

2020 10.60 28.90 2.42 0.50 0.66 43.08 

2021 10.71 29.55 2.53 0.73 0.99 44.51 

2022 10.85 30.29 2.66 0.96 1.32 46.07 

2023 11.01 31.10 2.79 1.19 1.66 47.75 

2024 11.20 32.01 2.93 1.43 2.00 49.57 

2025 11.40 33.00 3.08 1.68 2.35 51.52 

2026 11.51 33.71 3.21 2.17 2.99 53.59 

2027 11.64 34.50 3.35 2.68 3.64 55.81 

2028 11.78 35.36 3.50 3.20 4.31 58.16 

2029 11.94 36.28 3.66 3.74 5.01 60.63 

2030 12.10 37.26 3.83 4.30 5.73 63.22 

2031 12.11 37.76 3.95 5.10 7.00 65.93 

2032 12.12 38.29 4.08 5.93 8.32 68.75 

2033 12.14 38.83 4.21 6.79 9.68 71.65 

2034 12.15 39.39 4.34 7.68 11.09 74.65 

2035 12.16 39.94 4.48 8.60 12.54 77.72 

2036 11.99 39.91 4.55 9.98 14.46 80.88 

2037 11.81 39.83 4.61 11.41 16.44 84.10 

2038 11.62 39.73 4.67 12.90 18.49 87.40 

2039 11.41 39.59 4.73 14.43 20.61 90.77 

2040 11.20 39.40 4.78 16.01 22.79 94.18 

2041 10.84 38.67 4.76 17.79 25.58 97.63 

2042 10.47 37.86 4.73 19.62 28.46 101.13 

2043 10.08 36.99 4.68 21.51 31.42 104.67 

2044 9.67 36.03 4.63 23.44 34.47 108.24 

2045 9.26 35.00 4.56 25.43 37.60 111.84 

2046 8.79 33.74 4.45 27.38 41.08 115.46 

2047 8.32 32.40 4.33 29.38 44.64 119.08 

2048 7.83 30.99 4.20 31.41 48.29 122.72 

2049 7.34 29.49 4.05 33.49 52.00 126.37 

2050 6.84 27.92 3.88 35.60 55.80 130.04 
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2DS+ VEG VFF VED VEH VE Total 

Ano (milhões) 

2015 10.01 25.80 1.91 0.00 0.00 37.72 

2016 10.04 26.16 1.99 0.13 0.24 38.56 

2017 10.12 26.67 2.08 0.22 0.43 39.53 

2018 10.23 27.25 2.18 0.31 0.62 40.59 

2019 10.36 27.92 2.29 0.40 0.81 41.77 

2020 10.51 28.67 2.40 0.49 0.99 43.08 

2021 10.59 29.21 2.51 0.72 1.49 44.51 

2022 10.69 29.84 2.62 0.94 1.98 46.07 

2023 10.81 30.54 2.74 1.17 2.49 47.75 

2024 10.96 31.34 2.87 1.40 3.00 49.57 

2025 11.13 32.21 3.01 1.64 3.53 51.52 

2026 11.17 32.72 3.12 2.11 4.48 53.59 

2027 11.23 33.30 3.24 2.58 5.46 55.81 

2028 11.31 33.94 3.36 3.07 6.47 58.16 

2029 11.40 34.64 3.50 3.57 7.52 60.63 

2030 11.50 35.40 3.64 4.09 8.60 63.22 

2031 11.39 35.51 3.72 4.80 10.51 65.93 

2032 11.29 35.65 3.80 5.52 12.48 68.75 

2033 11.19 35.80 3.88 6.26 14.52 71.65 

2034 11.09 35.95 3.96 7.01 16.63 74.65 

2035 10.99 36.10 4.05 7.77 18.81 77.72 

2036 10.68 35.56 4.05 8.89 21.68 80.88 

2037 10.37 35.00 4.05 10.03 24.65 84.10 

2038 10.06 34.40 4.04 11.17 27.73 87.40 

2039 9.74 33.77 4.03 12.31 30.91 90.77 

2040 9.41 33.11 4.01 13.46 34.18 94.18 

2041 8.92 31.81 3.91 14.63 38.37 97.63 

2042 8.42 30.45 3.80 15.78 42.68 101.13 

2043 7.92 29.05 3.68 16.89 47.13 104.67 

2044 7.41 27.61 3.55 17.97 51.70 108.24 

2045 6.91 26.14 3.40 18.99 56.39 111.84 

2046 6.37 24.42 3.22 19.82 61.62 115.46 

2047 5.82 22.69 3.03 20.57 66.97 119.08 

2048 5.29 20.94 2.84 21.23 72.43 122.72 

2049 4.77 19.18 2.63 21.78 78.01 126.37 

2050 4.27 17.43 2.42 22.22 83.70 130.04 
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ANEXO IV: VENDAS DE VEÍCULOS POR CENÁRIO 

CR  VEG VFF VED VEH VE Total 

Ano (Milhões) 

2015 0.13 1.96 0.03 0.00 0.00 2.12 

2016 0.41 1.66 0.23 0.03 0.00 2.34 

2017 0.45 1.81 0.25 0.04 0.00 2.55 

2018 0.48 1.95 0.27 0.05 0.00 2.76 

2019 0.52 2.09 0.29 0.07 0.00 2.98 

2020 0.55 2.23 0.31 0.10 0.00 3.19 

2021 0.59 2.36 0.33 0.12 0.00 3.40 

2022 0.62 2.50 0.35 0.14 0.00 3.62 

2023 0.65 2.64 0.37 0.17 0.00 3.83 

2024 0.69 2.77 0.39 0.17 0.02 4.04 

2025 0.72 2.90 0.41 0.19 0.05 4.26 

2026 0.74 3.00 0.42 0.23 0.07 4.47 

2027 0.77 3.11 0.44 0.27 0.10 4.68 

2028 0.80 3.22 0.45 0.29 0.14 4.90 

2029 0.82 3.32 0.46 0.34 0.17 5.11 

2030 0.85 3.41 0.48 0.38 0.21 5.32 

2031 0.86 3.48 0.49 0.46 0.25 5.54 

2032 0.88 3.53 0.50 0.56 0.29 5.75 

2033 0.88 3.56 0.50 0.69 0.33 5.96 

2034 0.88 3.57 0.50 0.85 0.38 6.18 

2035 0.88 3.54 0.50 1.04 0.43 6.39 

2036 0.86 3.49 0.49 1.29 0.48 6.60 

2037 0.85 3.41 0.48 1.55 0.53 6.82 

2038 0.81 3.28 0.46 1.89 0.59 7.03 

2039 0.78 3.14 0.44 2.25 0.64 7.24 

2040 0.71 2.86 0.40 2.78 0.70 7.46 

2041 0.63 2.55 0.36 3.37 0.77 7.67 

2042 0.53 2.12 0.30 4.10 0.83 7.88 

2043 0.40 1.62 0.23 4.94 0.90 8.10 

2044 0.25 1.01 0.14 5.94 0.97 8.31 

2045 0.00 0.00 0.00 7.48 1.04 8.52 

2046 0.00 0.00 0.00 7.62 1.12 8.74 

2047 0.00 0.00 0.00 7.76 1.19 8.95 

2048 0.00 0.00 0.00 7.89 1.27 9.16 

2049 0.00 0.00 0.00 8.02 1.35 9.38 

2050 0.00 0.00 0.00 8.15 1.44 9.59 
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4DS VEG VFF VED VEH VE Total 

Ano (milhões) 

2015 0.13 1.96 0.03 0.00 0.00 2.12 

2016 0.88 1.81 0.16 -0.63 0.12 2.34 

2017 0.90 1.32 0.17 0.08 0.08 2.55 

2018 0.91 1.52 0.19 0.07 0.08 2.76 

2019 0.90 1.73 0.20 0.06 0.08 2.98 

2020 0.89 1.94 0.22 0.06 0.08 3.19 

2021 0.88 2.16 0.24 0.12 0.01 3.40 

2022 0.89 2.35 0.26 0.11 0.01 3.62 

2023 0.89 2.54 0.27 0.11 0.01 3.83 

2024 0.90 2.72 0.29 0.11 0.02 4.04 

2025 0.92 2.90 0.32 0.11 0.02 4.26 

2026 0.92 3.00 0.33 0.12 0.10 4.47 

2027 0.95 3.17 0.35 0.11 0.11 4.68 

2028 0.98 3.32 0.38 0.11 0.11 4.90 

2029 1.01 3.47 0.40 0.11 0.12 5.11 

2030 1.05 3.62 0.42 0.11 0.12 5.32 

2031 1.00 3.53 0.42 0.35 0.23 5.54 

2032 1.03 3.67 0.45 0.37 0.24 5.75 

2033 1.06 3.80 0.47 0.39 0.24 5.96 

2034 1.09 3.93 0.50 0.40 0.25 6.18 

2035 1.12 4.06 0.52 0.42 0.27 6.39 

2036 1.11 4.08 0.53 0.65 0.23 6.60 

2037 1.13 4.21 0.56 0.68 0.24 6.82 

2038 1.13 4.34 0.58 0.72 0.26 7.03 

2039 1.14 4.47 0.61 0.75 0.27 7.24 

2040 1.16 4.59 0.63 0.79 0.28 7.46 

2041 1.09 4.43 0.62 1.06 0.47 7.67 

2042 1.10 4.54 0.64 1.11 0.50 7.88 

2043 1.10 4.65 0.67 1.16 0.52 8.10 

2044 1.11 4.76 0.69 1.22 0.54 8.31 

2045 1.10 4.87 0.71 1.27 0.56 8.52 

2046 1.02 4.72 0.70 1.65 0.65 8.74 

2047 1.03 4.80 0.72 1.72 0.67 8.95 

2048 1.03 4.89 0.74 1.80 0.70 9.16 

2049 1.03 4.97 0.76 1.88 0.73 9.38 

2050 1.03 5.05 0.78 1.97 0.76 9.59 
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2DS VEG VFF VED VEH VE Total 

Anoo (milhões) 

2015 0.13 1.96 0.03 0.00 0.00 2.12 

2016 0.84 1.72 0.15 -0.54 0.16 2.34 

2017 0.86 1.23 0.17 0.16 0.13 2.55 

2018 0.87 1.43 0.18 0.16 0.13 2.76 

2019 0.87 1.64 0.19 0.15 0.13 2.98 

2020 0.86 1.84 0.21 0.15 0.13 3.19 

2021 0.76 1.82 0.21 0.28 0.34 3.40 

2022 0.77 2.01 0.22 0.27 0.34 3.62 

2023 0.77 2.19 0.24 0.28 0.35 3.83 

2024 0.78 2.36 0.26 0.28 0.36 4.04 

2025 0.79 2.52 0.28 0.29 0.38 4.26 

2026 0.69 2.31 0.26 0.54 0.67 4.47 

2027 0.71 2.44 0.28 0.55 0.71 4.68 

2028 0.73 2.55 0.29 0.58 0.74 4.90 

2029 0.76 2.66 0.31 0.60 0.78 5.11 

2030 0.79 2.76 0.33 0.63 0.83 5.32 

2031 0.64 2.33 0.29 0.89 1.40 5.54 

2032 0.65 2.39 0.30 0.94 1.47 5.75 

2033 0.66 2.45 0.31 1.00 1.55 5.96 

2034 0.68 2.50 0.32 1.05 1.63 6.18 

2035 0.69 2.54 0.33 1.10 1.72 6.39 

2036 0.52 1.99 0.27 1.60 2.22 6.60 

2037 0.51 1.99 0.28 1.69 2.35 6.82 

2038 0.49 1.99 0.28 1.79 2.48 7.03 

2039 0.48 1.98 0.28 1.88 2.61 7.24 

2040 0.48 1.96 0.28 1.98 2.75 7.46 

2041 0.33 1.45 0.22 2.23 3.44 7.67 

2042 0.31 1.39 0.22 2.35 3.62 7.88 

2043 0.28 1.32 0.21 2.47 3.81 8.10 

2044 0.26 1.26 0.20 2.60 4.00 8.31 

2045 0.23 1.19 0.19 2.73 4.19 8.52 

2046 0.15 0.97 0.16 2.78 4.68 8.74 

2047 0.14 0.87 0.14 2.91 4.89 8.95 

2048 0.11 0.76 0.13 3.04 5.11 9.16 

2049 0.09 0.65 0.11 3.18 5.34 9.38 

2050 0.06 0.53 0.09 3.32 5.58 9.59 
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2DS+ VEG VFF VED VEH VE Total 

Ano (milhões) 

2015 0.13 1.96 0.03 0.00 0.00 2.12 

2016 0.82 1.67 0.14 -0.54 0.24 2.34 

2017 0.85 1.19 0.16 0.16 0.19 2.55 

2018 0.86 1.38 0.18 0.16 0.19 2.76 

2019 0.85 1.59 0.19 0.15 0.19 2.98 

2020 0.84 1.80 0.21 0.15 0.19 3.19 

2021 0.72 1.71 0.20 0.27 0.50 3.40 

2022 0.73 1.90 0.21 0.26 0.51 3.62 

2023 0.73 2.07 0.23 0.28 0.53 3.83 

2024 0.74 2.24 0.25 0.28 0.55 4.04 

2025 0.75 2.39 0.26 0.28 0.57 4.26 

2026 0.62 2.09 0.24 0.51 1.01 4.47 

2027 0.64 2.21 0.25 0.52 1.06 4.68 

2028 0.66 2.32 0.27 0.54 1.11 4.90 

2029 0.68 2.41 0.28 0.56 1.17 5.11 

2030 0.71 2.50 0.30 0.58 1.24 5.32 

2031 0.50 1.90 0.24 0.80 2.09 5.54 

2032 0.52 1.95 0.25 0.83 2.21 5.75 

2033 0.53 1.99 0.26 0.87 2.32 5.96 

2034 0.54 2.02 0.27 0.90 2.45 6.18 

2035 0.56 2.05 0.27 0.94 2.58 6.39 

2036 0.35 1.39 0.20 1.33 3.33 6.60 

2037 0.35 1.37 0.20 1.37 3.52 6.82 

2038 0.33 1.37 0.20 1.42 3.72 7.03 

2039 0.32 1.34 0.20 1.46 3.92 7.24 

2040 0.31 1.32 0.20 1.51 4.13 7.46 

2041 0.13 0.68 0.12 1.58 5.16 7.67 

2042 0.12 0.62 0.11 1.61 5.43 7.88 

2043 0.10 0.56 0.10 1.63 5.71 8.10 

2044 0.08 0.50 0.09 1.64 6.00 8.31 

2045 0.06 0.44 0.08 1.65 6.29 8.52 

2046 0.00 0.18 0.04 1.52 7.02 8.74 

2047 0.00 0.12 0.03 1.50 7.34 8.95 

2048 0.00 0.05 0.02 1.46 7.67 9.16 

2049 0.00 0.00 0.01 1.42 8.01 9.38 

2050 0.00 0.00 0.00 1.37 8.37 9.59 

 

 


