Seminário
Transportes, Mobilidade Urbana e
Descarbonização das Cidade

Como os Municípios podem contribuir para a redução das emissões na
mobilidade urbana?

Como os Municípios podem contribuir para a redução das
emissões na mobilidade urbana?
A diminuição das emissões dos gases de efeito:
Principais objetivos da agenda da ONU 2030 (Agenda ODS)

A CNM reconhece a importância deste
debate,
principalmente
sobre
a
descarbonização dos transportes, que
transitam nos Munícipios e que possuem
grande parte da malha viária nacional
(DNIT, 2014), visando a melhoria das
condições climáticas e ambientais.

Impactos

A principal causa do aquecimento global é a
emissão exagerada de Gases de Efeito Estufa),
como o dióxido de carbono (CO2), e que as
cidades são responsáveis por 75% das
emissões de carbono.

O setor dos transportes tem sido um dos líderes na
dinâmica da descarbonização tendo em consideração que é
responsável por uma grande parte (cerca de 25%) da
emissão de Gases com Efeito de Estufa (GEE).

Contexto Internacional:

É possível verificar uma tendência da eletrificação da mobilidade:
Em 2025, a frota de veículos elétricos estará entre 40 a 70 milhões (World
Economic Forum) e, esta eletrificação da mobilidade vai impulsionar um revolução
renovável no setor energético (segundo a Bloomberg New Energy Finance - BNEF).
A China o principal mercado de veículos elétricos no
mundo e, cerca de 44% da energia da China é do carvão,
em contraste com a Noruega que tem uma matriz
energética de base renovável e que também tem elevada
taxa de utilização de veículos elétricos.

Acordo Internacional:

Na 21ª Conferência das Partes (COP21) da ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima
(UNFCCC), em Paris (2015):

Ocorreu o Acordo de Paris que visa reduzir as
emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE):
Compromisso internacional de manter o aumento
da temperatura média global no teto máximo de
2ºC em relação aos níveis da era pré-industrial.

Portugal é referência na
descarnonização da mobilidade

Portugal comprometeu-se internacionalmente com o objetivo de
redução das suas emissões: onde o balanço entre as emissões e as
remoções da atmosfera (ex., pela floresta) seja nulo em 2050.
A “revolução renovável do setor energético nacional” de Portugal, que lidera a temática, se deve ao
fato de existir uma rede nacional de carregamento para veículos elétricos, o governo e autarquias
estão implementando políticas públicas de promoção da mobilidade sustentável, incluindo a aquisição
de veículos elétricos para as suas frotas, uso do transporte coletivo em detrimento do transporte
individual, mas também as empresas estão adotando de planos de mobilidade que promovem a
descarbonização da mobilidade.
A tecnologia é uma grande aliada na mudança de comportamentos associados com a mobilidade
sustentável e, considerando a infraestruturas de carregamento de veículos elétricos e no
desenvolvimento de plataformas que monitorizam e quantificam, em tempo real, o CO2 evitado na
mobilidade.

Compromissos assumidos pelo Brasil:

O Brasil assumiu reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de
2005, em 2025, e também com uma contribuição indicativa subsequente de reduzir as
emissões de gases de efeito estufa em 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030.

A CNM reconhece a importância do engajamento dos três
Entes, já que um dos compromissos assumidos por todas
as Partes, incluem-se elaborar inventários nacionais de
emissões de gases de efeito estufa e também implementar
programas nacionais e/ou regionais com medidas para
mitigar a mudança do clima e para adaptação.

Compromissos assumidos pelo Brasil:

No que diz respeito ao financiamento climático, o Acordo de Paris
determina que os países desenvolvidos deverão investir 100 bilhões
de dólares por ano em medidas de combate à mudança do clima e
adaptação, em países em desenvolvimento.
Também é possível financiamento entre países em
desenvolvimento, na chamada “cooperação Sul-Sul”, o que
amplia a base de financiadores dos projetos.

Contexto dos Veículos Elétricos no Brasil:

Frota:
O Brasil atingiu o recorde nacional de venda
de veículos elétricos e híbridos em 2018,
segundo a Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea). Atualmente, aproximadamente
7.120 mil veículos, incluindo elétricos e
híbridos, circulam no Brasil (DENATRAN,
2018), mas segundo as projeções da EPE
(Empresa de Pesquisa Energética), em 2026,
essa
frota
deve
aumentar
para,
aproximadamente, 360 mil veículos.

Em 2018, o governo federal aprovou o
Programa Rota 2030, que estabelece as
bases de uma política industrial do setor
automobilístico pelos próximos 15 anos,
incentivando a queda da alíquota do
Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), que hoje é de 25% para patamares
entre 7% e 20%, outro objetivo é
assegurar que os investimentos em
pesquisa e desenvolvimento sejam feitos
no Brasil.

Pesquisa CNM: Veículos Elétricos e Híbridos

Como os Municípios podem contribuir?

Pacto Global de Prefeitos para Energia e
Clima
É a maior aliança global de autoridades
locais no tema de mudanças climáticas!
O Pacto se propõe a conduzir e a dar
suporte aos municípios que querem se
comprometer com a luta contra as
mudanças climáticas.

Para fazer parte do Pacto, o Município
assina a Carta Compromisso:
A cidade deverá contabilizar suas emissões,
preparando um inventário de emissões
totais, analisando as ameaças climáticas e
vulnerabilidades enfrentadas localmente.
É estabelecido um Plano de Ação, metas de
redução e planos de mitigação e adaptação
às mudanças climáticas.
O Plano de Ação define como a cidade
alcançará suas metas, aumentando a sua
resiliência às mudanças climáticas.

Como os Municípios podem contribuir?

Pacto Global de Prefeitos para Energia e
Clima
O Secretariado do Pacto para a região garante apoio a longo prazo para as ações dos
Municípios signatários em matéria de clima e de energia:
Por meio de capacitações, webinários, casos de boas práticas, além de abrir oportunidades de
financiamento. Os membros também obtêm grande visibilidade e reconhecimento
internacional, reforçando a credibilidade de seus compromissos.

Como os Municípios podem contribuir?

A CNM desenvolve ações desde 2016 para o alcance
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), além de iniciativas relacionadas a outras
agendas globais.
Conscientização dos gestores e gestoras locais sobre
a influência que desempenham em temas,
ferramentas e apoio técnico para o fortalecimento da
capacidade técnica municipal frente a esses
Objetivos e metas.

A CNM apoia o alcance dos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) nos Municípios:

Obrigado!

