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Principais Documentos 

SPM – Sumário para Tomadores de Decisão 
Politicamente sensível levando a mensagens mais genéricas 

TS – Sumário Técnico
Chapter xx – Capítulo 

Cenário 1,5 : Redução de emissões de CO2 cerca de 59% em 2050 em relação a 2020 ( grandes diferenças regionais)
Cenário 2,0 : Redução de emissões de CO2 cerca de 29% em 2050 em relação a 2020 ( grandes diferenças regionais)



Capítulo de Transporte

Setor de transporte irá provavelmente precisar que ocorram emissões negativas pois não há 
como chegar a emissões liquidas zero no fim do século

Lado da oferta de transporte 

Transporte Público – Requer investimentos ( posição sempre ressaltada pelos países em desenvolvimento) 

Transporte Ativo – Potencial contribuição dependendo da forma da cidade e aspectos comportamentais 

Veículos leves 

Elétricos (BEV) – Requer matriz elétrica limpa + investimentos em infra estrutura, mas é o que mais pode 
contribuir para a descarbonização. Os custos são decrescentes e o uso acelerado.

Biocombustíveis – Solução para curto e médio prazo mas com questões associadas a outros impactos 
ambientais 



Capítulo de Transporte

Veículos pesados  

Terrestres 

Elétricos (BEV) – Avanços nas tecnologias de bateria pode facilitar a eletrificação de caminhões em adição 
ao sistema elétrico de trens. Transporte pesado também apresenta tendência de eletrificação. 

Biocombustíveis – Drop-in ou puro já é uma realidade para veículos pesados

Hidrogênio “verde” e combustíveis sintéticos – Ainda requer maiores avanços tecnologia e custos

Marítimo e Aéreo 

Espaço para maior eficiência seja otimizando o design dos veículos, peso e sistemas de propulsão 

Biocombustíveis de alta densidade  + combustíveis sintéticos + hidrogênio “ verde” + amônia (marítimo) 

Eletricidade – Operações portuárias 



Capítulo de Transporte

Lado da demanda 

Mudanças sistêmicas 

Teletrabalho; digitalização; desmaterialização; gestão e logística de cadeia de suprimento; mobilidade 
inteligente e compartilhada

Risco : “rebound effect” portanto incerteza quanto ao resultado

Transferência de Tecnologia e Financiamento – Condição necessária para os países em 
desenvolvimento fazerem a transição para um transporte de mais baixo carbono

Redução das emissões: Países Desenvolvidos 

Limitação do aumento das emissões : Países em desenvolvimento



Capítulo de Transporte – Aspectos Controversos

• Circunstancias nacionais

• Minerais para a produção de baterias e danos da mineração

• Menção a eliminação de combustíveis fósseis, sempre ressaltar que no caso de CCS seria
possível manter

• Melhorias nas estruturas de governança nacional e internacional tem potencial de maior
descarbonização nos setores : Padrões de eficiência e intensidade de carbono, por exemplo

• Remoção de carbono (CDR) será necessária de qualquer forma, mesmo com reduções
expressivas nas emissões


