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Resumo 

Como resposta às questões mundiais de pobreza, desigualdade, injustiça e mudança climática, desafios 

consideráveis foram colocados diante dos objetivos de desenvolvimento sustentável propostos pelas as Nações Unidas. 

Transições de sustentabilidade é o termo usado para descrever processos transformacionais de longo prazo de um 

sistema socio-técnico para um outro mais sustentável. Os sistemas socio-técnicos envolvem não apenas os aspectos 

tecnológicos do desenvolvimento, como também todos os outros elementos, como regulações, políticas, infraestrutura, 

práticas do usuário, mercado, cultura. O subsetor de transporte é um exemplo de um sistema socio-técnico responsável 

por uma grande parte das emissões de gases de efeito estufa e poluentes. Isso levanta algumas questões como: quais 

são os principais impulsionadores e barreiras econômicas, políticas e sociais para um caminho de transição sustentável 

na frota brasileira de passageiros? Além disso, como potenciais políticas podem ser implementadas evitando efeitos de 

rebote de longo prazo? E de que maneira os gargalos podem ser superados e, assim, as transições de sustentabilidade 

aceleradas? A proposta deste estudo tem como objetivo principal desenvolver um modelo dinâmico de avaliação da 

sustentabilidade do ciclo de vida baseado em frota do sistema de transporte rodoviário (de passageiros) socio-técnico 

do Brasil, para orientar e apoiar os tomadores de decisão sobre os impactos ambientais, econômicos e sociais de 

políticas relacionadas a transporte para acelerar as transições de sustentabilidade. A metodologia consistirá na 

combinação da análise do modelo quantitativo com a teoria de transições socio-técnicas qualitativas. A simulação 

computacional será baseada em uma avaliação de sustentabilidade do ciclo de vida baseado em frota, desenvolvida 

usando a técnica de modelagem de dinâmica de sistemas. A abordagem qualitativa basear-se-á na tipologia do 

framework da perspectiva multinível. Através da combinação de ambas as abordagens analíticas, espera-se que este 

trabalho forneça informações suficientes para orientar melhor os formuladores de políticas para um setor de transporte 

mais sustentável. A identificação de possíveis repercussões (efeitos de rebote) das políticas permitirá o 

desenvolvimento de cenários sócio-técnicos mais robustos. Isto é particularmente importante, porque existe um grande 

esforço ao se colocar em voga uma política ou estratégia. Assim, as partes interessadas envolvidas devem estar muito 

conscientes dos possíveis feedbacks negativos que suas decisões podem produzir a longo prazo. Finalmente, ao unir 

ambas as abordagens analíticas, uma análise mais profunda do subsetor de transporte e sua dinâmica será fornecida, 

bem como orientações, recomendações e suporte para os formuladores de políticas em busca de caminhos mais 

sustentáveis. 
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