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Resumo 

O Aquecimento Global por gases de efeito estufa, a concentração de partículas finas que causam 

problemas de saúde nas áreas urbanas e a segurança energética dos países preocupam os políticos e 

cientistas. Uma das principais fontes desses problemas é a utilização do carro com motor à combustão 

interna, principalmente no Brasil que possui a maior parte da matriz energética limpa e que a concentração 

de poluição nas cidades ocorre devido às emissões dos carros. Os carros elétricos surgem como uma 

possibilidade de mitigação ou extinção desses problemas, em busca de uma sociedade mais sustentável. 

No entanto, o Brasil, diferentemente de países como Noruega, China e Suécia, está bastante atrasado 

nesta transição sustentável. Se há o interesse por desenvolver uma sociedade mais sustentável, algo deve 

ser feito. Uma revisão de literatura pelo método SYSMAP foi realizada, identificando que existem diversas 

barreiras que limitam a difusão dos carros elétricos. Para atenuar o impacto das barreiras e acelerar o 

processo de mudança do carro à combustão como meio de transporte para o carro elétrico, existem os 

sistemas de compartilhamento de carros elétricos. Portanto, um estudo de caráter qualitativo foi realizado 

para identificar como esses sistemas de compartilhamento podem ajudar na mitigação destas barreiras a 

partir da lente teórica das transições sócio-técnicas utilizando a Perspectiva de Multiníveis (MLP). A 

abordagem da MLP é utilizada para estudar como as interações entre sociedade, mercados, indústrias, 

cultura e tecnologia podem criar fatores que ajudam ou dificultam a evolução dos carros elétricos do nicho 

para o regime e como essas dinâmicas podem ser afetadas pela introdução de sistemas de 

compartilhamento, que impactam positivamente principalmente pela possibilidade de experimentação da 

tecnologia dos elétricos. Em conjunto, um estudo quantitativo de modelagem matemática utilizando a 

Dinâmica de Sistemas foi realizado para entender o impacto da frota de carros elétricos compartilhados do 

projeto VAMO na cidade de Fortaleza na difusão de carros elétricos comuns nesta cidade através de uma 

abordagem prospectiva com geração de cenários até o ano de 2040. 
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