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Desenvolvimento de Disciplinas/ Cursos de curta duração para Mobilidade Elétrica (revisão ABVE) 

Nome da Disciplina: 
Mobilidade de Baixa Emissão: eficiência energética e tecnologias 

de eletrificação veicular 

Carga horária recomendada 40 horas1  

Competência geral 
(Que aptidão se espera do aluno/ profissional ao finalizar a disciplina/ o 
curso?) 

Compreender aspectos da sustentabilidade e da eficiência energética 
relacionada à mobilidade de baixa emissão 

Conhecimento prévios necessários 
(Requisitos de acesso) 

Ensino médio completo2 

 

Unidades de competência 
(Mais especificamente, quais são as principais aptidões e/ou 
conhecimentos que o aluno/ profissional deve desenvolver/ adquirir ao 
atender essa disciplina/ esse curso?) 

Deter conhecimentos elementares em sustentabilidade e eficiência 
energética  

Adquirir uma visão sistêmica da mobilidade de baixa emissão e suas 
interfaces tecnológicas e perfis de aplicação 

Propor projetos para a mobilidade de baixa emissão 

Ter a visão geral dos potenciais impactos ambientais, sociais e 
econômicos que impactam a mobilidade de baixa emissão 

Funções/ Áreas de atividade 
(Quais as funções/ atividades se espera que esse aluno/ profissional 
desenvolva com qualidade após atender essa disciplina/ esse curso?) 

Projetos interdisciplinares (públicos e privados) ligados à mobilidade 
de baixa emissão 

Projetos de mobilidade de baixa emissão com foco na eficiência 
energética e na eletrificação, considerando sua infraestrutura 
associada 

 

 
1 Quando possível, ampliar a carga horária para 60h, visando aprofundar os conhecimentos apresentados. 
2 Imagina-se que essa disciplina se encaixa em cursos de graduação em qualquer semestre letivo, inclusive de cursos de áreas não diretamente relacionadas 

à eletromobilidade ou até mesmo ser ministrada como um curso avulso de introdução à temática. 
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Capacidades técnicas 
(Tendo em vista as unidades de competência e 
funções/ áreas de atividade, que habilidades 
técnicas devem ser desenvolvidas no aluno/ 
profissional durante o atendimento a essa disciplina/ 
esse curso?) 

Conhecimentos 
(Conteúdos que deverão ser abordados na disciplina/ no curso para o desenvolvimento da 
respectiva capacidade técnica) 

1. Ter entendimento conceitual da 
sustentabilidade e sua vinculação com a 
mobilidade de baixa emissão 

1.1. Conceito elementares da sustentabilidade  
1.1.1. Origem e breve histórico do campo 
1.1.2. A perspectiva dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
 
1.2. ODS e sua interface com a mobilidade: objetivos acoplados 
1.2.1. Objetivo 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 

acessível à energia para todos 
1.2.2. Objetivo 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização 

inclusiva e sustentável e fomentar a inovação 
1.2.3. Objetivo 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis 
1.2.4. Objetivo 13: Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus 

impactos  
1.2.5. Objetivo 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global 

para o desenvolvimento sustentável 

2. Compreender os principais conceitos e 
tecnologias de baixa emissão que se 
aplicam na mobilidade 

2.1. Conceitos sobre a mobilidade e suas tecnologias 
2.1.1. Breve histórico da mobilidade e suas trajetórias tecnológicas 
2.1.2. Discussão sobre as tecnologias de propulsão alternativas 
2.1.2.1. Tecnologia de tração elétrica e híbrida 
2.1.2.2. Interface com os Biocombustíveis 
2.1.2.3. Perspectivas a partir da célula de combustível (hidrogênio e outros) 

 
2.2. Mobilidade e seus modais urbanos 
2.2.1. Transporte público coletivo 
2.2.2. Transporte de cargas 
2.2.3. Leves  
2.2.4. Micromobilidade (levíssimos) 
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Capacidades técnicas 
(Tendo em vista as unidades de competência e 
funções/ áreas de atividade, que habilidades 
técnicas devem ser desenvolvidas no aluno/ 
profissional durante o atendimento a essa disciplina/ 
esse curso?) 

Conhecimentos 
(Conteúdos que deverão ser abordados na disciplina/ no curso para o desenvolvimento da 
respectiva capacidade técnica) 

2.3. Tendências e perspectivas:  
2.3.1. Mobilidade inteligente 
2.3.2. Sistemas de inteligência de transporte (IOT, Comunicação e abordagem por 

aplicativos 
2.3.3. Mobilidade como serviço 
2.3.4. Plataformas multimodais integradas 

 
2.4. Para além da mobilidade urbana: perspectiva terra, água e ar da mobilidade 

elétrica 
2.4.1. Transporte fluvial e marítimo a partir de energias alternativas 
2.4.2. Aviação eletrificada 
 
2.5. Perspectivas: visão estratégica para a mobilidade de baixa emissão 

(temporariamente considerar cenário pós COVID 19) 

3. Entender a relação entre mobilidade de 
baixa emissão com as energias renováveis 
e eficiência energética3 

3.1. Aspectos da Matriz Energética  
3.1.1. Conceitos fundamentais sobre energia e seu uso 
3.1.2. Fontes alternativas de energia e recursos renováveis (matriz energética brasileira) 
3.1.3. Conceitos básicos de Smart Grid e vehicle-to-grid Technologies  
3.1.4. Conceitos básicos de Armazenamento de Energia por baterias (Energy Storage) 
3.1.5. Conhecimentos sobre geração distribuída  
3.1.6. Distribuição energética para a mobilidade 
 
3.2. Campo da Eficiência energética 
3.3. Definições elementares 
3.4. Aspectos da Segurança energética 

 
3 Sugere-se a participação de membros do setor produtivo/mercado no desenvolvimento desta capacidade (apresentando cases, lecionando a disciplina, por 

exemplo). 
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Capacidades técnicas 
(Tendo em vista as unidades de competência e 
funções/ áreas de atividade, que habilidades 
técnicas devem ser desenvolvidas no aluno/ 
profissional durante o atendimento a essa disciplina/ 
esse curso?) 

Conhecimentos 
(Conteúdos que deverão ser abordados na disciplina/ no curso para o desenvolvimento da 
respectiva capacidade técnica) 

4. Conhecer ferramentas e instrumentos 
analíticos para elaboração e avaliação de 
projetos em mobilidade de baixa emissão4 

4.1. Ferramentas e instrumentos de análise técnica/econômica e financeira 
4.1.1. Ferramentas de análise de Retorno Financeiro 
4.1.2. Total Cost of Ownership (TCO) 
4.1.3. Economia de carbono e sua perspectiva de créditos associados 
 
4.2. Ferramentas e instrumentos de ordem ambiental e regulação envolvida 
4.2.1. Fundamentos de inventário de emissões  
4.2.2. Análise comparativa dos níveis de emissão de poluentes regulados 
4.2.3. Impactos das emissões na saúde pública 
4.2.4. Noções sobre a análise de ciclo de vida do produto (ACV) considerando a 

perspectiva "wheel-to wheel" (WTW) 
4.2.5. Aspectos da economia circular: second life de baterias e descarte de 

componentes 
4.2.6. Regulação que impacta a mobilidade e seu vínculo com as prerrogativas dos 

ODS, por exemplo, eficiência energética veicular 
 
4.3. Projetos e negócios em mobilidade de baixa emissão 
4.3.1. Tipos de projetos em mobilidade de baixa emissão: veículos e suas 

infraestruturas 
4.3.2. Perfis dos modelos de negócios empreendidos 

(Processos de conversão de combustão interna para tração elétrica, por exemplo) 
 

 
4 Sugere-se a participação de membros do setor produtivo/mercado no desenvolvimento desta capacidade (apresentando cases, lecionando a disciplina, por 

exemplo). 

Infraestrutura necessária 
(Equipamentos/ Laboratórios/ Materiais específicos 
que a instituição deve ter para ofertar a disciplina/ o 
curso) 

Necessária: Salas de aula com estrutura computacional e de projeção, com rede e 
internet disponível e Plataforma digital para consulta de materiais para consulta 
Desejável: (1) Laboratório com: veículo elétrico e eletroposto; painéis de geração 
fotovoltaica e (2) Visitas técnicas, ou trazer parceiros da indústria para lecionar curso 
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