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RESUMO 
 
 

O avanço da mobilidade elétrica ocasiona diversos impactos técnicos na rede de 

energia, e os sistemas fotovoltaicos podem ser uma solução promissora para 

integração adequada desta tecnologia a rede. Esta tese utiliza uma abordagem 

probabilística para avaliar a integração de um sistema fotovoltaico (SFV) com quatro 

estações de recarga de veículos elétricos plug-in (PEVs) em um campus 

universitário localizado em Belém, Pará, considerando aspectos técnicos, 

econômicos e ambientais. A Simulação de Monte Carlo estima probabilisticamente 

essas variáveis de saída, representando incertezas devido à geração fotovoltaica, a 

demanda do prédio e dos veículos elétricos. Um sistema de monitoramento local 

permite a coleta de medições de demanda de eletricidade, utilizados juntamente com 

dados reais de irradiância da cidade. O horizonte de tempo do estudo é de 10 anos, 

cujas análises colaboram para uma visão global do problema com fins de 

planejamento de sistemas de potência. Referente ao SFV, dois casos com diferentes 

níveis de penetração são propostos. Os resultados indicam que a instalação de um 

sistema fotovoltaico dimensionado adequadamente pode reduzir significativamente a 

ocorrência de sobrecarga do transformador e diminuir o tempo de duração da 

sobrecarga. Do mesmo modo, há redução das emissões de CO2 dos PEVs, em 

comparação com veículos com motor de combustão interna. Do ponto de vista 

financeiro, o projeto é viável e economicamente atraente, com baixo tempo de 

retorno do investimento, em torno de 6 anos, sendo uma solução atrativa para a 

Região Amazônica ao apoiar uma matriz energética mais limpa. Desta forma, a 

metodologia probabilística ajuda a identificar o cenário mais propício dentro dos 

parâmetros definidos. No curto prazo, não há risco de sobrecarga do transformador 

de distribuição, mas com a tendência de aumento da demanda no futuro, o sistema 

tende a atualização. Além disso, os veículos elétricos são uma opção viável para 

reduzir o consumo de combustível fóssil e a emissão de CO2 no setor de transporte 

rodoviário. 

 

Palavras-chave: Análise probabilística. Simulação de Monte Carlo. Veículo elétrico 

plug-in. Análise econômica. Sistema fotovoltaico. Emissão de CO2. 
 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 

The electric mobility development generates several power grid technical impacts, 

and photovoltaic systems can be a promising solution to integrate properly this 

technology into the grid. This thesis uses a probabilistic approach to assess the 

integration of a photovoltaic system (PVS) with four plug-in electric vehicles (PEVs) 

charging stations in a university campus building located in Belém, Pará, considering 

technical, economic and environmental aspects. Monte Carlo Simulation 

probabilistically estimates these output variables, representing uncertainties as solar 

generation, building load and electric vehicles demand. A local monitoring system 

allows the collect of electricity demand measurements, used with real local irradiance 

data. The study time horizon is 10 years, whose analyzes contribute to a problem 

global view with purposes of power systems planning. Regarding PVS, two cases 

with different penetration levels are proposed. Results indicate that the connection of 

a properly sized photovoltaic system can significantly reduce transformer overload 

occurrence and decrease overload duration time. Likewise, there is a reduction of 

PEVs CO2 emissions, compared with internal combustion engine vehicles. From a 

financial perspective, the project is feasible and economically attractive with a low 

payback time, around 6 years, being an attractive solution to the Amazon Region by 

support a cleaner energy matrix. This way, the probabilistic methodology helps to 

identify the most favorable scenario according to defined parameters. In the short 

term, there is no risk of distribution transformer overload, but with increase demand 

tendency in the future, the system tends to update. Furthermore, electric vehicles are 

a viable option to reduce fossil fuel consumption and road transport sector CO2 

emissions. 

 

Keywords: Probabilistic analysis. Monte Carlo simulation. Plug-in electric vehicles. 

Economic feasibility. Photovoltaic system. CO2 emissions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As constantes mudanças tornam o mundo disposto a transformar sua 

maneira de gerar e consumir energia, investindo em fontes renováveis e em 

tecnologia para que sua geração e consumo se tornem cada vez mais sustentáveis. 

O setor de transportes é uma das principais causas do consumo de combustíveis 

fósseis e das emissões de gases de efeito estufa, aumentando o aquecimento global 

e as mudanças climáticas. A International Energy Agency (IEA, 2020a) aponta que 

em 2019, esse setor emitiu 8,2 Gt de dióxido de carbono (CO2), representando 24% 

das emissões diretas da queima de combustíveis. 

O mercado automotivo no Brasil ainda é dominado pela indústria do 

etanol, que responde por 45,4% (190,5 Mt) das emissões de CO2 do país (BRASIL, 

2020a), conforme Figura 1, sendo relevante na definição de ações para uma 

economia de baixa emissão de carbono. Os países que geram eletricidade tendo 

como fonte principal energias renováveis têm menor nível de emissão que os países 

que extraem energia principalmente da queima de combustíveis fósseis. No caso 

brasileiro, a rede elétrica possui baixa intensidade de carbono (IC), pois sua matriz 

energética é amplamente dominada por fontes renováveis, de acordo com a Figura 2 

(BRASIL, 2020a). 

Figura 1 – Emissões totais de CO2, em Mt, em 2019 

 
Fonte: BRASIL, 2020a. 
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Figura 2 – Matriz Energética Brasileira em 2019 

 
Fonte: Brasil (2020a). 

 

Devido à necessidade de reduzir a poluição do ar, o número de veículos 

elétricos plug-in (Plug-in Electric Vehicles – PEVs) vem aumentando continuamente 

nos últimos anos, assim como o uso de fontes renováveis de energia. Em 2019, o 

estoque global de carros elétricos atingiu 7,2 milhões e o número de pontos de 

recarga foi de aproximadamente 7,3 milhões, representando um aumento de 60% 

em relação ao ano anterior (IEA, 2020b). Nesse mesmo ano, a capacidade instalada 

de fontes renováveis de energia teve seu maior aumento e cresceu 200 GW, sendo 

mais de 50% provenientes da geração fotovoltaica (FV) (REN21, 2020). 

O aumento ocorreu principalmente nos Estados Unidos, União Europeia, 

América Latina, Oriente Médio e África. Apesar de a China continuar a dominar o 

mercado global de energia solar fotovoltaica, desde 2018 há desaceleração nos 

incentivos, devido alguns desafios relacionados à integração da rede (IRENA, 2020). 

Enquanto isso, na América Latina, a maior expansão foi liderada pelo Brasil. A 

Figura 3 ilustra a capacidade solar fotovoltaica no período de 2017 a 2019. 

Figura 3 – Adições na capacidade solar fotovoltaica de 2017 a 2019 

 
Fonte: IEA, 2020d. 



17 

 

A demanda por esse tipo de energia está se estendendo e se tornando 

uma opção mais competitiva para geração de eletricidade em um grande número de 

locais: residências, comércio, serviço público etc. O REN21 (2020) indica que na 

maioria dos países, os sistemas comerciais e residenciais já têm custos de geração 

de eletricidade mais baixos que a parcela variável dos preços da eletricidade no 

varejo, atraindo investidores privados. De forma complementar, não é necessário o 

uso de combustível, colaborando ainda mais para redução desses custos. 

Em 2019, no Brasil, a geração fotovoltaica foi de 1.659 GWh, com 

potência instalada de 1.992 MW, considerando micro e mini geração distribuída e 

com indícios de crescimento dessa área, se comparado ao ano anterior (BRASIL, 

2020a). O país possui alto potencial solar, com níveis de irradiância relativamente 

estáveis durante todo o ano. Apesar disso, as regiões mais ensolaradas (Nordeste e 

Norte) para uso dessa tecnologia, não são as mais prestigiadas. Os estados que 

apresentam maior número de conexões com a rede elétrica são Minas Gerais, São 

Paulo e Rio Grande do Sul. O Estado do Pará segue no ranking na 17ª posição, 

conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2020a). 

Para o mercado nacional fotovoltaico se desenvolver é importante ter 

políticas públicas e ações conjuntas, cooperando na disseminação do assunto. A 

Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR, 2019) apresenta 

uma combinação de políticas governamentais iniciais para o incremento do setor: 

isenções fiscais e tributárias, apoios financeiros para a aquisição dos equipamentos 

e criação de demanda para atrair investimentos. Adicionalmente, expõe alguns 

benefícios: redução de gastos com energia elétrica; criação de empregos locais; 

geração de energia limpa, renovável e sustentável; auxílio na diversificação da 

Matriz Energética Brasileira (MEB); redução de perdas por transmissão e 

distribuição, dentre outros. 

Alumas formas de incentivo ao uso de sistema fotovoltaico (SFV) são o 

Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica (ProGD), 

lançado em 2015 (BRASIL, 2019a); o Programa de Incentivo à Fonte Solar 

Fotovoltaica (PISF) (BRASIL, 2019b); e o FNE Sol, uma linha de crédito para o 

financiamento de sistemas de micro e minigeração distribuída na Região Nordeste 

(BNB, 2020). Em conjunto, há regulamentações que fortalecem esse mercado como 

a Resolução Normativa no 482 de 2012, da ANEEL, que regulamenta a geração 

distribuída de energia (BRASIL, 2012) e a Resolução Normativa no 687 de 2015, que 
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torna possível a geração distibuída conjunta, sendo repartida entre várias 

residências, desde que façam parte da mesma área de concessão (BRASIL, 2015b). 

Todos os casos contribuem bastante para o crescimento no número de instalações 

fotovoltaicas, mas outras ações são recomendadas, pois a quantidade de energia 

produzida pode ser mais significativa frente ao potencial brasileiro. 

No país, a presença de veículos elétricos (Electric Vehicles – VEs) e de 

incentivos para seu uso ainda são baixos se comparados a outros países. Apesar 

disso, a expansão da frota é inevitável e algumas instituições públicas e privadas se 

juntam em pesquisas para entender o impacto desses veículos no sistema elétrico 

(CPFL ENERGIA, 2019; ECOELETRICO, 2019). Outras organizações analisam os 

impactos em conjunto com sistemas fotovoltaicos, sendo algumas dessas 

instalações situadas em campi universitários, contituindo um ótimo complemento 

para qualquer instituição do ponto de vista empresarial, demonstrando 

responsabilidade social e compromisso com o meio ambiente (UNIFOR, 2018; 

UTFPR, 2019; UFSM, 2020). 

 

1.1  MOTIVAÇÃO 

 

Segundo a Bloomberg (2019), até 2040 as vendas globais dos veículos 

elétricos representarão 54% das novas vendas e dentre a frota total de carros, 33% 

é estimada como sendo formada por veículos elétricos. Ao mesmo tempo em que 

países estão estabelecendo metas para o desenvolvimento da mobilidade elétrica, 

estudos são realizados a fim de melhor entender e preparar a rede elétrica para os 

impactos que a recarga desses veículos irá ocasionar na rede de energia. Apesar 

dos benefícios ambientais que os VEs podem trazer, sua integração em larga escala 

no sistema de distribuição deve ser analisada previamente, pois pode causar 

aumento da demanda de pico do sistema, problemas de qualidade de energia e 

sobrecarga dos transformadores (JARVIS; MOSES, 2019; NAFISI, 2019). 

Embora o mercado de veículos elétricos esteja em estágio inicial no 

Brasil, a expectativa é de crescimento nos próximos anos. O mercado fotovoltaico 

também está em fase de expansão e, cosiderando a MEB predominantemente 

composta por fontes renováveis, colabora para menor difusão de gases nocivos à 

atmosfera. Dados do INPE (2017) indicam que o Brasil possui alto potencial solar, 

com níveis de irradiância relativamente estáveis durante todo o ano, especialmente 
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nas regiões nordeste e norte, onde está situado o Estado do Pará. Nele, há uma 

grande diversidade natural que contribui diretamente para estudos e possibilidades 

positivas de identificação de fontes recuperáveis de energia. 

A Agência Pará (2020) apresenta o estado como o segundo maior 

produtor de energia elétrica do país, em virtude de ter elevado potencial hidrelétrico; 

entretanto, o custo de energia ainda é alto se comparado com outros estados. Para 

não existir dependência por uma forma exclusiva de geração de energia, são 

importantes métodos alternativos para uso da população em geral. Assim, existem 

fontes renováveis não completamente exploradas na região, por isso, a integração 

precisa ser feita, sobretudo de modo sustentável, tornando a potencialidade 

existente melhor explorada. 

Diante dessa realidade, a integração de um sistema fotovoltaico (SFV) na 

infraestrutura da estação de recarga de VEs pode ser uma possível solução para 

integrá-los à rede e reduzir possíveis malefícios. Além disso, seria uma solução 

atrativa para a região, estimulando seu uso e reduzindo as emissões de dióxido de 

carbono, com uma matriz energética mais limpa. Por se tratar de um estudo 

multidisciplinar, com incertezas a serem consideradas e um horizonte de 

planejamento longo para verificar os impactos da instalação dos equipamentos, é 

necessário um método baseado numa abordagem probabilística, utilizando 

simulações para avaliar cenários e retornos. 

A partir do projeto e simulação de cenários estratégicos, espera-se que as 

duas técnicas combinadas permitam uma visão global do problema para fins de 

planejamento de sistemas de potência e sejam capazes de proporcionar soluções de 

melhor qualidade, avaliar ganhos e perdas diante das possíveis alternativas a serem 

escolhidas, além de evitar e solucionar possíveis problemas. Estudos referentes a 

esses temas são propícios, devido seus importantes papéis na transição energética. 

E, com o potencial natural que o Pará possui, o planejamento para investimento em 

veículos elétricos e sistemas fotovoltaicos oferece energia mais limpa, menos 

dispendiosa e ainda com contribuição ao meio ambiente, além de geração de novos 

empregos e projetos. 
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1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1  Objetivo Geral 

 

Avaliar, através de uma abordagem probabilística, o impacto da 

integração de um sistema fotovoltaico com estações de recarga de veículos elétricos 

plug-in na rede elétrica de um prédio, localizado em um campus universitário de 

Belém, Pará, considerando aspectos técnicos, econômicos e ambientais. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

Para o objetivo ser alcançado foram criados objetivos específicos, que 

mostram a originalidade e contribuições do trabalho, sendo: 

 

 Avaliar a literatura especializada referente aos veículos elétricos e 

geração fotovoltaica, identificando modelos emergentes de uso e lacunas 

nas pesquisas relacionadas; 

 Avaliar, à luz do planejamento, o impacto da recarga de veículos 

elétricos plug-in na carga do transformador de distribuição e no perfil de 

tensão da barra de conexão; 

 Representar a demanda de recarga dos veículos elétricos 

individualmente e não de modo agregado, levando em consideração 

parâmetros importantes para cada veículo; 

 Modelar funções densidade de probabilidade para tratar incertezas 

referentes à geração solar, demanda dos veículos elétricos plug-in e 

demanda do prédio estudado; 

 Modelar o sistema de potência nas simulações por meio da análise do 

fluxo de potência, com a ajuda do software PSAT; 

 Verificar a viabilidade financeira do projeto por meio de indicadores 

econômicos; 

 Estimar as emissões de carbono evitadas com a instalação de 

estações de recarga na rede elétrica com e sem a presença de sistema 

fotovoltaico; 
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 Analisar e comparar os resultados gerados, considerando o(s) 

cenário(s) proposto(s) versus o sistema atualmente existente. 

 

1.3  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Diversos trabalhos abordam a integração de veículos elétricos no sistema 

de potência, e a maioria deles se concentra na análise de impactos na rede, no 

desenvolvimento de algoritmos de recarga inteligente e no uso de VEs no modo de 

operação veículo-para-rede (Vehicle-to-grid – V2G). 

O estudo de Miceli e Viola (2017) aborda os desafios técnicos e 

econômicos relacionados ao projeto de uma área de recarga “verde” para VEs na 

Universidade de Palermo, a fim de reduzir custos e poluição ligados ao processo de 

recarga dos veiculos. Baseado no comportamento da população estudantil, a carga 

elétrica é identificada e duas possíveis soluções são avaliadas para gerenciar o pico 

de carga: orientação dos painéis solares aumentando a potência no tempo definido e 

uso de um sistema de armazenamento de energia a baterias. 

Em Colmenar-Santos et al. (2017), os autores otimizam o padrão de 

recarga e descarga dos veículos eletricos, definido por um modelo multi-objetivo 

baseado em critérios de mobilidade e requisitos técnicos, analisando o uso de V2G 

em uma rede elétrica insular na Espanha. Os resultados mostram que as redes em 

ilhas podem assimilar penetrações baixas de veículos elétricos, de modo que sua 

utilização como sistemas de armazenamento permite reduzir significativamente os 

picos de demanda de energia elétrica e, assim, contribuir para a gestão eficiente de 

redes inteligentes. 

Muratori (2018) utiliza modelos de demanda de energia residencial e uso 

de PEVs para avaliar o impacto de recargas não coordenadas. O estudo mostra que 

a recarga não coordenada pode alterar significativamente a forma da demanda 

agregada residencial, ocasionando impactos na infraestrutura elétrica, independente 

do nível de penetração de PEVs ser alto ou baixo. Assim, pode ocorrer aumento no 

pico de demanda de energia devido a recarga de PEVs na rede, exigindo 

atualizações na infraestrutura de distribuição de eletricidade. 

No trabalho de Ioakimidis et al. (2018), um modelo matemático é 

implementado no MATLAB para reduzir os picos de demanda (peak shaving) e 

preencher os vales (valley filling) existentes na curva de carga de um prédio 
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universitário na Espanha. O método agenda o processo de recarga e descarga de 

energia de VEs no estacionamento, usando dados reais de consumo de energia e 

ocupação do estacionamento. Três cenários são criados com diferentes números de 

vagas, cujos resultados indicaram que a demanda de energia de pico é reduzida em 

aproximadamente 3% e 20% para os cenários com o número mínimo e máximo de 

vagas de estacionamento de veículos elétricos, respectivamente. 

Os autores Affonso e Kezunovic (2019) propõem um algoritmo de recarga 

inteligente para reduzir os custos de consumo de eletricidade e evitar a sobrecarga 

do transformador, integrando um sistema de armazenamento de energia de bateria e 

geração fotovoltaica na estação de recarga de veiculos eletricos. Também foi 

desenvolvida uma análise econômica para avaliar a viabilidade do projeto, com um 

estudo de sensibilidade considerando diferentes valores de tarifas de recarga de 

VEs e variação na quantidade diária de veículos estacionados. 

Nafisi (2019) avalia as influências negativas da recarga de baterias de 

veículos elétricos em um sistema de distribuição no Irã. É utilizado um método para 

avaliar o impacto na perda de vida útil dos transformadores de distribuição 

considerando vários níveis de penetração de veículos puramente elétricos e híbridos 

plug-in. Em seguida, o método proposto é aplicado a um sistema de distribuição 

residencial real. Os resultados mostram que utilizando a recarga coordenada 

noturna, os efeitos prejudiciais na perda de vida útil do equipamento são menores. 

Em Kikhavani, Hajizadeh e Shahirinia (2020), os autores sugerem um 

algoritmo de coordenação de recarga de VEs em ambos os modos de operação 

rede-para-veículo (Grid to vehicle – G2V) e V2G para reduzir perdas de energia, 

manter o perfil de tensão e equilibrar a carga. Os resultados indicam que o algoritmo 

proposto é eficaz. 

A recarga inteligente de PEVs e o modo de operação V2G estão em 

estágio inicial de desenvolvimento, por isso alguns estudos ainda precisam ser 

desenvolvidos. Neste cenário, buscam-se soluções para reduzir a demanda máxima 

do sistema, evitando condições de sobrecarga do transformador e outros impactos 

negativos à rede elétrica. Além disso, há necessidade de buscar soluções para 

redução da emissão de carbono e que alcancem uma mobilidade elétrica 

sustentável. 

Turan et al. (2019) indicam a integração de uma usina solar a um 

estacionamento de VEs  para reduzir o consumo de energia e as perdas de energia 
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considerando várias condições operacionais. O sistema de gerenciamento de 

energia é projetado para a recarga em vários cenários combinados, com dados de 

radiação solar que variam durante o dia e as estações. O consumo de energia dos 

VEs é calculado considerando a recarga de diferentes marcas de automóveis. 

Em Domingues-Navarro et al. (2019), os autores propõem o projeto de 

uma estação de recarga rápida com geração renovável e um sistema de 

armazenamento de energia para melhorar a lucratividade e diminuir a alta demanda 

de energia da rede. A Simulação de Monte Carlo é usada para modelar a demanda 

dos VEs e a geração renovável, enquanto um algoritmo genético otimiza a instalação 

e operação da estação de recarga rápida. A solução ótima encontrada maximiza o 

lucro medido por seu valor presente líquido. Os resultados obtidos mostram que uma 

combinação de energias renováveis e um sistema de armazenamento de energia 

atinge a melhor solução de custo eficiente. 

Os autores Eseye et al. (2019) otimizam o uso de VEs, geração 

fotovoltaica e sistema de  armazenamento de energia a bateria em um edifício, com 

o objetivo de maximizar o lucro. O problema de otimização é formulado como um 

problema de programação linear inteira mista de estágio duplo. 

No estudo de Abdullah et al. (2020) é avaliado o impacto da integração de 

painéis solares fotovoltaicos com estações de recarga em um sistema residencial no 

Kuwait, considerando a compensação de potência reativa. É sugerido o 

dimensionamento da capacidade de retenção de SFV com base em técnicas, como 

a minimização da perda de energia do sistema. 

O trabalho de Tucki, Orynycz e Mitoraj-Wojtanek (2020) avalia os efeitos 

do desenvolvimento da eletromobilidade na qualidade do ar, determinando valores 

de redução de poluentes e de liberação de gases de efeito estufa. Os resultados 

indicam que carros movidos a eletricidade e uma gestão adequada de distribuição 

de eletricidade trazem benefícios para se alcançar uma economia de energia 

sustentável, assim como traz diminuição no lançamento de CO2. 

 

1.4  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está organizado da seguinte forma:  

O Capítulo 2 apresenta os conceitos básicos dos veículos elétricos, suas 

classificações, modo de recarga e qual panorama no mundo e no Brasil. 
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O Capítulo 3 descreve a metodologia probabilística aplicada, 

apresentando o sistema elétrico estudado, referente ao prédio da Biblioteca Central; 

as particularidades da sua curva de carga; a metodolodia baseada na Simulação de 

Monte Carlo e o modelo de análise técnica, econômica e ambiental.  

No Capítulo 4 são apresentados os resultados e análises das simulações 

realizadas.  

Por fim, o Capítulo 5 apresenta as considerações finais relacionadas aos 

objetivos alcançados e apresenta sugestões de trabalhos futuros. 
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2 VEÍCULOS ELÉTRICOS 

 

As questões ambientais iminentes e as preocupações crescentes com as 

crises globais de energia estão impulsionando a necessidade de novas 

oportunidades e tecnologias, que possam atender à demanda por sistemas de 

energia mais limpos e sustentáveis. Isso requer o desenvolvimento de sistemas de 

transporte e geração de energia. A eletrificação do setor de transporte possui um 

potencial significativo para reduzir a dependência pelo petróleo, diminuindo as 

emissões de carbono e melhorando a qualidade do ar. Habib et al. (2018) ratificam 

que essa eletrificação “é uma abordagem promissora para tornar os sistemas de 

transporte mais ecológicos e reduzir as questões da mudança climática”. 

Neste contexto, o setor está se modificando. A substituição de motores de 

combustão interna (MCI) por veículos elétricos é uma abordagem econômica atual. 

Com a popularidade em ascensão dessas conduções, a FGV Energia (2017) as 

define como: 

 

Veículos elétricos (VEs ou EVs, da sigla em inglês Electric Vehicles) são 
aqueles que utilizam um ou mais motores elétricos, em parte ou 
completamente, para propulsão. O combustível dos veículos elétricos é a 
eletricidade, que pode ser obtida de diferentes maneiras: conectando 
diretamente à fonte externa de eletricidade, por meio de plugs ou utilizando 
cabos aéreos; recorrendo ao sistema de indução eletromagnética; a partir 
da reação do hidrogênio e oxigênio com água em uma célula de 
combustível; ou por meio da energia mecânica de frenagem (frenagem 
regenerativa, ao se frear o veículo). Essa eletricidade, em seguida, é 
armazenada em baterias químicas que alimentam o motor elétrico (FGV 
ENERGIA, 2017, p. 15). 

 

Assim, esse veículo é uma boa solução de mobilidade, sendo uma 

tecnologia automobilística “limpa”, eficiente, sustentável e em crescente uso no 

mundo. Com o aumento dessa demanda, torna-se importante estabelecer as 

principais vantagens e obstáculos decorrentes da aquisição e utilização dos VEs, 

listadas abaixo, conforme Wang et al. (2018): 

 

a) Vantagens: Alta eficiência energética; Zero emissões locais; Veículo 

silencioso; Independência de combustíveis fósseis; Disponibilidade 

comercial; 

b) Obstáculos: Elevado custo inicial; Baixa autonomia; Infraestrutura de 

recarga insuficiente. 
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Apesar de alguns entraves, os VEs representam uma alternativa 

sustentável para conter a liberação de poluentes e estimular o melhor uso de fontes 

de energia. Desta forma, as subseções a seguir apresentam os diferentes tipos de 

veículos elétricos, a infraestrutura de recarga necessária e o panorama desses 

veículos em âmbito mundial e local. 

 

2.1  CLASSIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ELÉTRICOS 

 

De acordo com a FGV Energia (2017), Habib et al. (2018), o Electric 

Power Research Institute (EPRI, 2019) e a International Energy Agency (IEA, 

2020b), existem diferentes tipos de veículos elétricos. Denominam-se veículos 

elétricos plug-in (Plug-in Electric Vehicle – PEV) aqueles cujas baterias são 

recarregadas conectando-se à rede elétrica. Dentre estes se têm os veículos 

elétricos puros (Battery Electric Vehicle – BEV), os híbridos plug-in (Plug-in Hybrid 

Electric Vehicle – PHEV) e o Extended Range Electric Vehicle (E-REV). 

O BEV utiliza exclusivamente a eletricidade como combustível (motor 

elétrico) e também é chamado de veículo totalmente elétrico (All-Electric Vehicle – 

AEV). O PHEV é alimentado por um motor elétrico (ou motores) e bateria 

emparelhados com um MCI. Normalmente funcionam por eletricidade usando-se a 

energia da bateria até sua descarga, continuando depois a ser conduzido com 

gasolina, como um híbrido convencional. O E-REV possui um motor principal que é 

elétrico, alimentado diretamente por uma fonte elétrica externa, sendo ligado a um 

MCI que fornece energia a um gerador, mantendo um nível mínimo de carga da 

bateria, estendendo o alcance do veículo. 

Existem ainda os veículos híbridos puros (Hibrid Electric Vehicle – HEV) 

que possuem baterias menores, mas não podem ser recarregados de uma fonte de 

energia externa. A função do motor elétrico é apenas melhorar a eficiência do motor 

de combustão interna ao fornecer tração em baixa potência (híbrido paralelo). A 

eletricidade para o motor elétrico é fornecida pelo sistema de frenagem regenerativa 

do veículo. 

Outra categoria são os movidos a célula de hidrogênio (Fuel-Cell Electric 

Vehicle – FCEV) que combinam hidrogênio e oxigênio para produzir a eletricidade 

que fará funcionar o motor. Não apresentam emissões de escape e possuem 

autonomia similar a veículos movidos a gasolina ou a diesel (300-500 km) sendo 
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mais propício para uso em longas distâncias. É importante mencionar também os 

tipos alimentados por cabos externos (Road Powered Electric Vehicle – RPEV) que 

recebem a eletricidade por cima, como os ônibus elétricos (trólebus) e caminhões 

em portos e estradas eletrificadas; ou por baixo, como os Veículos Leves sobre 

Trilhos (VLTs). A síntese de todas essas classificações se encontra na Figura 4. 

Figura 4 – Tipos de veículos elétricos 

 
Fonte: FGV ENERGIA, 2017. 

 

A maioria desses possui baterias químicas para armazenar a eletricidade, 

que acionam o motor e movem o veículo, porém a autonomia depende do tipo e do 

modelo. Os VEs mais antigos utilizavam baterias de ácido de chumbo (NiMH); os 

mais atuais utilizam baterias de íons de lítio (Li-ion). Neste trabalho serão analisados 

dois modelos: Chevrolet Bolt e Nissan Leaf, por serem modelos em uso no mercado 

internacional há algum tempo e por entrarem no mercado brasileiro em 2019, ambos 

sendo BEVs e equipados com baterias de íons de lítio. Para diferenciação, na Figura 

5 mostra-se a composição de um veículo com MCI (a) e de um BEV (b). 

Figura 5 – Composição dos veículos 

 
 

(a) Veículo com motor de 
combustão interna 

(b) Veículo elétrico puro 

Fonte: FGV ENERGIA, 2017. 



28 

 

Em (a) tem-se um automóvel comum, cujo MCI é a fonte primária de 

propulsão. É movido pelo consumo de combustível fóssil ou biocombustível, cuja 

queima gera emissões de escape, mas oferece grande autonomia. A bateria 

utilizada não depende de infraestrutura elétrica. Em (b) tem-se um BEV, cujo motor 

elétrico é a fonte primária de propulsão. Por ser 100% elétrico, seu “combustível” é a 

eletricidade que lhe oferece pequena ou média autonomia, se comparado a um MCI. 

 

2.2  INFRAESTRUTURA DE RECARGA 

 

Com a expansão desta tecnologia, existe a necessidade de estações de 

recarga acessíveis ao público, amplamente distribuídas. Esta interdependência se 

torna mais evidente nos países estudados pelo relatório Global EV Outlook 2020 

(IEA, 2020b), que mostra que o número total de eletropostos públicos cresceu junto 

com o estoque de VE, confirmando a correlação positiva entre ambos. De acordo 

com a FGV Energia (2017) e Habib et al. (2018), as estações de recarga são 

também chamadas de eletropostos,  pontos de recarga,  Electric Vehicle Supply 

Equipment (EVSE) ou Electric Vehicle Charging Station (EVCS) e fornecem 

eletricidade para recarregar as baterias de um VE, a partir de uma fonte de energia 

elétrica, assegurando um fluxo adequado e seguro. 

A Figura 6 ilustra componentes para recarga. Existem vários tipos de 

infraestrutura, seja disponível publicamente ou instalado em casa, variando a rapidez 

da recarga. Essa variação é decorrente do montante máximo de corrente e potência 

disponibilizados, bem como do tipo de bateria utilizada, onde a recarga pode durar 

alguns minutos ou horas. Portanto, é preciso distinguir os tipos de recargas 

considerando o nível de tensão e de corrente (contínua – CC ou alternada – CA). 

Figura 6 – Exemplo de EVSE 

 
Fonte: U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, 2015 (apud FGV ENERGIA, 2017). 
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O carregador on-board é embutido no VE e converte a energia CA 

proveniente da rede externa em energia CC, para que possa ser armazenada na 

bateria do veículo. Já o carregador off-board fornece energia CC diretamente à 

bateria do veículo. Por ser embarcado, o carregador on-board é sujeito a restrições 

de volume, peso e, portanto, apresentam níveis de potência inferiores aos do tipo 

off-board. Na Figura 7 observam-se os dois tipos de carregadores atuando em uma 

bateria de íons de lítio, com sistema de gerenciamento de energia (Battery 

Management System – BMS). 

Figura 7 – Carregador on-board versus off-board 

 
Fonte: Adaptado de EFM BLUE ENERGY, 2019. 

 

Dentro destes dois tipos são encontrados os seguintes níveis de recarga: 

Nível 1, Nível 2 e recarga rápida (DC fast charging). Conforme a FGV Energia 

(2017), Habib et al. (2018) e EPRI (2019), o Nível 1 normalmente é utilizado com 

alimentação monofásica em residências; o Nível 2 com alimentação monofásica, 

bifásica e trifásica com aplicações em prédios públicos e comerciais; enquanto que o 

nível de recarga rápida é utilizado com alimentação trifásica e utilizado 

principalmente em rodovias.  

Quanto maior a potência de recarga, maior o impacto no sistema, 

podendo sobrecarregar rapidamente todo o equipamento de distribuição com 

consequências severas. Por isso, no projeto da estação de recarga do VE, é 

importante considerar os transformadores de distribuição que fornecem energia 

confiável da concessionária para a estação. A ANEEL (2017 apud SILVA, 2017) faz 

uma adaptação da classificação dos tipos de recarga no Brasil, cujos autores citados 

acima corroboram, sendo exposta na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Níveis de recarga, adaptados ao Brasil, de acordo com a ANEEL 

Nível de 
recarga 

Tipo de carga Instalação 
Tensão/Voltagem e 

tipo de corrente 
Potência 

(kW) 
Recarga 

(Alcance/hora) 

Nível 1 
On-board 

Monofásico 
Residencial 

127 V 
Corrente alternada 

< 3,7 
< 20 km 

(8h carga total) 

Nível 2 
On-board 

Mono/Trifásico 

Residencial, 
locais de 

trabalho e locais 
públicos 

220-240 V 
Corrente alternada 

3,7 - 22 
20 – 110 km 

(2-8h carga total) 

Fast 
Charger 

Off-board 
Trifásico 

Locais públicos 
Pode atingir até 600 V 
Corrente alternada ou 

contínua 
> 22 

> 110 km 
(2h carga total) 

Fonte: ANEEL, 2017 (apud SILVA, 2017); FGV ENERGIA, 2017 e HABIB et al., 2018. 

 

A maioria dos VE vem com um cabo para recarga no Nivel 1 de 120 VCA, 

que é conectado a uma tomada doméstica padrão. Alguns fabricantes incluem 

carregador Nível 2, de 240 VCA; caso contrário, pode-se comprar separadamente. 

Esses dois níveis são chamados de “carregamento lento”. O nível seguinte – Fast 

Charger – não representa o Nível 3, mas significa que o VE possui ambas as portas 

de Nível 1 e 2 separadamente. A FGV Energia (2017) adverte que a recarga rápida 

fornece corrente contínua para a bateria através de um adaptador especial, 

enquanto que carregadores Nível 1 e Nível 2 fornecem apenas corrente alternada. 

Nem todos os VEs são equipados para aceitar a recarga rápida. Entre os 

que possuem essa capacidade, a velocidade varia, porque depende da potência da 

instalação (da Tabela 1, acima de 22 kW). Esses carregadores são geralmente de 

alta potência, situados em locais públicos e comerciais, oferecendo CA e CC à 

bateria, sendo especialmente importantes em cidades densamente povoadas e 

também para aumentar a popularidade dessas conduções, possibilitando viagens de 

longa distância. O tempo de recarga, de modo geral, também varia conforme o 

tempo de vida da bateria, a temperatura externa, o tipo e a condição do carregador e 

o status da bateria no momento da conexão. 

O tipo de recarga realizado também dependerá da entrada (receptor) 

existente no veículo. Habib et al. (2018) apresenta várias normas internacionais e 

códigos de recarga. A FGV Energia (2017) complementa indicando que recargas 

Nível 1 e Nível 2 são compatíveis com todos os veículos com conector e receptor 

padrões: do tipo 1 tem-se o SAE J1772 ou conector Yazaki, utilizado nos EUA e 

Japão; do tipo 2 tem-se o VDE-AR-E 2623-2-2 ou conector Mennekes, utilizado na 
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Europa e China. Um terceiro tipo de conector, tipo 3 ou EV Plug, está sendo 

estudado em alguns países europeus. 

Os padrões para conectores/receptores de Níveis de recarga 1 e 2 foram 

definidos, mas o padrão para Fast Chargers ainda não. Nessa categoria, encontram-

se três tipos diferentes de conectores/receptores (FGV ENERGIA, 2017): 

 

 SAE Combo ou Combined Charging System (CCS): possui adaptador 

para o padrão SAE J1772, de modo que a mesma entrada possa ser 

utilizada para todos os níveis de carga. Disponível em modelos como o 

BEV Chevrolet Spark EV; 

 CHAdeMO (CHArge de MOve): disponível nos BEVs Nissan Leaf e 

Mitsubishi i-MiEV; 

 Supercarregador Tesla: disponível apenas em veículos Tesla, vistos na 

Figura 8. 

Figura 8 – Supercarregadores Tesla 

 
Fonte: TESLA, 2019. 

 

Apesar dessa inexistência de padrão, são comuns Fast Chargers públicos 

que atendam a ambos conectores SAE e CHAdeMO. Os BEVs da Tesla também 

podem usar conectores CHAdeMO por meio de um adaptador. O Nissan Leaf possui 

duas entradas, o conector de Nível 1 e 2, SAE J1772 e o CHAdeMO. Enquanto o 

Chevrolet Bolt possui uma entrada SAE J1772 com adaptação inferior para SAE 

Combo. Na Figura 9 são ilustrados esses padrões para recarga dos VEs, por nível 

de recarga. 
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Figura 9 – Tipos de conectores/receptores para recarga dos VEs, por nível de recarga 

Níveis de recarga 1 e 2 DC Fast Charger Supercarregador 

   
  

SAE J1772 Mennekes SAE Combo CHAdeMO 
Supercarregador 

Tesla 

Fonte: Adaptado de FGV ENERGIA, 2017. 

 

2.3  PANORAMA MUNDIAL 

 

A participação dos VEs já é expressiva em alguns países. Esses locais 

estão contribuindo para atingir determinados objetivos em um ambiente de energia 

limpa. Dados da IEA (2020c) mostram que em termos de market share, a Noruega 

continua a ser o mercado mais avançado do mundo para as vendas de carros 

elétricos (BEV e PHEV), com 55,93% em 2019. A Islândia a segue com 22,60%, os 

Países Baixos com 15,14%, a Suécia com 11,43%, a Finlândia com 6,90%, Portugal 

com 5,67% e a China com 4,94%, de acordo com a Figura 10. 

Figura 10 – Market share de veículos elétricos em 2019 

 
Fonte: IEA, 2020c. 

 

Nesses países, a infraestrutura, os incentivos financeiros e as isenções de 

algumas taxas para a compra colaboram para o crescimento percentual de 

participação no mercado. Em 2019, o estoque global aumentou para 7,2 milhões, 
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sendo 47% da frota situada na China (IEA, 2020b). O EPRI (2019) apresenta o país 

como o maior mercado automotivo do mundo, devido às exigências e incentivos aos 

veículos elétricos. Estima-se que as montadoras globais investirão US$300 bilhões 

em tecnologia de veículos elétricos na próxima década, com metade desse 

investimento na China. Entretanto, outros transportes se destacam no país, no setor 

de eletromobilidade, como bicicletas, motocicletas e ônibus elétricos.  

Segundo Brasil (2018a), a China tem um número importante de 

montadoras especializadas em VE, as quais se classificam em empresas do governo 

central, governo municipal e empresas privadas. Estas empresas têm expressivas 

vendas a nível nacional e local, em alguns casos, a nível internacional, como é o 

caso da Build Your Dreams (BYD). Além desse país, governos em todo o mundo, 

incluindo muitos estados dos EUA, estão adotando políticas rigorosas de redução de 

carbono.  

Os Estados Unidos registram o segundo lugar na difusão de VE e 

infraestrutura de carregamento, sediando empresas com participação nessa 

indústria. O país une instrumentos de política e a participação ativa do setor 

produtivo, seja no desenho ou na implementação dos incentivos para promovê-los. 

Enquanto isso, a Noruega se destaca por apresentar a maior comercialização 

desses veículos. No país há fortes incentivos monetários, fiscais e não fiscais, para a 

promoção de seu consumo, influenciando a preferência de compra, bem como, há 

ações para a eletrificação de frotas públicas de veículos (BRASIL, 2018a). 

Com o crescimento do uso desses veículos, a expansão da infraestrutura 

de abastecimento também acontece, principalmente nos países em fase mais 

avançada de uso dessa tecnologia. Ao considerar veículos leves, em 2019, a IEA 

(2020b) estima que havia 7,3 milhões de carregadores no mundo, onde cerca de 6,5 

milhões eram privados e de recarga lenta, situados em residências e locais de 

trabalho. Além disso, 12% dos carregadores globais eram acessíveis ao público, 

sendo a maioria de recarga lenta, conforme Figura 11. No mesmo ano, o número de 

carregadores acessíveis ao público (lentos e rápidos) aumentou 60% em 

comparação ao ano de 2018, se tornando superior ao crescimento do estoque de 

veículos elétricos já comentados. 
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Figura 11 – Carregadores lentos para veículos elétricos disponíveis ao público 

 
Fonte: IEA, 2020b. 

 

Diante do exposto, observa-se que alguns países avançam mais que 

outros na inserção de VEs em seus territórios. As montadoras estão investindo em 

eletrificação, automação e outras novas tecnologias, enquanto, as preferências dos 

consumidores evoluem à medida que aumenta a consciência sobre o assunto. 

Exceto pela Noruega, uma característica em comum dos países analisados é a 

participação ativa do setor produtivo, que interage com os institutos de pesquisa e 

universidades, desde a concepção, implantação até a retroalimentação dos 

instrumentos políticos de incentivo aos VEs. Tal interação pode ser o que falta para 

engrenar o uso em maior escala no Brasil, discutido no item a seguir. 

 

2.4  PANORAMA BRASILEIRO 

 

O Brasil não é destaque no cenário mundial no mercado de veículos 

elétricos quando comparado a potências do setor, como China, Estados Unidos, 

Noruega e Alemanha. Apesar da baixa infraestrutura de recarga implementada até o 

momento, mesmo que lentamente, o setor está crescendo e se consolidando em 

terras brasileiras. Com isso, existem algumas pesquisas preliminares em termos de 

projeções e estado de desenvolvimento da eletromobilidade no Brasil, justificando 

estudos mais aprofundados para definição de cenários futuros e atuais do assunto. 
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A participação de fontes renováveis na Matriz Energética Brasileira 

mantém-se entre as mais elevadas do mundo, sendo o Brasil um dos líderes 

mundiais em geração de eletricidade a partir dessas fontes (BRASIL, 2020a). Fato 

que confirma a vantagem em se usar VEs no país, se comparado a países cuja 

geração elétrica ocorre majoritariamente a partir de combustíveis fósseis. No ano de 

2020, a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE, 2020a) indicou que a frota 

de veículos eletrificados no país é de 30.092 unidades somadas até final de junho, 

sendo referentes a automóveis leves do tipo BEV, PHEV e HEV. Quanto aos pontos 

de recarga, acredita-se que o país tenha 500 unidades oficialmente conhecidas, cuja 

maior parte se localiza na casa dos proprietários dos veículos (ABVE, 2020b). 

O mercado nacional atual ainda apresenta baixa variedade de modelos de 

veículos elétricos e híbridos, considerando os volumes praticados. Além disso, seus 

custos são suportados apenas pelas classes A e B. Com a redução de custos de 

alguns componentes e o alinhamento de incentivos, esse mercado pode, aos 

poucos, se tornar mais massificado. Alguns modelos de veículos elétricos são 

presentes no Brasil, como o Toyota Prius (HEV), o Mitsubishi Outlander (PHEV), 

BMW i3 Connected (BEV) e o Tesla Model S (BEV). A FGV Energia (2017) evidencia 

que muitas montadoras trabalham seus modelos buscando o mercado de massas, 

como o Nissan Leaf, o Renault ZOE e o Chevrolet Bolt. 

Apesar do custo de aquisição ainda ser alto, sua economia provém de 

uma manutenção mais simples, com menor periodicidade e do baixo custo por 

quilômetro rodado, se comparados com veículos com MCI (ANEEL, 2020b). Em 

Belém, o preço médio da gasolina é de R$ 4,684 e a tarifa residencial definida pela 

Equatorial Energia (2020) é de 0,70 R$/kWh, considerados valores altos em 

comparação com o restante do Brasil. Para um veículo com MCI com eficiência de 

12 L/km, tem-se que o valor por km rodado é de, aproximadamente 0,39 R$/km. 

Segundo a CPFL Energia (2020), esse custo para o veículo elétrico é 0,11 R$/km, 

gerando uma economia mensal três vezes menor. 

No país, alguns desses veículos elétricos são trazidos para serem 

utilizados em ambientes de teste. Geralmente, há parcerias entre empresas e 

centros de pesquisas para analisarem a aceitação dos consumidores em utilizar 

esses automóveis; investigarem o impacto em determinada rede elétrica; diminuir 

agressões ao meio ambiente ou mesmo disseminar a tecnologia. Embora os 

veículos híbridos e elétricos puros no país ainda respondam por uma parcela muito 



36 

 

pequena da frota total, algumas políticas públicas e incentivos para maior inserção 

dessa tecnologia já estão sendo implementados. 

Algumas limitações à maior penetração dos VEs na frota brasileira podem 

existir, como desafios técnicos e regulatórios, além de impactos da expansão da 

mobilidade elétrica sobre o setor energético nacional. A seguir serão expostas 

algumas ações de incentivo a adoção desses veículos no contexto nacional. 

 

2.4.1  Programas em andamento 

 

a) PROMOB-e 

Projeto de cooperação técnica entre o Brasil, através do Ministério da 

Economia, e a Alemanha, através do Ministério Alemão de Cooperação Econômica. 

Surgiu para incentivar o Brasil a atingir os compromissos ambientais firmados na 

Conferência Climática de Paris (COP21), como a redução da emissão de gases de 

efeito estufa em 43% até 2030. Assim, o PROMOB-e incentiva o desenvolvimento da 

eletromobilidade atuando nas seguintes linhas (PROMOBE, 2019): 

 

 Desenvolvimento de estratégias e políticas públicas para a promoção 

de sistemas de propulsão eficiente; 

 Normalização e regulamentação de requisitos para a mobilidade 

elétrica no Brasil; 

 Modelos de negócio e projetos-piloto para sistemas de propulsão 

eficiente. 

 

b) Rota 2030 

O Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística tem o objetivo de apoiar o 

desenvolvimento do setor automotivo no país, a partir de princípios de 

sustentabilidade ambiental, tornando esse mercado competitivo por redução de 

custos e diferenciação tecnológica. Está incluso na lei no 13.755, de 10 de dezembro 

de 2018 (BRASIL, 2018b). Indica isenção de Imposto sobre Operações Financeiras 

(IOF) e isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra de 

veículos híbridos e elétricos fabricados no país, conforme especificações na lei. 
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c) Rede de Inovação no Setor Elétrico - RISE 

A RISE é um programa de mobilidade elétrica organizado pela ANEEL, 

que adere aos seus programas de Pesquisa & Desenvolvimento e Eficiência 

Energética. O objetivo é “incentivar e desenvolver projetos para difusão da 

Mobilidade Elétrica através da inserção de novos produtos, processos e 

metodologias no mercado de energia elétrica” (RISE, 2020). A partir da RISE foi 

aberta a Chamada de Projeto de P&D no 22/2018 da ANEEL que recebia projetos 

relacionados a soluções em mobilidade elétrica, para dar suporte ao 

desenvolvimento e operação de veículos elétricos ou híbridos plug-in (ANEEL, 

2019a). 

 

2.4.2  Incentivos fiscais 

 

a) Decreto no 9.442/2018 

O Decreto altera alíquotas, reduzindo o IPI para veículos equipados com 

motores híbridos e elétricos (BRASIL, 2018c). 

 

b) Descontos no IPVA 

Os veículos elétricos puros e os híbridos se beneficiam de isenção do 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em sete estados 

(Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e 

Sergipe). Nos estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro ocorre 

redução parcial do imposto. Em São Paulo, os veículos elétricos puros e os híbridos 

também são favorecidos pela isenção do rodízio municipal, que proíbe a circulação 

de alguns veículos no centro expandido em determinados horários por um dia na 

semana (FGV ENERGIA, 2017; BRASIL, 2020b). 

 

2.4.3  Infraestrutura 

 

a) Resolução Normativa no 819/2018 

Este Regulamento da ANEEL estabelece as condições gerais para a 

atividade de recarga de veículos elétricos e permite que as distribuidoras instalem 

estações de recarga em sua área de atuação, destinadas ao público. A Agência 

optou por uma regulamentação leve, garantindo a viabilidade dessa atividade sem 
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impacto nas tarifas dos consumidores de energia elétrica. No artigo 10, é vetada a 

injeção de energia elétrica na rede a partir de VE, não participando do sistema de 

compensação de energia elétrica (BRASIL, 2018d). 

 

b) Instalação de eletropostos 

A CPFL Energia, a Rede Graal e a CCR AutoBAn, desde 2015 são 

parceiros na criação do primeiro corredor intermunicipal para veículos elétricos do 

Brasil. De acordo com a CPFL Energia (2017), o eletroposto rodoviário se localiza no 

Posto Graal 67, na Rodovia Anhanguera, km 67, entre as cidades de Campinas e 

São Paulo. O tempo de carregamento varia de 15 a 30 minutos em corrente contínua 

e de 30 a 60 minutos em corrente alternada, podendo carregar até dois veículos 

simultaneamente.  

Eletropostos instalados entre Curitiba (PR) e Florianópolis (SC) formam o 

chamado Corredor Elétrico Sul. O projeto é uma parceria entre as Centrais Elétricas 

de Santa Catarina (CELESC), ANEEL e Fundação CERTI (Centros de Referência 

em Tecnologias Inovadoras). Em novembro de 2018, foi realizada uma missão para 

identificar as condições de recarga nesse corredor, constatando que os impactos do 

carregamento na rede de distribuição são limitados; os eletropostos estão instalados 

e operacionais, funcionando conforme resolução da ANEEL; e identificando uma 

avaliação de modelos de negócio para o serviço de recarga de veículos. Além disso, 

a CELESC prevê uma segunda fase para o projeto, que envolverá a instalação de 

novas estações de recarga no estado (ANEEL, 2019b). 

Em 2018, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), que liga São Paulo ao 

Rio de Janeiro (434 km de distância), foi inaugurada a primeira eletrovia 

interestadual de carga rápida do Brasil com intervalo médio de 100 km entre cada 

eletroposto. Os eletropostos recarregam 80% das baterias de qualquer tipo de 

veículo elétrico comercializado no Brasil entre 20 e 30 minutos (ABVE, 2018). 

 

No Brasil ainda faltam adaptações da infraestrutura de abastecimento de 

veículos elétricos, incluindo reforço na rede elétrica, e falta maior preocupação com 

o descarte e reciclagem de baterias. De modo geral, o segmento de mobilidade 

elétrica traz diversos desafios que, conforme Brasil (2018a) necessita da 

“implementação coordenada de um amplo conjunto de instrumentos, ações políticas 

e regulação voltados à criação de um ambiente institucional favorável ao 
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desenvolvimento e à difusão do VE”. Portanto, incentivos e ações conjuntas são 

necessários para que a eletromobilidade continue se desenvolvendo. 

Não há um fato social ou ambiental que estimule, por si só, um 

direcionamento das ações públicas e/ou privadas para a eletromobilidade, assim 

como há no cenário internacional. No país, empresas fabricam ou trazem de fora 

modelos elétricos de carros, bicicletas, ônibus e caminhões para se integrarem a 

nossa realidade e também, entender o comportamento e as dificuldades de mantê-

los em circulação. Mesmo assim, observa-se que a maioria dos estudos se 

concentram na região Sul-Sudeste. 

Alguns ajustes são necessários também em relação aos pontos de 

recarga. Normalmente, os donos de veículos elétricos recarregam em suas próprias 

residências. Apesar disso, será de grande importância a disponibilidade de uma 

infraestrutura pública de eletropostos, principalmente considerando esta fase de 

transição da mobilidade à combustão para a elétrica. 
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3 METODOLOGIA PROBABILÍSTICA APLICADA 

 

O uso de VEs representa uma demanda adicional ao sistema de 

distribuição existente, principalmente sob altos níveis de penetração. A demanda de 

recarga tem um padrão incerto que varia conforme horário de conexão do veículo à 

rede elétrica, comportamento do motorista, modelo do carro, dentre outros. A 

potência de saída fotovoltaica também possui variações, podendo haver flutuações 

diurnas e sazonais. Assim, há a necessidade de tratar o problema através de uma 

abordagem estocástica, explorando diferentes cenários para contabilizar variações. 

Além disso, o uso massivo de VEs não é uma solução em si para diminuir a emissão 

de carbono. É necessário verificar a fonte de energia elétrica utilizada para recarga, 

considerando se ela é verde ou proveniente de fontes de energia não renováveis. 

Neste sentido, este capítulo propõe uma metodologia probabilística que 

pretende avaliar a integração de um sistema fotovoltaico com quatro estações de 

recarga de veículos elétricos plug-in em um prédio universitário. O estudo de caso 

analisa o impacto na carga e tensão no transformador de distribuição da edificação, 

a viabilidade financeira do projeto e as emissões de carbono evitadas. São utilizados 

dados de irradiância da cidade e medições de demanda de eletricidade, coletadas 

por um sistema de monitoramento local. A Simulação de Monte Carlo é aplicada 

para estimar probabilisticamente essas saídas, considerando as incertezas devido à 

geração fotovoltaica, demanda do prédio e dos veículos elétricos.  

 

3.1  CARACTERIZAÇÃO DO CAMPUS E DA EDIFICAÇÃO 

 

O sistema estudado refere-se ao Campus Universitário do Guamá da 

Universidade Federal do Pará (UFPA). O Campus é situado na cidade de Belém, 

Pará, às margens do rio Guamá, conta com 149 barras em sua rede de distribuição 

(Figura 12) e é identificado pela concessionária de distribuição de energia elétrica 

local como UC 19. Este é o principal campus da UFPA, englobando 84 unidades 

acadêmicas e administrativas, várias bibliotecas e um hospital, sendo divididos em 

três campi: básico, profissional e saúde.  

O fornecimento de energia elétrica ocorre em 13,8 kV, através do 

alimentador Guamá (GM-06), proveniente da Subestação Guamá da concessionária 

de energia local. Todos os prédios são atendidos pelos circuitos oriundos da cabine 
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de medição geral, localizada no campus básico, onde é instalada a proteção primária 

geral. 

Figura 12 – Sistema de distribuição do Campus Universitário do Guamá 

 
Fonte: SOUZA, 2018, modificada pela Autora. 

 

Este trabalho considera para estudo o prédio da Biblioteca Central, 

localizada no campus básico e identificado no sistema elétrico da Figura 12 como a 

barra 13, cujo atendimento ocorre através de um transformador de 225 kVA 13,8 kV / 

127 V, visualizado na Figura 13. Este prédio possui perfil administrativo e sua 

demanda de eletricidade inclui refrigeração, iluminação e uso de aparelhos como 

computadores, impressoras e fotocopiadoras. Possui dois pavimentos (Figura 14) e 

o horário de funcionamento é das 8h às 22h de segunda a sexta-feira, e das 8h às 

14h no sábado.  
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Figura 13 – Transformador da Biblioteca Central 

 
Fonte: Autora (2020). 

 
Figura 14 – Prédio da Biblioteca Central no campus universitário 

 
Fonte: Autora (2020). 

 

O Campus Guamá conta com um Sistema de Gestão de Energia Elétrica 

(SISGEE) que possui medidores de carga instalados em diversos prédios da UFPA, 

incluindo o prédio da Biblioteca Central (MONTEIRO et al., 2019). Esses 

instrumentos medidores de energia elétrica caracterizam os hábitos de consumo 

dessas instalações e registram o consumo, a demanda, o fator de potência e outras 

grandezas elétricas relacionadas a qualidade de energia. Atualmente esse sistema 

encontra-se em operação e oferece dados de energia elétrica de forma integrada e 

acessível por meio de uma rede local.  
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A Figura 15a ilustra o medidor instalado na Biblioteca Central e a Figura 

15b apresenta o pico de carga mensal registrado em 2018. O consumo de energia é 

influenciado por diversos fatores, como o período de atividades regulares, feriados, 

paralisações e período de férias. O calendário do ano letivo da universidade é 

dividido em dois semestres: normalmente o primeiro semestre inicia em março e 

termina em junho; enquanto o segundo semestre começa em agosto e termina em 

dezembro. Nota-se que o consumo de energia durante o período de férias é 

consideravelmente menor que durante o período de aulas, exceto em julho de 2018, 

pois neste ano as aulas foram estendidas até o dia 17. 

Figura 15 – (a) Medidor do SISGEE; (b) Demanda do prédio em 2018: Pico de carga mensal 

  
(a) (b) 

Fonte: Autora (2020). 

 

3.2  ANÁLISE DA CURVA DE CARGA DA EDIFICAÇÃO 

 

Para avaliar a necessidade de aumentar a demanda contratada é 

necessária uma análise de longo prazo. Com acréscimo de carga, os prédios 

residenciais ou comerciais se adaptam a um novo perfil de consumo de energia. 

Assim, para a concessionária preparar sua previsão de contratação de demanda, é 

essencial o mapeamento da curva de carga, de modo a traçar um perfil da demanda 

diária de energia das unidades consumidoras. 

Neste trabalho, a curva de carga do prédio Biblioteca Central foi obtida 

através de relatórios que informam valores de medições da demanda exigida, em 

intervalos de minutos, durante o período de um mês. Ressalta-se que em alguns 

dias e/ou horários, quando os medidores não exerciam corretamente sua função, 

tais valores eram desconsiderados. Portanto, por segurança e acuracidade, foram 

consideradas somente as medições de dias completos durante os meses.  A partir 

da análise das curvas de carga do transformador de distribuição do prédio obtidas 

pelo sistema de medição durante 16 (dezesseis) meses, observou-se que o 
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transformador usa apenas 55% de sua capacidade nominal.  

A Figura 16 ilustra a demanda de potência ativa no transformador durante 

o período de 21 a 27 de outubro de 2018. Nota-se que o consumo de energia 

observado é maior entre 9h e 22h durante a semana e muito menor nos finais de 

semana. Baseado nesses dados, o perfil de carga do dia 24 de outubro de 2018 foi 

adotado como carga base para a realização de todas as análises, uma vez que 

excede a carga de pico média durante o período de aulas, cujo valor de demanda é 

125,32 kW, ocorrendo às 13:46h. 

Figura 16 – Demanda diária durante 1 semana de outubro 

 
Fonte: Autora (2020). 

 

3.3  MODELAGEM PROBABILÍSTICA 

 

O problema estudado envolve muitas incertezas, sendo tratadas pela 

Simulação de Monte Carlo, envolvendo amostragem aleatória de uma distribuição 

probabilística. De acordo com Sobol (2017), devido dificuldades em realizar 

simulação de variáveis aleatórias a mão, o uso dessa técnica universal tornou-se 

mais difundida com a chegada dos computadores. A avaliação da incerteza ocorre 

em duas fases: a primeira estabelece o modelo de medição, enquanto a segunda, 

avalia o modelo. A distribuição de saída será obtida com base na avaliação do 

modelo matemático, através da combinação de amostras aleatórias das variáveis de 

entrada, respeitando as respectivas distribuições. 

Desta forma, todas as variáveis de entrada com incertezas são 

representadas por uma função densidade de probabilidade (FDP) (RUBISTEIN, 

1981). Valores randômicos são amostrados seguindo a FDP de cada variável 

repetidamente. Os valores de saída são armazenados e salvos, obtendo-se a 
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probabilidade de ocorrência dos eventos de interesse. Para cada conjunto de 

amostras tem-se uma iteração da Simulação de Monte Carlo. 

A Figura 17 apresenta a metodologia aplicada que inclui análise técnica, 

econômica e ambiental. A análise técnica avalia o impacto ocasionado pelos VEs na 

carga do transformador e no perfil de tensão na barra de conexão, bem como os 

possíveis benefícios que poderiam ser obtidos com a instalação de estações de 

recarga de VEs juntamente com um sistema fotovoltaico. A abordagem econômica 

investiga a viabilidade financeira do projeto por meio de indicadores econômicos; 

enquanto a análise ambiental estima as emissões de carbono evitadas com a 

instalação dos dois equipamentos em conjunto. 

Figura 17 – Metodologia probabilística aplicada 

 
Fonte: Autora (2020). 

 

A tensão do sistema é obtida através de simulações do fluxo de potência, 

enquanto a carga do transformador (       
 ) é calculada a partir de (1). 

       
           

      
      

   ,      t  T (1) 

onde:        
  é a demanda do prédio da Biblioteca Central,     

   é a demanda total 

dos veículos elétricos plug-in e    
  é a geração fotovoltaica no instante de tempo t. 

Todas as variáveis são apresentadas em kW. 
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As simulações foram realizadas com o software Matlab R2014a e o 

software Power System Analysis Toolbox (PSAT) Versão 2.1.10 foi utilizado para 

realizar as simulações de fluxo de carga. O número de iterações necessárias para 

atingir a convergência no Simulação de Monte Carlo foi 3.000. A modelagem das 

variáveis de entrada é apresentada a seguir. 

 

3.3.1  Demanda de eletricidade do prédio da Biblioteca Central 

 

Os dados do SISGEE foram retirados em formato Excel e tratados para 

que fossem obtidas as médias das potências ativas por hora, em kW, do dia 

escolhido. Com base no perfil de carga média do período de aulas, a demanda da 

edificação foi projetada para 10 anos à frente, de 2019 a 2028, conforme ilustrado na 

Figura 18. Essa projeção é baseada em um aumento anual de 6% estabelecido a 

partir da análise de dados históricos e considerando que o prédio nunca passou e 

nem passará por projetos de retrofit e/ou reforma energética eficiente. 

A demanda de energia prevista possui incertezas. Para considerá-las, a 

demanda de eletricidade é modelada por uma função densidade de probabilidade 

Normal para um período de 24 horas, cuja média é igual a demanda prevista 

naquela hora e desvio padrão igual a 2% (DING; WU, 2012; SEDIGHIZADEH; 

ESMAILI; MOHAMMADKHANI, 2018). A partir disso, foram definidos cenários, cujas 

simulações consideraram recargas de veículos elétricos plug-in com e sem geração 

fotovoltaica.  

Figura 18 – Projeção da demanda do prédio em 10 anos 

 
Fonte: Autora (2020). 
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3.3.2  Demanda dos Veículos Elétricos Plug-in 

 

A curva de demanda diária dos VEs é imprevisível, podendo ser obtida 

pelo tempo de início de recarga, tempo necessário para recarga de cada veículo e a 

potência de recarga. No modelo estocástico, a demanda dos veículos elétricos foi 

modelada individualmente, ao invés de agregada, para se conseguir uma 

representação mais precisa. Além disso, supõe-se que sejam recarregados de forma 

não coordenada, ou seja, os usuários recarregam os VEs após chegarem ao prédio, 

obedecendo a disponibilidade das estações de recarga. 

O tempo de início de recarga (      ) é modelado com base na ocupação 

da Biblioteca Central observada ao longo de várias semanas, indicando uma taxa de 

ocupação maior em torno das 14h, sendo aberta das 8h às 22h durante a semana. O 

aumento do tamanho da amostra torna esse tempo um evento determinado por 

diversos fatores aleatórios, que de acordo com a lei dos grandes números e o 

teorema do limite central, corresponderá aproximadamente à distribuição Normal 

(DAI; LIU; WEI, 2019). Com base nessa informação, números aleatórios são gerados 

a partir dessa distribuição, com média igual a 14h e desvio padrão de 2,1h, conforme 

mostrado na Figura 19. A FDP é baseada no comportamento do público em geral, 

que são alunos, professores, funcionários e visitantes.  

O algoritmo usado para estimação da demanda de recarga dos VEs foi 

adaptado de Keyhani e Marwali (2011) e Abdelsamad, Morsi e Sidhu (2015). Desta 

forma, o estado de carga inicial da bateria (      ) pode ser calculado usando a 

distância percorrida (d), em km, de acordo com (2). 

            {         (
   

  
)} (2) 

onde: E é o consumo de energia da bateria em kWh/km, Cb é a capacidade da 

bateria em kWh e o SOCmin é o SOC mínimo considerado como 5%.  
 

Figura 19 – FDP Normal do tempo inicial de recarga 

 
Fonte: Autora (2019). 
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Na ausência de dados estatísticos para representar o comportamento das 

viagens domésticas dos cidadãos brasileiros, uma FDP Weibull, ilustrada na Figura 

20, foi usada para modelar a distância diária percorrida pelos veículos. Franco et al. 

(2020) explicam que esta distribuição consegue se adaptar a diversas situações 

práticas, além de fornecer uma estimativa razoável sobre o comportamento dos 

motoristas, especialmente para distâncias curtas e próximas. Com base no trajeto 

típico da cidade, foi adotado o valor médio de 46 km, conforme Figura 21. Neste 

trajeto, o motorista sai da Universidade (ponto A), para no ponto B que pode ser um 

supermercado ou shopping e vai para casa (ponto C). No dia seguinte, o motorista 

retorna à Universidade (ponto A) e recarrega seu veículo. 

Figura 20 – FDP Weibull da distância percorrida pelos VEs 

 
Fonte: Autora (2019). 

 
Figura 21 – Rota percorrida adotada 

 
Fonte: Autora (2019). 
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A energia necessária (    ) para recarga completa do VE é dada em kWh 

por (3), adotando uma eficiência de recarga  igual a 0,8. 

      (
(1       )


)     (3) 

Considerando que os VEs são recarregados com potência constante P e 

fator de potência unitário, o tempo necessário para recarga (      ) é dado por (4). 

        
    

 
 (4) 

A demanda agregada dos veículos elétricos plug-in (    
 ) pode ser obtida 

considerando cada demanda PEVj no tempo t (     
 ), conforme Equação (5). Neste 

estudo, assume-se o uso de estações de recarga Nível 2 (6,6 kW), os quais são 

adequados a prédios públicos, de acordo com SAE International (2010) e Muratori 

(2018). Além disso, nas simulações são considerados dois modelos de veículos 

elétricos: Nissan Leaf e Chevrolet Bolt, ambos BEVs, cujos parâmetros técnicos 

adotados são listados na Tabela 2, retirados de Nissan (2018) e Chevrolet (2018). 

    
   ∑     

 

 

   

            (5) 

Tabela 2 – Especificações dos BEVs 

Especificações das baterias 
dos veículos elétricos 

Nissan Leaf Chevrolet Bolt 

Consumo de energia da 
bateria (E) 

0,1058 kWh/km 0,1567 kWh/km 

Capacidade da bateria 
(Cb) 

40 kWh 60 kWh 

Fonte: Nissan (2018) e Chevrolet (2018). 

 

3.3.3  Geração Fotovoltaica 

 

O uso de energia solar fotovoltaica está em expansão, porém a maior 

parte é utilizada em residências, normalmente por clientes que desejam reduzir a 

conta de energia. A instalação de um SFV pode ser realiada na cobertura de 

edifícios de trabalho ou como garagem solar no estacionamento, proporcionando 

abrigo para conduções. O investimento em painéis solares nas universidades 

também traz benefícios econômicos e ambientais, pois há economia nas contas de 
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energia elétrica, além de diminuição de liberação de gás poluente para a atmosfera 

(BRASIL, 2015a). Deste modo, a instituição de ensino superior tem maior autonomia 

financeira, podendo redirecionar recursos para melhorar o ensino, a pesquisa e 

expandir o campus.  

A configuração de um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica 

(SFCR) envolve uma série de etapas e, de modo simplificado, abrange o gerador 

fotovoltaico, o inversor e a rede elétrica local (ZILLES et al., 2012). Assim, deve-se 

determinar qual será a potência de saída desse gerador, considerando algumas 

variáveis, como irradiância, temperatura e quantidade de módulos utilizados. 

Segundo Sedighizadeh, Esmaili e Mohammadkhani (2018), para cada hora, a 

distribuição de probabilidade de irradiância solar é ajustada por uma distribuição 

bimodal, podendo ser modelada por uma combinação linear de duas distribuições 

unimodais. Essa irradiância é comumente representada por uma FDP Beta utilizada 

para cada unimodal, conforme (6): 

  
  {

 (     )

 (  )     (  )
 (  )(    ) (    )(    )               

                                                              

 (6) 

onde:    é a irradiância solar em W/m2,  é a função Gamma,    e    são os 

parâmetros de forma, calculados a partir da irradiância solar cuja média é μt e o 

desvio padrão é σt no instante de tempo t, sendo mostrados em (7): 

   (    ) [
     (    )

(  ) 
  ]   e      

       

(    )
 (7) 

Neste trabalho são usados dados de temperatura ambiente e irradiância 

solar da cidade de Belém (1° 501′ S, 48° 449′ W), Estado do Pará, Brasil, disponíveis 

no site do Laboratório Nacional de Energia Renovável (NREL, 2019). A partir dos 

dados históricos de irradiância, a média horária e o desvio padrão são estimados e 

assim, obtêm-se os parâmetros Beta e Alfa da FDP. Em seguida, valores aleatórios 

de irradiância são gerados de acordo com a FDP para cada hora do dia. Logo, pode-

se calcular a potência de saída do sistema fotovoltaico (   
 ) em kW, baseada nas 

Equações (8) e (9) adaptadas de Dai, Liu e Wei (2019). 
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 (  )    

  
  

   
 (       ) (8) 

   
 (  )             (

    

     
)  ,    (    

    )-        
(9) 

onde:     
  é a temperatura da célula,   

  é a temperatura ambiente, NOCT é a 

temperatura nominal de operação da célula (45°C),       é o número total de 

módulos fotovoltaicos utilizados no sitema,     é a potência nominal do módulo 

fotovoltaico em W, λ é o coeficiente de temperatura em %/°C, que varia de 0,004 a 

0,006 por °C em células de silício e       é a eficiência do inversor. Todas as 

temperaturas são dadas em °C. 

 

Na Figura 22 apresenta-se a média mensal da irradiância solar (  ) e da 

temperatura (  
 ) em Belém. Conforme a CRESESB (2019), a região onde se localiza 

a Universidade Federal do Pará é privilegiada em termos de irradiância solar, com 

valor máximo de 5,38 kWh/m2/dia para o mês de setembro e mínimo de 4,4 

kWh/m2/dia para o mês de fevereiro. A média foi utilizada para obter a Hora de Sol 

Pico (HSP). O Global Solar Atlas (2020) complementa que o horário de incidência 

solar fica entre 7h e 18h, com cerca de 4,6 HSP, ocorrendo das 10h às 14h. Com 

referência à temperatura, varia numa faixa de valores de 24,5°C a 32,8°C. 

Figura 22 – Médias mensais da irradiância solar e da temperatura em Belém 

 
Fonte: Autora (2020). 
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Para a definição da quantidade de painéis fotovoltaicos necessários 

(     ) foi utilizada a Equação (10) considerando dois tamanhos de geradores 

fotovoltaicos (    ). O número máximo de módulos fotovoltaicos em série (       ) 

em uma string é calculado por (11), enquanto o número máximo de strings (    ) 

conectados ao inversor é dado por (12), conforme a German Solar Energy Society 

(2017). O sistema FV proposto é composto por módulos BYD 335P6D-36 de 335 Wp 

e pelo inversor Fronius modelo 27.0-3-S, com especificações listadas na Tabela 3.  

      
    

  
 (10) 

        
    

   

   
 (11) 

     
    
   

   
 (12) 

sendo:     
    a tensão máxima de entrada CC do inversor,     a tensão de circuito 

aberto do módulo,     
    a corrente máxima CC do inversor e     a corrente de curto-

circuito do módulo. 

 
Tabela 3 – Especificações do módulo FV e inversor 

Módulo FV 

Potência máxima em STC (Pn) 335 W 

Tensão máxima de funcionamento (Vmp) 37,35 V 

Corrente de potência de pico (Imp) 8,97 A 

Tensão de circuito aberto (Voc) 47,28 V 

Corrente de curto-circuito (Isc) 9,39 A 

Eficiência do módulo 17,4% 

Dimensão do módulo 1,95 m × 0,98 m 

Inversor 

Máxima potência FV 37,8 kW 

Máxima potência de saída 27 kW 

Máxima corrente de entrada 47,7 A 

Faixa de tensão PMP 580–850 V 

Faixa de tensão de entrada CC 580–1000 V 

Eficiência do inversor 98,3% 

Fonte: BYD (2019) e Fronius (2019). 
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3.4  MODELO DE ANÁLISE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL 

 

A partir do conjunto de amostras geradas em todas as 3.000 simulações, 

é executado o fluxo de carga e realizadas as análises técnica, econômica e 

ambiental por meio de cenários, de onde são obtidos os resultados. A execução das 

simulações considera um dia típico da semana, 24 de outubro de 2018, para analisar 

o impacto causado pela conexão de estações de recarga de veículos elétricos plug-

in na rede elétrica do estacionamento da Biblioteca Central, na UFPA, atendida por 

um transformador de 225 kVA. 

O estacionamento gratuito está disponível no campus durante todo o dia, 

o que é uma prática comum no Brasil. Este estudo considera que a Universidade 

também oferecerá recarga gratuita para veículos elétricos como um incentivo 

financeiro, de modo a estimular seu uso e ajudar o meio ambiente. Assim, os VEs 

chegam de modo aleatório à Universidade e com diferentes níveis de descarga de 

bateria, dependendo da distância percorrida. Os modelos utilizados foram o 

Chevrolet Bolt e o Nissan Leaf.  

Cada caso simulado abrange os anos de 2019 a 2028, com projeção de 

crescimento de demanda de 6% ao ano, sendo definidas 4 estações de recarga em 

todo o período. No primeiro ano de análise, 2019, foi determinado um cenário com 6 

VEs para recarga; em 2020 o número aumentou para 7 VEs e assim 

sucessivamente. Desta forma, a cada ano foi acrescido a existência de 1 veículo 

elétrico no sistema, até que no último ano, 2028, houvesse 15 VEs a serem 

recarregados. Nas próximas seções serão apresentados os métodos de análise 

técnica, econômica e ambiental utilizados neste estudo.  

 

3.4.1  Modelo Técnico 

 

Para a análise técnica são verificados os potenciais impactos na curva de 

carga e na tensão do transformador de distribuição. Dois cenários são propostos: no 

primeiro supõe-se a conexão de 4 estações de recarga de PEVs na Biblioteca 

Central sem a instalação de um sistema fotovoltaico; no segundo supõe-se a 

instalação de 4 estações de recarga em conjunto com um sistema fotovoltaico no 

mesmo local. Neste cenário é realizada uma análise de sensibilidade examinando 
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dois casos de níveis de penetração fotovoltaica (NPFV), com geradores de 

diferentes potências (    ): 

 

 Caso 1: NPFV = 15,63% (     = 35,17 kW); 

 Caso 2: NPFV = 23,23% (     = 52,26 kW). 

 

O primeiro caso refere-se ao sistema fotovoltaico projetado para suprir 

100% da demanda de energia elétrica dos VEs. O segundo caso é projetado para 

suprir 100% da demanda de eletricidade dos VEs e parte da demanda do prédio. 

Ambos os sistemas caracterizam-se como microgeração distribuída, de acordo com 

a Resolução Normativa no 482 de 2012, que abrange potência instalada menor ou 

igual a 75 kW (BRASIL, 2012). A definição do NPFV é dada como a razão entre a 

potência de pico fotovoltaica e a capacidade nominal do transformador (         = 

225 kVA), sendo calculada por (13), baseado em Mohanty e Kelapure (2016). 

         
    

        
 (13) 

Para o Caso 1 são necessários 105 módulos e 1 inversor, cujo arranjo 

fotovoltaico proposto consiste em 21 painéis conectados em série, distribuídos em 5 

strings, com uma potência de pico total de 35,17 kW e utilizando uma área total de 

201 m2. O Caso 2 necessita de 156 módulos e 2 inversores, cujo arranjo FV possui 

potência de pico total de 52,26 kW. Deste modo a configuração do Caso 1 pode ser 

mantida para 1 inversor, enquanto o outro pode conter os 51 módulos restantes, 

divididos em 17 painéis conectados em série, distribuídos em 3 strings, devido faixa 

de tensão PMP, ocupando uma área total de 299 m2. Ambos os sistemas são 

dimensionados para garantir a operação ao longo do ano e assume-se um fator de 

potência unitário para a operação, sendo o normal para inversores FV. 

 

3.4.2  Modelo Econômico 

 

Nesta etapa é aplicada a análise do fluxo de caixa e verifica-se a 

viabilidade econômica da instalação da geração fotovoltaica nas estações de 

recarga dos VEs. O custo das estações de recarga não é contemplado na análise 

econômica, pois preve-se que as mesmas terão subsídio do governo ou de algum 
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projeto de P&D via ANEEL, considerando que a recarga gratuita inviabiliza a 

recuperação deste investimento. As análises econômicas são feitas através de 

alguns indicadores financeiros: valor presente líquido (VPL), taxa interna de retorno 

(TIR) e payback (PB), segundo Weygandt, Kimmel e Kieso (2018). O valor presente 

líquido é um indicador financeiro amplamente utilizado em finanças para analisar a 

lucratividade de um investimento, contabilizando a diferença entre todas as entradas 

e saídas de caixa durante um período de tempo ( ), conforme mostrado em (14). 

            ∑    (   )  

 

   

 (14) 

onde:        é o custo do investimento em R$ no ano 0, Y é o número de anos em 

que o investimento é analisado, r é a taxa de desconto em % e     é o fluxo de 

caixa em R$, calculado pela diferença entre receitas e despesas no ano y. 

 

Se VPL > 0, o projeto é aprovado; se VPL = 0, o projeto é 

economicamente indiferente; e se VPL < 0, o projeto é rejeitado. Esse indicador será 

calculado considerando um fluxo de caixa descontado, que traz para o valor 

presente um fluxo de caixa futuro, através de uma taxa de desconto relativa a um 

ativo. Dessa forma, os fluxos de caixa são projetados para o período no qual será 

mantido o investimento. 

A taxa interna de retorno é um indicador utilizado para obter a 

rentabilidade de um investimento. É a taxa de desconto que torna o VPL de todos os 

fluxos de caixa igual a zero, conforme mostrado em (15). Se a TIR ultrapassar a taxa 

mínima de atratividade (TMA), o projeto tem maior probabilidade de ser aceito; caso 

contrário, deve ser rejeitado. Foi adotada uma taxa de capital próprio de 7% como 

taxa mínima de atratividade, uma vez que este investimento não conta com 

financiamento externo, sendo a taxa mínima de retorno esperada em um 

investimento (REVISTA EXAME, 2018). 

        ∑    (     )  

 

   

   (15) 

O período de payback é comumente usado para avaliar investimentos, 

sendo a quantidade de tempo necessária para recuperar seu custo. É calculado 

acumulando o fluxo de caixa líquido até que se torne um número positivo; por isso, é 
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normal que projetos novos apresentem resultados negativos nos meses iniciais. Um 

período de retorno mais curto é preferível, pois significa que o investimento será 

recuperado mais rapidamente. 

Neste trabalho, a metodologia de análise de viabilidade econômica, leva 

em consideração mudanças econômicas, a vida útil dos ativos, custos de operação e 

manutenção, além de receitas e despesas geradas em cada período. O tempo de 

duração do sistema fotovoltaico é definido em 25 anos, sendo correspondente à vida 

útil dos painéis solares. Com a atualização dos custos a cada período, pode-se 

dimensionar o sistema fotovoltaico e realizar a análise econômica, de acordo com 

Silva (2013) e Carvalho e Lage (2019). A Equação (16) apresenta o cálculo para a 

energia gerada (  
 
) em kW, em um determinado ano   e em (17) tem-se o retorno 

financeiro (    
 

) gerado pelo sistema fotovoltaico em R$. 

  
 

 ( ∑   
     )  ,  (      )- (16) 

    
 

   
 

 ,       (    ) - (17) 

onde:   é o ano índice que se deseja calcular a energia gerada, variando de 1 a 25 

anos,    
  é a potência de saída do sistema fotovoltaico, multiplicado por 365 dias de 

um ano,      é a depreciação (degradação) dos módulos em %, Tarifa é o preço do 

kWh dado pela distribuidora de energia em R$ e    é o aumento anual estimado da 

tarifa de energia da distribuidora em %. 

 

O custo total do sistema fotovoltaico inclui kit de instalação, projeto, a 

própria instalação e margem de lucro, conforme Solenerg (2012) e Sebrae (2019). A 

partir desse valor total, pode-se definir o investimento percentual por equipamento e 

outros serviços, visualizado na Figura 23. Os custos anuais (       ) do fluxo de 

caixa consideram no ano 0 (ano de instalação) o valor total do investimento. Os anos 

seguintes analisam o custo de reposição do inversor (     ) e o custo de manutenção 

do sistema (    ), sendo definidos conforme (18), acrescidos da taxa de inflação ao 

ano (   ). Somente no Ano 15 há o acréscimo no valor devido compra de inversor 

que representa cerca de 20% do custo total do sistema fotovoltaico (    ). Além 

disso, a manutenção do sistema de energia solar é mínima e de baixo custo. 

             *     ,(     ) -+         (18) 



57 

 

Os custos dos equipamentos e as taxas utilizadas foram coletados de 

planilhas e sites especializados, que juntamente com a tarifa por hora de utilização 

de eletricidade (Time of Use – TOU) adotada pela concessionária local são 

apresentados na Tabela 4 (ALDO SOLAR, 2020; SOLARVOLT, 2019; ISMAEL e 

HASHIM, 2018; BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2019; EQUATORIAL ENERGIA, 

2020). A UFPA possui demanda contratada de 5 MW com a fornecedora de energia. 

Não possui tarifa de disponibilidade de energia elétrica, se enquadra na modalidade 

tarifária verde, Grupo A, Sub-grupo A4 (2,3 a 25 kV) e possui valores diferenciados 

para horários fora ponta e horários de ponta. 

Figura 23 – Investimento percentual por equipamento 

 
Fonte: Autora (2020). 

 

Tabela 4 – Custos de equipamentos e parâmetros financeiros 

Custo dos equipamentos (NPFV = 15,63%) R$ 141.993,24 

Custo dos equipamentos (NPFV = 23,23%) R$ 217.359,67 

Custo de manutenção 1 %/ano 

Taxa de inflação 5 %/ano 

Taxa de inflação energética 8 %/ano 

Taxa de depreciação dos painéis 0,8 %/ano 

Tarifa TOU (horário de ponta: 19h-22h) 2,63 R$/kWh 

Tarifa TOU (horário fora de ponta) 0,31 R$/kWh 

Fonte: Autora (2020). 

 

Após as contabilizações anuais tem-se o fluxo de caixa anual (   ) que é 

o resultado da relação entre as economias de energia obtidas a cada ano 

(                 ) e os investimentos (               ), apresentado em (19). A 

primeira parcela representa o     
 

, enquanto a segunda parcela representa os 
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       . Com essas informações é possível estimar em anos o tempo de retorno do 

investimento, assim como o VPL e a TIR. 

                                      (19) 

 

3.4.3 Modelo Ambiental 

 

Ao se analisar o impacto ambiental dos veículos, é importante avaliar seu 

ciclo de vida, contabilizando a produção, o uso e sua reciclagem ou descarte no final 

da vida útil, conforme ilustrado na Figura 24. Essas considerações são essenciais 

para avaliar a sustentabilidade de tais tecnologias. Em relação à fase de uso, os 

PEVs têm zero emissão de carbono no escapamento (contribuição tanque a roda), 

pois funcionam apenas com eletricidade. No entanto, indiretamente podem contribuir 

para as emissões à montante (contribuição origem ao tanque) dependendo da fonte 

de energia elétrica usada para recarga dos veículos. 

Figura 24 – Estágios do ciclo de vida dos PEVs 

 
Fonte: Autora (2020). 

 

Os países que geram eletricidade tendo como fonte principal energias 

renováveis expelem muito menos carbono ao recarregar PEVs, em comparação com 

países que utilizam combustíveis fósseis. Como o Brasil possui uma rede elétrica de 

baixa IC, coopera para a adoção desse tipo de veículo. De acordo com a Climate 

Transparency (2020), em 2019, a intensidade média de emissões de carbono do 

setor elétrico brasileiro foi de 75 gCO2/kWh, valor baixo se comparado com de outros 

países visualizados na Figura 25. 

 

Produção de 

componentes 
Extração de 

matéria prima 

Produção de 

PEVs 

Fase de fabricação Fase de uso 

Do tanque a 

roda 

Da origem 

ao tanque 

Reciclagem ou 

descarte 

Fim da vida 

útil 

Ciclo de energia 

 



59 

 

Figura 25 – Intensidade de emissões de carbono do setor elétrico em 2019 

 
Fonte: Autora (2020). 

 

O uso de tecnologias fotovoltaicas têm impactos ambientais muito baixos 

em comparação com as tecnologias de geração de eletricidade convencional. Além 

disso, Fthenakis e Raugei (2017) complementam que ao se descartar avaliações do 

ciclo de vida baseadas em informações desatualizadas ou em condições graves, 

reduzem-se divergências sobre o baixo impacto ambiental de um SFV. A análise 

realizada neste estudo limita-se a avaliar a liberação de CO2 durante a fase de uso, 

considerando a instalação de 4 estações de recarga de PEVs e um SFV no 

estacionamento da Biblioteca Central. Logo, as fases de fabricação e fim da vida útil 

não são consideradas. As seguintes premissas são adotadas: 

 

 15 PEVs são recarregados diariamente no estacionamento da 

Biblioteca Central durante a semana; 

 Os valores resultantes dados em tonCO2 consideram um horizonte de 

estudo de 10 anos; 

 O fator de emissão fotovoltaica é 21 gCO2/kWh (FTHENAKIS e 

RAUGEI, 2017); 

 O fator de emissão de veículos com motor de combustão interna é de 

178 gCO2/km (EDWARDS, LARIVÉ e BEZIAT, 2011). 

 

Os veículos elétricos podem ser totalmente alimentados pela eletricidade 

da rede ou pela eletricidade produzida pelo sistema fotovoltaico. No último caso, é 

importante considerar situações em que o FV não atenderá totalmente a demanda 

de PEVs, sendo então complementada pela energia da rede. Além disso, ambos os 

casos com diferentes níveis de penetração da geração fotovoltaica são analisados: 
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Caso 1: NPFV = 15,63% e Caso 2: NPFV = 23,23%. A emissão anual de CO2 

produzida pelos PEVs e com recarga feita 100% pela rede elétrica (     
    ) pode ser 

avaliada por (20); enquanto a recarga feita pela rede e pelo sistema FV (     
  ) 

consta em (21). 

     
     (       

          )       (20) 

     
   (       

                   
      )       (21) 

onde:    refere-se a quantidade de dias no ano, excluindo fins de semana e 

feriados,     
     é a energia diária consumida da rede e     

   é a energia diária 

gerada pelo sistema FV, ambas para recarregar os veículos elétricos, sendo dadas 

em kWh,       é o fator de emissão da rede elétrica e     é o fator de emissão 

fotovoltaica, ambos dados em gCO2/kWh. 

 

Ressalta-se que todas as emissões são obtidas em tonCO2, por isso a 

divisão por 106. As emissões dos veículos com motor de combustão interna (     ) 

são estimadas a partir de (22), como referência para fins de comparação. 

      (            )       (22) 

onde:    é o número de veículos por dia, d é a distância diária percorrida e      é a 

emissão de carbono dos veículos com motor de combustão, dada em gCO2/km. 
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4 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES 

 

As simulações realizadas consideram um horizonte de estudo de 10 anos 

para avaliação de possíveis impactos na carga e tensão do transformador de 

distribuição da Biblioteca Central e nas emissões de carbono evitadas. Para a 

avaliação financeira foi considerado um tempo de 25 anos, correspondente à vida 

útil dos painéis solares, consequentemente, sendo esse o tempo de duração do 

sistema fotovoltaico. Nos cenários foram realizadas simulações do ano de 2019 a 

2028, com projeção de crescimento da demanda de 6% ao ano. Nos itens seguintes 

apresentam-se os resultados de cada análise. 

 

4.1  ANÁLISE TÉCNICA 

 

Esta seção expõe resultados de impactos no transformador de 

distribuição da edificação. Primeiramente, os resultados avaliam a conexão de 4 

estações de recarga de PEVs na rede elétrica e, em seguida, a conexão de 4 

estações de recarga em conjunto com o sistema fotovoltaico proposto, com níveis de 

penetração distintos. 

 

4.1.1  Conexão de Estações de Recarga de Veículos Elétricos Plug-in 

 

Neste cenário supõe-se a conexão de 4 estações de recarga de PEVs na 

Biblioteca Central sem a instalação de um sistema fotovoltaico. A metodologia 

proposta é aplicada e obtém-se todos os possíveis cenários, realizando uma análise 

probabilística. A Figura 26 mostra a função de distribuição acumulada (FDA) da 

carga máxima do transformador durante um dia típico da semana, do ano 1 ao ano 

10. Os horários de pico na carga do prédio coincidem com o período da maioria das 

recargas, ocorrendo no horário médio de 14 horas, levando à condição de 

sobrecarga do transformador. 

Os resultados mostram que do ano 1 ao 6 não há sobrecarga; entretanto 

no ano 7 a probabilidade é de 2,10%, no ano 8 é de 57,47%, no ano 9 é de 99,80% 

e no ano 10 é de 100%, sendo inaceitável. Para se obter uma melhor estratégia de 

planejamento será analisado com mais detalhes o ano 10, sendo o mais crítico. 

Assim, as análises seguintes serão referentes a esse ano. 
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Figura 26 – FDA da carga máxima do transformador para o período estudado 

 
Fonte: Autora (2020). 

 

A Figura 27 ilustra o boxplot da demanda de potência aparente no 

transformador durante o dia estudado projetado para o ano 10. O boxplot é uma 

representação gráfica que exibe a distribuição das variáveis. Na caixa estão 

presentes 50% dos dados, os limites inferior e superior da caixa são o primeiro 

quartil e o terceiro quartil, respectivamente, enquanto a mediana é representada por 

uma linha contínua dentro da caixa. As linhas externas que se estendem da caixa 

aos valores mínimo e máximo são conhecidas como wishkers, podendo haver 

valores atípicos (outliers). 

Figura 27 – Boxplot da demanda de potência aparente no transformador no ano 10 

 
Fonte: Autora (2020). 

 

Os resultados indicam que a carga do transformador excede sua 

capacidade nominal (225 kVA) entre 11h e 16h, na maioria dos casos, 

permanecendo sobrecarregado durante 5 horas, conforme Figura 28. A operação em 

sobrecarga de um transformador só é aceitável durante condições de emergência ou 

contingência e por um curto período, mas não é recomendável em longo prazo 

(IEEE SA, 1995; ABNT, 1997). Neste caso, o tempo é excessivo, podendo causar 
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envelhecimento antecipado do equipamento, logo, não é indicada a operação desta 

forma. Esta restrição pode limitar a instalação de estações de recarga de PEVs 

neste prédio, caso não sejam adotadas medidas adicionais, como troca do 

transformador por um de maior capacidade ou instalação de um sistema de geração 

fotovoltaica. 

Figura 28 – Histograma do número de horas de sobrecarga do transformador no ano 10 

 
Fonte: Autora (2020). 

 

Com referência à tensão, a ANEEL indica que os limites adequados de 

variação da tensão em regime permanente nos sistemas de distribuição em barras 

de 127 V são de 0,92 p.u. a 1,05 p.u. Tensões abaixo ou acima destes valores são 

consideradas inadequadas, exigindo intervenções. Os resultados mostram que a 

tensão na barra da edificação permanece acima do limite mínimo permitido de 0,92 

p.u. para todos os anos analisados, mesmo quando o transformador opera 

sobrecarregado, ilustrado na Figura 29. O efeito da demanda de veículos elétricos 

no perfil de tensão é imperceptível, uma vez que este barramento está eletricamente 

próximo ao ponto de alimentação. 

Figura 29 – Perfil de tensão do transformador 

 
Fonte: Autora (2020). 
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4.1.2  Conexão de Estações de Recarga de Veículos Elétricos Plug-in com 

Gerador Fotovoltaico 

 

Na Figura 30 é apresentado o boxplot da demanda de potência aparente 

no transformador para ambos os níveis de penetração fotovoltaica durante 24h no 

ano 10. A probabilidade de sobrecarga do transformador no Caso 1 é de 92,87%, 

enquanto no Caso 2 é de 54,30%. Observa-se que a probabilidade de sobrecarga do 

transformador é consideravelmente reduzida à medida que a potência de pico 

fotovoltaica aumenta; enquanto a tensão aumenta conforme há acréscimo no uso de 

geração FV. A Figura 31 apresenta o perfil de tensão para ambos os casos, 

mantendo-se dentro dos limites permitidos. 

Figura 30 – Boxplot da carga do transformador no ano 10. (a) Caso 1 e (b) Caso 2 

 
(a) Caso 1: NPFV = 15,63% 

 
(b) Caso 2: NPFV = 23,23% 

Fonte: Autora (2020). 
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Figura 31 – Perfil de tensão do transformador no ano 10 para Casos 1 e 2 

 
Fonte: Autora (2020). 

 

A Figura 32 ilustra a função de distribuição acumulada da carga máxima 

do transformador durante 24 horas para ambos os casos. No Caso 1, o 

transformador opera sobrecarregado por 2h na maioria dos cenários, enquanto no 

Caso 2 o tempo de sobrecarga é de 1h, conforme mostrado na Tabela 5. Apesar de 

ambos os casos mostrarem um bom nível de tensão, há sobrecarga em alguns 

cenários. A instalação de um sistema a partir de 52,26 kW seria mais indicado, 

ajudando a reduzir a ocorrência de sobrecarga do transformador e até mesmo a 

cobrir totalmente a demanda de VEs e do prédio, não somente uma parte. 

Figura 32 – FDA de carga de pico do transformador para dois níveis de FV no ano 10 

 
Fonte: Autora (2020). 

 

Tabela 5 – Probabilidade de sobrecarga do transformador em número de horas 

 Quantidade de horas de sobrecarga 

Nível de penetração FV 1 h 2 h 3 h 4 h 

NPFV = 15,63% 37,90% 45,01% 15,87% 1,22% 

NPFV = 23,23% 77,17% 20,01% 2,76% 0,06% 

 Fonte: Autora (2020). 
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4.2  ANÁLISE ECONÔMICA 

 

A Simulação de Monte Carlo também foi aplicada para avaliação dos 

indicadores financeiros de aquisição de um sistema de geração FV e os resultados 

são apresentados na Figura 33. No Caso 1 a implantação do sistema rende um VPL 

médio de R$ 382.922,45, com valores mínimo e máximo de R$ 223.376,07 e R$ 

515.596,99, respectivamente e a TIR possui valor médio de 22,26%. No Caso 2 é 

estimado um VPL médio de R$ 558.534,13, cujos valores mínimo e máximo são R$ 

296.828,90 e R$ 729.331,34 respectivamente e a TIR com valor médio de 21,66%.  

Em relação ao payback, os resultados indicam que ambos os Casos 1 e 2 

tem tempo de retorno médio de 6 anos, com um mínimo de 5 anos e máximo de 8 

anos. Em ambos os casos considerados, o VPL é sempre positivo e a TIR é maior 

do que a taxa de retorno mínima exigida de 7%, o que confirma que ambos os 

projetos são economicamente robustos e atraentes. 

Figura 33 – VPL e TIR. (a) Caso 1: NPFV = 15,63% e (b) Caso 2: NPFV = 23,23% 

        
(a) Caso 1 

            
(b) Caso 2 

Fonte: Autora (2020). 
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Para uma análise mais detalhada foram retirados dados de uma 

simulação aleatória em cada caso. No Caso 1 utilizou-se a simulação número 1.022, 

cuja Figura 34 ilustra o fluxo de caixa acumulado. Nota-se que o ano 0 é o ano de 

investimento (compra do equipamento) e que o payback ocorre no ano 7. Após este 

período, os valores positivios serão de lucro, ou seja, no final dos 25 anos, a 

previsão de rendimento é de R$ 999.398,72 e a instituição de ensino superior pode 

redirecionar recursos para melhorar o ensino ou expandir o campus. No ano 1, o 

retorno financeiro é R$ 19.448,83 e a energia gerada é 58.090,90 kW, no ano 25 

diminui para 46.847,50 kW, devido degradação dos módulos ao longo do tempo. 

Figura 34 – Fluxo de caixa para o investimento no gerador fotovoltaico de 35,17 kW 

 
Fonte: Autora (2020). 

 

No Caso 2 utilizou-se a simulação 360, cujo fluxo de caixa acumulado 

consta na Figura 35. O payback ocorre no ano 6 e ao final dos 25 anos, a 

implantação do sistema possui rendimento de R$ 1.860.100,14. No ano 1 o retorno 

financeiro é de R$ 34.947,58 e a energia gerada é de 104.383,46 kW, enquanto no 

ano 25 diminui para 84.180,21 kW. 
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Figura 35 – Fluxo de caixa para o investimento no gerador fotovoltaico de 52,26 kW 

 
Fonte: Autora (2020). 

 

4.3  ANÁLISE AMBIENTAL 

 

A função densidade de probabilidade das emissões de CO2 produzidas 

por veículos elétricos e veículos com MCI após o período de 10 anos é apresentada 

na Figura 36. Os resultados mostram que quando os PEVs são recarregados 

inteiramente pela rede elétrica tem-se uma média de 20,16 tonCO2 produzidas. 

Quando os PEVs são recarregados pelo gerador FV e complementados pela rede, 

um valor médio de 7,70 tonCO2 é obtido no Caso 1 e 6,72 tonCO2 no Caso 2, onde o 

sistema é maior.  

O valor médio produzido apenas por veículos com motor de combustão 

interna é de 299,52 tonCO2. Ao se comparar com os PEVs recarregados 

inteiramente pela rede tem-se uma redução substancial de 93,27% na emissão, 

enquanto que a comparação com PEVs recarregados com a FV local gera redução 

de 97,43% para o Caso 1 e 97,76% para o Caso 2. 
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Figura 36 – FDP das emissões acumuladas de CO2 até o ano 10. (a) PEVs totalmente recarregados 
com eletricidade da rede; (b) PEVs recarregados com eletricidade da rede e do sistema FV e (c) 

Veículos com MCI 

 
(a) Rede elétrica 

 
(b) Rede + FV 

 
(c) MCI 

Fonte: Autora (2020). 

 

 

De modo geral, os resultados alcançados mostram cenários promissores 

para evitar sobrecarga no transformador de distribuição da Biblioteca Central. O 

investimento no uso de SFV ameniza esta situação, porque traz retorno financeiro 

em um curto período de tempo, além de colaborar na geração de energia para as 

estações de recarga e para o prédio estudado. O meio ambiente também é 

favorecido, pois com o uso de ambas as tecnologias, menores quantidades de gás 

carbônico são lançadas para a atmosfera. As considerações referentes aos 

resultados obtidos seguem descritas no Capítulo 5. 

 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0

0.2

0.4

 

 

Histograma

FDP

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0

0.1

0.3

0.5

 

 

Histograma Caso 1

FDP Caso 1

Histograma Caso 2

FDP Caso 2

275 280 285 290 295 300 305 310 315 320
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

Emissão em tonCO2

 

 

Histograma

FDP



70 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho analisou o impacto causado pela integração de um sistema 

fotovoltaico com 4 estações de recarga de veículos elétricos plug-in na rede elétrica 

da Universidade Federal do Pará. A Simulação de Monte Carlo foi aplicada para 

estimar as incertezas presentes na demanda de energia dos PEVs, na energia 

consumida no prédio e na geração fotovoltaica, motivando três análises. As 

simulações consideraram 3.000 cenários, com 2 níveis de penetração fotovoltaica 

avaliados em um horizonte de tempo de 10 anos e retorno financeiro pelo 

investimento em um SFV ao longo de 25 anos. 

Como contribuições à literatura, referente aos assuntos citados no 

parágrafo anterior, foi proposta uma metodologia probabilística com uso de dados de 

um sistema elétrico real, empregando Simulação de Monte Carlo e avaliando 

simultaneamente aspectos técnicos, econômicos e ambientais. Essa estratégia 

permite uma visão global do problema para fins de planejamento de sistemas de 

potência. A modelagem multidisciplinar identificou o melhor cenário, tornando menos 

agressiva a conexão de veículos elétricos plug-in na rede de distribução, sendo útil 

na busca das possíveis soluções para o problema exposto.  

Este capítulo expõe as conclusões obtidas com os resultados do método 

probabilístico, alcançando os objetivos propostos, assim como, apresenta as 

limitações da pesquisa e as recomendações para o desenvolvimento de futuros 

trabalhos. 

 

5.1  CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Os resultados indicaram que o horário de demanda de pico dos PEVs 

coincide com o pico de demanda da edificação analisada, agravando a condição de 

sobrecarga do transformador, mas não ocasionando subtensão. No período 

analisado, a capacidade nominal do transformador (225 kVA) é ultrapassada a partir 

do ano 7 (2025) e essas sobrecargas não são aceitáveis, porque ocasiona perda de 

vida útil no equipamento. Apesar de não haver risco de sobrecarga em curto prazo, a 

tendência é a carga aumentar em futuro próximo, assim, o sistema de distribuição 

exigirá atualizações ou uma solução diferente para evitar danos ao transformador. 
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Ressalta-se que mesmo os VEs não sendo uma realidade em massa, é 

importante estimar a carga adicional causada por seu uso e entender seu impacto no 

sistema. Por isso, cada um tinha uma demanda de recarga associada, levando em 

consideração parâmetros individuais importantes, como distância percorrida, horário 

de chegada e o estado de carga inicial da bateria. Além disso, foi observado o fluxo 

de potência, sobretudo na determinação das tensões nodais nas barras do sistema. 

Deste modo, foi avaliada a integração de um sistema fotovoltaico 

juntamente com as estações de recarga de veículos elétricos plug-in. Dois sistemas 

de geração fotovoltaica foram propostos com níveis de penetração distintos: Caso 1 

com 15,63% e Caso 2 com 23,23%. Nos resultados do Caso 2, sistema com maior 

potência fotovoltaica, foi identificado um aumento na tensão. Apesar de não 

ultrapassar os limites, é importante ficar atento a essa variação para não extrapolar e 

verificar barramentos elétricos mais distantes do ponto de alimentação. 

Para avaliar o investimento em instalações de geração FV foi considerado 

o valor do dinheiro no tempo e taxas, sendo preferível o com retorno mais rápido. 

Em ambos os casos analisados, o payback é de 6 anos, sendo indiferente a escolha. 

Entretanto, um sistema a partir de 52,26 kW seria mais indicado, pois mesmo os 

casos mostrando níveis de tensão dentro dos limites, há sobrecarga em alguns 

cenários. Com uma geração maior, a probabilidade de ocorrência de sobrecarga do 

transformador seria menor, além de colaborar para atender totalmente a demanda 

dos VEs mais a do prédio, e não somente uma parte. 

O alto potencial solar do país e o estágio inicial de desenvolvimento do 

mercado de veículos elétricos tornam a integração de sistema fotovoltaico à 

infraestrutura de recarga de PEVs uma solução atrativa para a região Norte. 

Adicionalmente, os resultados indicam alguns benefícios do uso de tecnologias 

verdes, incentivando seus usos, ajudando a conter o envio de CO2 à atmosfera e a 

obter uma matriz energética mais limpa. Logo, a realização deste estudo levou às 

seguintes conclusões: 

 

 Embora o transformador de distribuição tenha atualmente um baixo 

fator de utilização, apenas 55% de sua capacidade nominal, a conexão de 

quatro estações de recarga Nível 2 no estacionamento da Biblioteca 

Central resultará em operação com sobrecarga, com probabilidade de 
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ocorrência de 99,80% em um cenário futuro de 9 anos à frente. Essa 

probabilidade aumenta para 100% no ano 10; 

 A instalação de um sistema de geração FV com nível de penetração de 

15,63% pode reduzir a probabilidade de sobrecarga do transformador de 

100% para 92,87% e quando um nível de penetração de 23,23% é 

adotado, pode-se reduzir para 54,30%. A duração da sobrecarga também 

é reduzida, passando de um valor médio de 5h para 2h ou 1h, se Caso 1 

ou Caso 2, respectivamente; 

 Em ambos os projetos de sistemas fotovoltaicos (NPFV = 15,63% e 

23,23%), o VPL é sempre positivo e a TIR é maior que a TMA exigida de 

7%, com períodos de retorno variando de 5 anos a 8 anos, o que confirma 

que ambos os projetos são economicamente robustos e atraentes; 

 Uma redução substancial de 93,27% tonCO2 é obtida quando os PEVs 

são totalmente alimentados pela eletricidade da rede e quando são 

recarregados pela rede e pelo SFV tem-se redução de 97,43% tonCO2 no 

Caso 1 e 97,76% tonCO2 no Caso 2. 

 

Os resultados apresentados demonstram-se satisfatórios ao problema 

abordado, atendendo aos cenários e condições de contorno descritas no Capítulo 3. 

Para novas simulações, é necessário adaptar o método conforme as especificidades 

da região e local de estudo, definindo outros parâmetros. 

 

5.2  SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestões para trabalhos seguintes a este, propõem-se: 

 

 Analisar o desempenho da instalação de estações de recarga e SFV 

em outros prédios da universidade, oferecendo comparações sobre qual 

local teria melhor retorno de modo geral; 

 Utilizar técnicas de otimização para encontrar a máxima potência 

fotovoltaica de um gerador a ser instalado, de forma a atender a demanda 

por energia elétrica dos veículos elétricos e do prédio; 
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 Realizar pesquisa de impacto na rede de distribuição da UFPA ao 

substituir a frota de veículos com MCI exclusivos da instituição por 

veículos elétricos;  

 Otimizar a recarga dos veículos elétricos considerando os horários de 

maior potência de saída fotovoltaica, para atender essa demanda. 
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