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RESUMO 
 
Veículos eléctricos (VE) são uma solução para combater emissões de gases efeito estufa e ajudar à integração de 
energias renováveis. A maior questão da infraestrutura dos VE ainda não estar largamente implementada é a 
“ansiedade de autonomia”, mas no Brasil, este problema tem outro fator importante como o custo do carregador de 
VE; o custo do veículo. Este projeto aborda os carregadores, desenvolvendo e implementando a eletrificação de 
rodovia no sul do Brasil, atravessando o Estado do Paraná. Este estudo analisou os VE disponíveis e utilizou seu 
alcance efetivo para calcular a distância entre estações de carregamento de VE, tentando reduzir a "ansiedade de 
autonomia". 
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1.0 INTRODUÇÃO 
Apesar do veículo a combustão ter representado uma grande evolução que ocorreu há décadas, e vem sendo 
atualizada através de inúmeros avanços tecnológicos, este segmento representa um grande problema para a 
emissão de gases de efeito estufa [1]. 
Observando as principais fontes de gases de feito estufa, o segmento de transporte é responsável pela emissão de 
15% do que é produzido no mundo (Fig. 1). Isto inclui todos os tipos de transportes, desde veículos leves até pesados. 
Uma das consequências do volume de emissões de gases de efeito estufa é o aquecimento global, que pode exceder 
o valor de 2°C, superando o estipulado no Acordo de Paris [1]. Assim, o investimento na ampliação do uso dos 
veículos elétricos se torna imprescindível para que se mantenha o aquecimento global dentro dos limites estipulados 
pelos países. 
Um grande problema no uso dos veículos elétricos, e que vem sendo superado, é o custo das baterias e também a 
sua autonomia. Na questão dos custos das baterias, estima-se que em 2025 estas receberão uma nova geração de 
materiais para fabricação de diversos dos seus itens, como por exemplo, o catodo que deverá substituir o cobalto 
por uma liga mais comum e menos custosa para manuseio e fabricação [2]. 
A autonomia dos veículos elétricos está diretamente atrelada a capacidade de armazenamento das baterias, que 
vem aumentando ao longo dos últimos anos, e atingiu valores próximos a 400 Km. Isto reduz a necessidade de 
recarregar as baterias diversas vezes em uma viagem, dando aos usuários melhor nível de “confiança na autonomia” 
[3,4]. 

 
Fig. 1. Emissões de gás de efeito estufa no mundo (2012). 
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Entretanto, mesmo com este aumento na autonomia dos veículos elétricos, ainda há que se considerar que no trajeto 
rodoviário haverá a necessidade de reabastecimento, e que se espera por parte dos usuários, que seja um 
abastecimento com pequeno intervalo de tempo. 
Desta forma, deve ser considerado que os eletropostos estejam distribuídos de forma a permitir o carregamento com 
segurança, mesmo para os diversos modelos de veículos elétricos disponíveis no mercado brasileiro, com variados 
plugs de conexão para a carga das baterias. Há também que ressaltar que o veículo pode não estar com a bateria 
completamente carregada, exigindo que as distâncias entre os eletropostos sejam suficientes para que o veículo não 
fique sem energia no meio do trajeto [5]. 
O projeto propõe a implantação em rodovia do sul do Brasil onde permitirá a conexão entre cidades com alto potencial 
turístico e que concentram atualmente uma grande frota de veículos elétricos que está impedida de circular entre os 
municípios devido à falta de infraestrutura de recarga. 
 
2.0 Desenvolvimento do projeto de eletrificação 
 
2.1 Tipos de carregadores para VEs 
Nota-se que não há padronização na questão da conexão para carregamento do veículo elétrico, exigindo que o 
usuário esteja atento para escolher o ponto de recarga, ou então, leve um adaptador junto consigo no veículo. A Fig. 
2 mostra a comparação entre carregadores, fontes e diferentes conectores no mundo. 

 
Fig. 2. Tipos de conectores para VE de acordo com a potência e o país. 

Para o mercado brasileiro, a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – padronizou os conectores IEC 
62196-2 Type 2, CCS Combo 2 and CHAdeMO (IEC 62196-3) para cargas em corrente contínua. 
Entretanto, ainda existem problemas no tocante a disponibilidade destes carregadores no mercado com relação à 
quantidade instalada nas cidades e principalmente, nas rodovias brasileiras. 
Analisando a Fig. 2, observa-se três níveis de carregadores, dependendo basicamente da potência envolvida na 
recarga. 
Isto reflete também no tipo de carregador que será utilizado, pois para os de pequena potência (níveis 1 e 2), o mais 
comum é que o circuito conversor de potência esteja dentro do veículo. Já os de maior potência, chamados de 
carregadores rápidos (nível 3), é comum que o conversor de potência esteja fora do veículo (Fig. 3) [4]. 
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Fig. 3. Diagrama em blocos de carregadores de VE – interno (superior) e externo (inferior). 

Para o caso deste projeto, será necessário considerar ambos os carregadores (interno e externo), pois, para os 
pontos de carregamento na rodovia, deve-se prever a possibilidade de que um veículo elétrico nem sempre tenha 
conectores de carregamento rápido (carga contínua). 
 
2.2 Eletrificação de rodovias 
O cenário mundial mostra um crescimento contínuo da frota de veículos elétricos em diversos mercados onde este 
segmento já está consolidado (Fig. 4). Além disso, é possível notar que as curvas de comercialização de VEs 
apresentam uma alta que muda a inclinação dependendo do país analisado, mas sempre com indicativo de 
crescimento. 

 
Fig. 4. Vendas de VEs e participação de mercado nos 10 países europeus e na Europa toda, 2013-18 

No Brasil, o cenário também é de crescimento, porém com poucas unidades vendidas. Um dos motivos é o preço e, 
em segundo lugar, a falta de infraestrutura para carregamento dentro dos ambientes urbanos e fora dele; permitindo 
neste último caso, que o VE possa se deslocar entre cidades. 
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A infraestrutura disponível para recarga dos VEs ainda está muito aquém do que já é disponível no mundo (Fig. 5). 
Pode-se observar um grande crescimento entre 2016 a 2018 principalmente nos carregadores lentos em ambientes 
privados. Entretanto, mesmo nos países onde a mobilidade elétrica já é realidade, não se tem muitos carregadores 
rápidos públicos, essenciais para deslocamentos intermunicipais. 

 
Fig. 5. Taxa de penetração de estações de recarga: carregadores lento e rápido (2018) 

Segundo dados da Electric Drive Transportation Association, nos Estados Unidos foram comercializados cerca de 
350 mil VEs em 2018 [6]. Isto trouxe a discussão, entre várias necessidades, a de investimentos em infraestrutura 
para suportar a demanda de energia para as baterias. 
As baterias são elementos essenciais para a adoção dos VEs. Os maiores montantes de investimentos estão focados 
nas baterias, sendo que um dos pontos de maior evolução é o aumento da autonomia das baterias (Fig. 6). 
Em todos os países onde o VE já tem grande penetração no mercado automotivo, as baterias evoluíram suas 
autonomias, permitindo reduzir o número de recargas e também aumentando a área de deslocamento, inclusive o 
deslocamento entre as cidades e, em alguns casos, deslocamentos ainda maiores (Estados Unidos por exemplo). 
No Brasil, o mercado de VEs está concentrado em grandes centros urbanos, ainda que se tenha uma infraestrutura 
de recarga precária. Existem diversas ações para implantação de pequenos trechos que permitem o deslocamento 
entre algumas cidades, usualmente, formando “ilhas” de reabastecimento. 
Entretanto, para realizar a eletrificação de uma rodovia, é necessário se pensar em alguns pontos como número de 
pontos de recarga, distância entre os pontos, disponibilidade de acesso ao ponto de recarga, topografia de toda a 
rodovia para evitar que determinados trechos, contendo aclives elevados, sejam tratados da mesma forma que 
planícies. 
Quando se trata de deslocamentos entre cidades, o VE tem na sua bateria a disponibilidade de energia reduzida, 
pois as condições de recarga e o uso da energia compartilhada com outros equipamentos internos ao veículo, 
tornarão a disponibilidade de energia para tração menor que a capacidade total da bateria. 
Tomando a recarga rápida, o veículo já tem uma redução de 20% da capacidade total. Os demais itens internos ao 
veículo tomarão mais 20% da capacidade total, totalizando com isso 40% da energia total da bateria [5]. Em outras 
palavras, o VE possui na verdade, um total de 60% da bateria para realizar o deslocamento na rodovia. 

 
Fig. 6. Capacidade da bateria para VEs (2012-2018) 

Neste contexto, o projeto propôs realizar a pesquisa para seleção de uma rodovia para ser eletrificada, identificação 
de pontos de recarga nesta rodovia de forma que o usuário tenha condições seguras de realizar o deslocamento sem 
problemas de falta de energia nas baterias e, que cada ponto tenha acesso livre para o VE. Os trechos entre os 
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pontos de recarga também levaram em consideração o relevo do terreno e as condições de direção (trânsito, histórico 
de acidentes, etc). 
 
3.0 Eletrificação da Rodovia BR-277 
Na área de concessão da Copel – Companhia Paranaense de Energia há diversas rodovias nas quais poderia ter 
sido implantado o processo de eletrificação. Entretanto, uma chama mais a atenção, pois percorre o Estado do 
Paraná de leste a oeste, interligando diversos centros urbanos de médio e grande portes, inclusive centros turísticos 
de grande relevância para o Brasil e o mundo (cidade de Foz do Iguaçu). 
A extensão total da rodovia selecionada, BR-277, é de cerca de 700 quilômetros (Fig. 7). 
Considerando esta rodovia, o objetivo do projeto é que a eletrificação seja realizada de tal forma, que permita ao VE 
realizar a viagem de ida e volta no trecho completo, ou seja, da cidade de Paranaguá a Foz do Iguaçu e vice-versa. 
Outro objetivo da implantação do projeto de eletrificação também foi o de instalar marcas diferentes de carregadores 
que existem no mercado brasileiro. Isto permite também a avaliação do desempenho, e ao mesmo tempo que 
aumenta o conhecimento com as marcas em termos de especificações para instalação, formas de manuseio e 
interação e, dados disponibilizados para a plataforma de gestão do conjunto de eletropostos. 

 
Fig. 7. Rodovia BR-277 e a distribuição dos carregadores para VEs 

Desta forma, a eletrovia conta com três marcas de carregadores que atuam no mercado brasileiro de forma mais 
representativa. 
Observando o trajeto da rodovia selecionada com a intenção de distribuir igualmente distanciados os eletropostos, 
surge o primeiro problema: em diversos locais os equipamentos deverão ser instalados isoladamente, sem apoio de 
um estabelecimento como um posto de combustíveis ou mesmo uma parada de viajantes. 
Assim, optou-se por selecionar os locais que estivessem mais próximos desta situação levando em conta as 
características geográficas e de trânsito entre os pontos. 
Com o relevo bem acidentado da rodovia BR-277, a distribuição dos pontos de instalação dos eletropostos foi definida 
para dar segurança na recarga dos veículos (Fig. 8). 
Destaca-se na distribuição dos eletropostos, dois trechos: entre Paranaguá e Curitiba; e entre Candói e 
Prudentópolis. 
No primeiro trecho, apesar de a distância estar acima do estipulado no estudo do projeto, a rodovia é capaz de 
absorver grande fluxo de veículos, o que facilita a rodagem entre os dois pontos de abastecimento. 
No caso de Candói-Prudentópolis há um problema maior que é o fato de a rodovia ser de pista simples e com uma 
serra no caminho, dificultando em muito, o trânsito de qualquer tipo de veículo. Pela característica de pista simples 
é comum ocorrerem acidentes neste trecho, exigindo maior cuidado no caso de veículos elétricos. 
Para ambos os casos, tomando como base o estudo de disponibilidade de energia nas baterias de veículos elétricos 
[5], o resultado é que qualquer veículo elétrico comercializado no Brasil consegue rodar nestes trechos sem faltar 
energia. É evidente que o usuário deve tomar cuidado para abastecer o máximo de energia na intenção de evitar 
qualquer inconveniente durante o deslocamento. 



6 
 

 
 

 
Fig. 8. Elevação geográfica e distância entre Paranaguá e Foz do Iguaçu – BR-277 e os nomes das cidades onde as estações de recarga estão 

instaladas 

A implementação do projeto foi realizada entre Julho e Dezembro 2018, e atualmente a eletrovia opera de forma 
continuada, recarregando os veículos elétricos sem custo na energia para tal. 
O time envolvido no projeto desenvolveu um sistema de monitoramento para observar as recargas, sua energia e 
frequência de uso de cada eletroposto. 
Com isso foi possível identificar alguns pontos de maior interesse dos usuários de veículos elétricos e também atuar 
de forma mais rápida na correção de problemas nos equipamentos. 
 
4.0 Desenvolvimento do projeto de eletrificação 
Evidentemente que nem todos os eletropostos apresentam uso intenso, em decorrência principalmente a quantidade 
reduzida de veículos elétricos na área de cobertura de determinados equipamentos. 
Um dos eletropostos mais usados na eletrovia é o que está instalado na Copel Km3 (Fig. 9). 

 
Fig. 9. Perfil de recarga na estação de recarga Copel Km3 (de 2018 a 2019) 

É possível notar que ocorrem recargas quase diariamente no eletroposto da Copel Km3 (Fig. 9). Em alguns períodos 
as recargas ocorrem diariamente, com o total atingindo cerca de 80 kWh. 
Como um dos objetivos principais do projeto é permitir que qualquer veículo elétrico possa ser carregado nos 
eletropostos, estes foram selecionados de forma a ter disponível o maior número de possibilidades de conectores. 
Em todos os eletropostos estão presentes estas três opções de conectores (Mennekes T2, CCS T2 and CHAdeMO), 
para que qualquer veículo elétrico comercializado no Brasil possa trafegar na eletrovia e ser carregado sem custo 
para o usuário. 
Nesta perspectiva, foi levantado qual dos conectores é mais utilizado, e o resultado foi de que o tipo T2 representa 
quase 90% em diversos pontos de recarga. Isto possivelmente ocorre devido ao fato de que este tipo de plug permite 
o carregamento com potências de baixo valor até valores como 43 kW. 
Desde que a rodovia eletrificada começou a recarregar veículos elétricos com todos os pontos de recarga em 
funcionamento, 3,5 GWh de energia foram entregues a este segmento. Nenhuma dessas recargas teve qualquer 
custo para os usuários de veículos elétricos. 
A potência média para cada recarga era de 6,5 kWh. Além disso, tomando o custo da energia para residências na 
área da Copel a R$ 0,70 / kWh, cada recarga custaria R$ 4,55 (USD 1,14). 
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5.0 CONCLUSÃO 
O projeto da eletrovia no estado do Paraná, é o princípio da evolução do sistema de recarga de energia elétrica 
veicular no Brasil. Com os ensaios e testes realizados neste projeto, é possível avaliar a rota criada, para na 
sequência aprimorar no país as possíveis soluções de recarga de veículos elétricos. 
O intuito deste projeto é iniciar um estudo no país das necessidades de implementação de soluções de recarga, com 
isso, ampliar o desenvolvimento de soluções e também, visando a redução do custo de desenvolvimento de 
equipamentos de recarga no território nacional. Além disso, procura-se com este projeto, dar suporte aos usuários 
de veículos elétricos, para que estes consigam utilizar seus veículos de forma mais ampla e barata, podendo gerar 
informações importantes para melhoria da qualidade do sistema elétrico. 
Com este projeto, pretende-se coletar informações necessárias para as concessionárias de energia poderem atuar 
de forma ampla e segura na utilização de recarga veicular, além de ampliar a área de deslocamento dos veículos 
elétricos, e de se avaliar quais as melhores soluções de recarga, visando sempre custo e tempo de recarga. 
Finalmente, com este projeto, serão coletados dados referentes, a utilização, tempo de recargas, custos futuros e 
melhorias a serem realizadas, fato esse inédito no país. Este projeto irá proporcionar aos usuários, uma carga rápida, 
o que tende a ser implementado em grandes rodovias do país, auxiliando na expansão das eletrovias. 
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