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RESUMO 

 

As emissões de gases de efeito estufa provenientes dos transportes atingiram 204,1 milhões de 

toneladas no Brasil em 2016. Em Fortaleza, em torno de 61% da poluição no ar são 

provenientes da emissão de veículos que utilizam combustíveis fósseis. Uma das principais 

soluções para reduzir essas emissões está na maior utilização de veículos elétricos. Nesse 

contexto, a presente monografia faz um estudo acerca das baterias utilizadas nestes veículos, 

considerando sua utilização, difusão e infraestrutura envolvidas. Inicialmente é mostrado o 

estado da arte, através do estudo histórico a respeito das baterias já utilizadas para veículos 

elétricos e das de lítio-íon, levando em conta também a bateria semissólida de lítio-metal, 

tecnologia promissora. Ademais, são expostos os panoramas internacional, nacional e 

municipal dos veículos elétricos, destacando-se o mercado e as políticas públicas adotadas 

para disseminação dessa tecnologia. Em seguida foi feita uma análise comparativa entre as 

baterias utilizadas atualmente (baterias de lítio-íon, bateria semissólida de lítio-metal e 

baterias de estado sólido dos tipos sódio-enxofre e cloreto de sódio-níquel), um levantamento 

de incentivos e investimentos internacional e nacional. Por fim é apresentada proposição de 

infraestrutura necessária para veículos elétricos aliados a um sistema solar fotovoltaico, 

segmento onde o Brasil dispõe de grande potencial de exploração. Concluiu-se que a 

tecnologia da bateria de lítio-íon é a mais adequada para veículos elétricos atualmente, além 

de que a bateria semissólida de lítio-metal possui grande potencial de competir no mercado a 

médio/longo prazo. O Brasil está aquém do desejado no setor, porém vem dando mostras de 

progresso. A proposta de aliar veículos elétricos a um sistema solar fotovoltaico se mostra 

promissora, pois obteve sucesso em diversas aplicações. 

 

Palavras-chave: Baterias; Veículos Elétricos; Sistema Solar Fotovoltaico. 

  



 

ABSTRACT 

 

Greenhouse gas emissions from transport reached 204.1 million tons in Brazil during 2016. In 

Fortaleza, around 61% of air pollution is from fossil fuel powered vehicles. One of the main 

solutions to reduce these emissions is the higher use of electric vehicles. In this context, the 

present monography consists on a study about the batteries used in such vehicles, considering 

their usage, diffusion and infrastructure involved. Initially, the state-of-art is shown through 

the timeline analysis of batteries used for electric vehicles, and the lithium-ion ones, also 

taking into account the promising technology semi-solid lithium-metal battery. In addition, the 

international, national and local panoramas of electric vehicles are exposed, highlighting the 

market and the public policies adopted to spread such technology. The study was followed by 

a comparative analysis between the batteries used nowadays (lithium-ion batteries, semi-solid 

lithium-metal battery, and sodium-sulfur and sodium-nickel chloride solid-state batteries), a 

survey of international and national incentives and investments. Finally, a proposal for the 

necessary infrastructure for electric vehicles combined with a solar photovoltaic system is 

presented. This is an important segment where Brazil presents a great exploration potential. It 

is concluded that lithium-ion battery technology is best suited for electric vehicles today, and 

that the semi-solid lithium-metal battery has great potential to compete in the medium/long 

term market. Brazil is below the desired level in the sector, but has been showing progress. 

The proposal to combine electric vehicles with a solar photovoltaic system is promising 

because it has been successful in several applications. 

 

Keywords: Batteries; Electrical Vehicles; Photovoltaic Solar System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo SEEG (2018), a última análise das emissões provenientes do setor de 

energia apontou que, no intervalo entre 2006 e 2016, o setor de transportes no Brasil 

apresentou a maior taxa média de crescimento do consumo de energia no período estudado 

(1970 a 2016), equivalente a 4,4% ao ano. O perfil de demanda de energia nesse segmento se 

caracteriza pela predominância do modo rodoviário, equivalente a 93,7% do consumo em 

2016, e pela grande dependência do petróleo, equivalente a 78% do consumo no mesmo ano. 

Acompanhando esse crescimento, as emissões de gases de efeito estufa provenientes dos 

transportes atingiram 204,1 milhões de toneladas em 2016 contra os 85,2 milhões em 1990. 

Somente o transporte de cargas no país emitiu quatro vezes mais GEE do que a Noruega 

emite anualmente. 

Reduzindo o campo de análise, segundo a Prefeitura de Fortaleza (2018), um 

estudo realizado pelo ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives - 

Local Governments for Sustainability), em parceria com o ONU Habitat e a Prefeitura de 

Fortaleza, aponta que 61% da poluição no ar da capital cearense (2.338.261 toneladas de CO2 

emitidas) são provenientes da emissão de veículos que utilizam combustíveis fósseis, 

principalmente gasolina (1.017.370 toneladas de CO2) e diesel (786.696 toneladas de CO2) - 

extremamente nocivos à saúde e ao meio ambiente. 

Está cada vez mais claro que existe uma grande necessidade de se procurar uma 

solução para a diminuição destes números no Brasil. Em vários países desenvolvidos, a 

resposta para este problema já existe e está cada vez mais presente: veículos elétricos. Para 

efeitos comparativos, foram feitos cálculos referentes aos preços pagos por quilômetro em um 

veículo com motor de combustão interna (MCI) e em um veículo elétrico (VE). Os veículos 

tomados como exemplo e os resultados dos cálculos se encontram na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Comparativo entre VE e MCI. 

Tesla Model S
Volkswagen up! 

TSI

Energia (Wh/km) 197,26 Eficiência (km/l)
14,3 (cidade) / 

16,3 (estrada)

Preço da energia 

elétrica no Brasil 

(R$/kWh)

(Tarifa Residencial 

Média)

0,559

Preço médio da 

gasolina no 

Brasil (R$/l)

(18 de 

Novembro de 

2019)

4,41

Cálculos respectivos
Cálculos 

respectivos

Custo de 

abastecimento 

(R$/km)

0,11

Custo de 

abastecimento 

(R$/km)

0,31 (cidade) / 

0,27 (estrada)

�     
  

  
 
     

�   

  

  

   �
  

 
 
�

�   

 

  
(cidade)

   �
  

 
 
�

�   

 

  
(estrada)

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

É possível perceber que, utilizando os preços de energia elétrica e gasolina 

vigentes no Brasil, o abastecimento do veículo elétrico Tesla Model S é aproximadamente 

62% mais barato que o abastecimento do veículo movido à gasolina Volkswagen up! TSI, um 

dos carros mais econômicos do Brasil em consumo de combustível. 

Porém um dos grandes entraves para a maior popularização desse meio de 

transporte se deve à sua autonomia. Para efeitos comparativos, foram feitos cálculos 

referentes ao desempenho de uma bateria utilizada em VEs atualmente (bateria de óxido de 

alumínio, cobalto, níquel e lítio, também conhecida pela sigla NCA) e do MCI dos veículos 

convencionais movidos à gasolina/diesel. Os dados se encontram na Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Informações sobre a bateria NCA e o MCI. 

Sistema utilizado
Energia específica 

(Wh/kg)
Eficiência (%) Capacidade real (Wh/kg)

NCA 260 90 234

MCI 13000 30 3900

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em BATTERY UNIVERSITY (2019) e BECK (2018). 

 

Adicionalmente, é possível incluir a influência da frenagem regenerativa, 

particularidade aplicável apenas aos veículos híbridos ou completamente elétricos. O 
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consumo de combustível, nesse caso, pode apresentar uma redução de 10 a 25%. Foi utilizado 

nos cálculos um valor de redução de consumo de 17,5%. 

Comparando esses sistemas, tem-se que o MCI ainda detém uma capacidade 

14,18 vezes superior à NCA. Além disso, outro fator determinante para a maior difusão dos 

VEs é a segurança. Por menores que sejam os riscos, ainda existem grandes receios com 

relação à inflamabilidade das baterias destes veículos, podendo ocasionar graves acidentes e 

explosões. 

No presente trabalho, são apresentados estudos acerca do histórico de baterias já 

utilizadas em veículos elétricos, tecnologias novas e diferentes que vem surgindo no mercado, 

além de um panorama a respeito de VEs nos âmbitos municipal, nacional e internacional. Por 

fim, são feitos comparativos dessas tecnologias, além de proposições acerca da infraestrutura 

nacional para que se viabilize a disseminação dessas tecnologias. 

 

1.1 Objetivo geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar os pontos fortes e fracos das 

baterias para VEs utilizadas atualmente, além de verificar o potencial de uma nova tecnologia 

que visa substituir a tecnologia vigente a médio/longo prazo (bateria de estado semissólido de 

lítio-metal). 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar estudos acerca do histórico das baterias já utilizadas para VEs; 

 Realizar estudos acerca das principais baterias no mercado; 

 Fazer levantamento da situação de mercado dos VEs no Brasil e no mundo; 

 Comparar as diversas baterias, em especial a bateria de lítio-metal semissólida 

com a bateria de lítio-íon; 

 Fazer levantamento de incentivos tomados em prol da disseminação dos VEs; 

 Mostrar o potencial brasileiro na área de infraestrutura relacionando VEs com 

sistema solar fotovoltaico (FV). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Baterias automotivas tradicionais 

 

2.1.1 Bateria de chumbo/óxido de chumbo (chumbo/ácido) 

 

O primeiro protótipo de sistema recarregável foi construído pelo físico francês 

Raymond Gaston Planté em 1859, formando assim a base para as baterias secundárias de 

chumbo/ácido usadas até hoje. Diferente de outras baterias, esta em questão apresenta a 

característica pouco usual de envolver em ambos os eletrodos o mesmo elemento químico, o 

chumbo. A reação global vista na Equação 1 apresenta, no descarregamento, sulfato de 

chumbo e água como produtos (BOCCHI; FERRACIN; BIAGGIO, 2000): 

 

Pb(s) + PbO2(s) + 2H2SO4(aq) ↔ 2PbSO4(s) + 2H2O(l)   (1) 

(Chumbo) + (Dióxido de chumbo) + (Ácido sulfúrico) ↔ (Sulfato de chumbo) + (água) 

 

À medida que a bateria chumbo/ácido é descarregada, o ácido sulfúrico é 

consumido e a água é produzida. Já no processo de carga, o sulfato de chumbo é reconvertido 

a chumbo no anodo e a dióxido de chumbo no catodo. O valor do potencial de circuito aberto 

para um único par de eletrodos varia de 2,15 V, no estado carregado, até 1,98 V, no estado 

descarregado, a temperatura ambiente. Estes valores dependem da concentração de ácido 

sulfúrico no eletrólito e da temperatura (BOCCHI; FERRACIN; BIAGGIO, 2000). Um 

esquemático desta bateria pode ser visto na Figura 1. 

 
Figura 1 – Modelo esquemático do processo de descarga de uma bateria de chumbo/ácido. 

 
Fonte: CARNEIRO et al. (2017). 

 

Essas baterias são as responsáveis pelo fornecimento de energia para a combustão 

interna do motor e para o sistema elétrico do veículo quando este não está em funcionamento. 
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Conhecidas como baterias de arranque, também chamadas de SLI (do inglês: Starting 

Lighting and Ignition) ou automotivas, são classificadas em duas subdivisões: baterias 

ventiladas e baterias seladas (CARNEIRO et al., 2017). 

Baterias ventiladas são aquelas que utilizam grades de chumbo-antimônio (Pb-

Sb). Esta liga metálica possui a característica de decomposição de hidrogênio, resultando em 

uma maior perda de água, sendo necessária a sua reposição para que não ocorra um 

superaquecimento e posteriormente desfalecimento da bateria. Baterias seladas são aquelas 

que utilizam grades fundidas e/ou laminadas expandidas ou estampadas de chumbo-cálcio e 

não possuem acesso ao eletrólito. A diferença desta liga para a de Pb-Sb é o desprendimento 

do hidrogênio, pois apresenta um maior sobrepotencial. Desta forma, têm-se diminuídas a 

perda de água e a redução de gases (CARNEIRO et al., 2017). 

A bateria considerada de última geração é a bateria regulada por válvula, também 

conhecida pela sigla VRLA (Valve Regulated Lead Acid). Este modelo possui as mesmas 

características da bateria de arranque, porém o eletrólito não é líquido, é imobilizado na forma 

de gel ou absorvido por um separador de microfibra de vidro. As baterias VRLA foram 

desenvolvidas para reduzir a manutenção, não sendo necessária a reposição de água. Caso o 

nível dos gases no interior da bateria atinja um patamar perigoso, uma válvula existente irá se 

abrir e os gases serão eliminados (CARNEIRO et al., 2017). 

A temperatura ótima de operação das baterias de chumbo-ácido é de 

aproximadamente 30°C. Apesar disso, operações prolongadas, ainda que sobre estas 

temperaturas, resultam na diminuição da vida útil devido aos fenômenos de corrosão 

(CARNEIRO et al., 2017). O tempo de vida útil é de seis a quinze anos, totalizando um 

número aproximado de 1500 ciclos. Essas baterias têm uma taxa de descarga de 80% e 

atingem níveis de eficiência em torno de 80% a 90% (INTERNATIONAL 

ELECTROTECHNICAL COMMISSION, 2011). 

O chumbo é um metal pesado e tóxico, o que representa sério risco ao meio 

ambiente. Visto isso, a grande maioria das baterias exauridas é recolhida pelos fabricantes 

nacionais para recuperar o chumbo nelas contido, já que o Brasil não dispõe de minas deste 

metal (BOCCHI; FERRACIN; BIAGGIO, 2000). 

Durante o processo de reciclagem, ocorre a geração de resíduos (escória) que, se 

descartados aleatoriamente no meio ambiente, provocam a precipitação, a adsorção e o 

transporte dos vários elementos que formam a escória, principalmente o chumbo. Cada tipo de 

ambiente possui uma capacidade adsortiva própria que, uma vez ultrapassada, o metal fica 
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potencialmente disponível para ser absorvido pelas cadeias alimentares (FERNANDES et al., 

2011). 

 

2.1.2 Bateria de cádmio/óxido de níquel (níquel/cádmio) 

 

Em 1899, o sueco Waldemar Jungner fez a primeira proposição acerca da bateria 

de níquel/cádmio. Ela consiste de um anodo formado por uma liga de cádmio e ferro e um 

catodo de hidróxido de níquel III imersos em uma solução aquosa de hidróxido de potássio. O 

valor de potencial de circuito aberto para um único par de eletrodos é de aproximadamente 

1,15 V, a temperatura ambiente. A reação global que caracteriza esta bateria está descrita na 

Equação 2 (BOCCHI; FERRACIN; BIAGGIO, 2000): 

 

Cd(s) + 2NiOOH(s) + 4H2O(l) ↔ Cd(OH)2(s) + 2Ni(OH)2.H2O(s)  (2) 

(Cádmio) + (Hidróxido de níquel III) + (Água) ↔ (Hidróxido de cádmio) + (Hidróxido de níquel II hidratado) 

 

As baterias de níquel/cádmio caracterizam-se por apresentar correntes elétricas 

relativamente altas e potenciais quase constantes (BOCCHI; FERRACIN; BIAGGIO, 2000). 

Dentre outros pontos positivos, carga simples e rápida, mesmo após armazenamento 

prolongado; pode oferecer mais de 1.000 ciclos de carga/descarga, detém a capacidade de 

operar a baixas temperaturas e permite recarregar nestas condições, mostrando bom 

desempenho. Além disso, pode atingir vida útil de cinco anos, é de simples armazenamento e 

transporte, ocupam o posto de baterias recarregáveis mais robustas; têm um baixo preço, 

sendo as mais baratas em termos de custo por ciclo e estão disponíveis em vários tamanhos e 

opções de desempenho (ATAIDE, 2010). 

As baterias de níquel/cádmio também apresentam limitações. Sua densidade 

energética é relativamente baixa, devem ser carregadas/descarregadas periodicamente para 

evitar o efeito memória e o índice de auto-descarga é relativamente elevado, necessitando de 

recarga após o armazenamento. Elas devem ser submetidas a manutenção uma vez por mês 

(ATAIDE, 2010). Além disso, pelo fato de empregarem cádmio em sua composição, essas 

baterias são consideradas as de maior impacto ambiental. Elas contêm metais tóxicos, motivo 

pelo qual alguns países restringem o seu uso (BOCCHI; FERRACIN; BIAGGIO, 2000). 
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2.1.3 Baterias de hidreto metálico/óxido de níquel 

 

As pesquisas acerca das baterias de níquel-metal-hidreto começaram em 1970 

como uma forma de armazenar o hidrogênio em uma bateria de hidrogênio-níquel (ATAIDE, 

2010). A principal diferença para as baterias de níquel/cádmio está na utilização do 

hidrogênio absorvido na forma de hidreto metálico como material ativo do anodo em vez de 

cádmio. O valor do potencial de circuito aberto para um único par de eletrodos é de 

aproximadamente 1,20 V, a temperatura ambiente. A reação global de descarga está descrita 

na Equação 3 (BOCCHI; FERRACIN; BIAGGIO, 2000): 

 

MH(s) + NiOOH(s) + H2O(l) ↔ M(s) + Ni(OH)2.H2O(s)   (3) 

(Hidreto metálico) + (Hidróxido de níquel III) + (Água) ↔ (Liga metálica) + (Hidróxido de níquel II hidratado) 

 

As baterias de níquel-metal-hidreto detém capacidade de 30% a 40% maior do 

que o padrão das baterias de níquel/cádmio e são menos propensas ao efeito memória, não 

existindo a necessidade de exercitar a bateria (carga/descarga). Seus armazenamento e 

transporte são simples, além de conterem apenas toxinas leves e serem rentáveis para a 

reciclagem (ATAIDE, 2010). 

As baterias de níquel-metal-hidreto também apresentam limitações. O 

desempenho começa a se deteriorar, se existir ciclos completos de carga/descarga 

repetidamente, após 200-300 ciclos; vida útil relativamente curta de três anos (operação na 

temperatura ideal e carga apenas parcial retardam o envelhecimento); apesar do níquel-metal-

hidreto ter a capacidade de fornecer altas correntes de descarga, o ciclo de vida da bateria 

diminui nestas condições de utilização, limitando a corrente de descarga. O índice de auto-

descarga é tipicamente 50% superior do que as de níquel/cádmio e temperaturas elevadas de 

armazenamento degradam o seu desempenho. Além destes fatores, esta bateria exige uma 

plena descarga para evitar a formação de cristais, tornando elevado seu cuidado na 

manutenção (uma vez a cada três meses) (ATAIDE, 2010). 

 

2.1.4 Bateria de íons lítio 

 

O pioneiro a trabalhar com células de lítio foi o físico Gilbert Newton Lewis, em 

1912. Porém só em 1970 as primeiras baterias recarregáveis foram comercializadas. As 
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tentativas de se desenvolver baterias com este metal sempre fracassaram devido à falta de 

segurança em manuseá-lo, pois o metal de lítio é instável, principalmente no seu 

carregamento. Pesquisas posteriores conduziram a uma bateria não constituída de lítio 

metálico usando os íons de lítio. Apesar de ser mais baixo na densidade de energia, é seguro, 

desde que certas precauções no ciclo de carga de descarga sejam tomadas. Em 1991, a Sony 

Corporation foi a primeira empresa a comercializar estas baterias (ATAIDE, 2010). 

Em 2019, o americano John B. Goodenough, o britânico-americano M. Stanley 

Whittingham e o japonês Akira Yoshino foram os vencedores do Prêmio Nobel de Química 

pelo desenvolvimento das baterias de íons de lítio. John B. Goodenough, aos 97 anos, tornou-

se a pessoa mais velha a ganhar um Nobel. Hoje, o americano ocupa a Cadeira Cockrell em 

Engenharia na Universidade do Texas em Austin, nos Estados Unidos. Já M. Stanley 

Whittingham, de 77 anos, é professor na Universidade Binghamton, parte da Universidade 

Estadual de Nova York, também nos Estados Unidos. Akira Yoshino, de 71 anos, é professor 

na Universidade Meijo, em Nagoya, no Japão, e Membro Honorário da corporação Asahi 

Kasei, em Tóquio (PINHEIRO, 2019). 

Os íons lítio estão presentes no eletrólito na forma de sais de lítio dissolvidos em 

solventes não aquosos, o grafite é o material mais comumente usado no anodo e o óxido de 

cobalto litiado (LiCoO2) é material mais frequentemente usado pelos fabricantes no catodo. 

Durante a descarga da bateria, a reação que ocorre no anodo é a oxidação do carbono, 

liberando assim íons lítio a fim de manter a eletroneutralidade do material. Já no catodo, o 

cobalto se reduz na estrutura do óxido, provocando a entrada de íons lítio em sua estrutura. O 

valor do potencial de circuito aberto para um único par de eletrodos varia de 3,0 V a 3,5 V, a 

temperatura ambiente. A reação global de descarga está descrita na Equação 4 (BOCCHI; 

FERRACIN; BIAGGIO, 2000). Um esquemático desta bateria pode ser visto na Figura 2. 

 

LixCoO2(s) + LiyC6(s) ↔ Lix+yCoO2(s) + C6(s)    (4) 
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Figura 2 – Representação dos processos eletroquímicos das baterias de íons lítio. 

 
Fonte: BOCCHI; FERRACIN; BIAGGIO (2000). 

 

As baterias de íons lítio caracterizam-se por terem alta densidade de energia, 

geralmente o dobro do padrão de níquel/cádmio, suportam centenas de ciclos de 

carga/descarga, além de não existir nelas o efeito memória e nenhum ciclo programado ser 

exigido para prolongar a vida útil (ATAIDE, 2010). Por conta disso, é preferível uma 

descarga parcial à descarga total. Se a tensão de uma célula cair abaixo de certo nível, não 

voltará a recarregar permanentemente (BRAIN, 2006). São baterias de baixa manutenção e 

auto-descarga (menos da metade em comparação a bateria de níquel-cádmio), podendo-se 

utilizar células especiais com capacidade de fornecer alta corrente para aplicações em 

ferramentas elétricas. Além disso, elas representam riscos ambientais muito menores que as 

anteriores (ATAIDE, 2010). 

As baterias de íons lítio também apresentam limitações. Mais frágeis, requerem 

um circuito de proteção para manter a tensão e corrente dentro de limites seguros, além de 

existirem restrições de transporte (ATAIDE, 2010). Detém uma vida útil de dois a três anos, 

mesmo se não estiverem em uso, ou seja, sua não utilização não acarretará em aumento da 

vida útil. Altas temperaturas degradam essas baterias. Este aumento de temperatura pode ser 

causado por um curto-circuito interno devido à falha do separador e o fato dessas baterias 

serem muito energéticas contribui para o problema. O calor faz com que a bateria ventile o 

solvente orgânico usado como eletrólito, e uma faísca próxima pode acendê-lo. Se ela estiver 

quente o suficiente para causar esta faísca e o contato, entrará em chamas (BRAIN, 2006). 

Um comparativo entre as quatro baterias em questão pode ser visto na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Dados comparativos das baterias tradicionais. 

Tecnologia de bateria
Tensão nominal 

(V)

Capacidade 

por célula (Ah)

Densidade 

de energia 

(Wh/kg)

Densidade 

de energia 

(Wh/l)

Chumbo/ácido 2,0 1-4000 30-45 50-80

Níquel/cádmio (NiCd) 1,2 0,05-25 30-45 80-110

Níquel-metal-hidreto 

(NiMH)
1,2 0,05-110 40-80 80-200

Íons lítio (Li-íon) 3,7 0,05-100 60-200 200-400

Tecnologia de bateria
Densidade de 

potência (W/l)

Eficiência 

energética 

ƞWh (%)

Vida útil 

(anos)

Número de 

ciclos

Chumbo/ácido 90-700 75-90 3-15 250-1500

Níquel/cádmio (NiCd) 75-700 60-70 5-10 500-800

Níquel-metal-hidreto 

(NiMH)
500-3000 65-75 5-10 600-1200

Íons lítio (Li-íon) 1300-10000 85-98 5-15 500-10000  
Fonte: adaptado de INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (2011). 

 

2.2 Baterias de lítio 

 

2.2.1 Fosfato de ferro e lítio (LiFePO4) 

 

Em 1996, a Universidade do Texas descobriu que o fosfato de ferro e lítio poderia 

ser utilizado como um material catódico para as baterias de íons lítio, pois este catodo é 

estável na condição de sobrecarga e suporta altas temperaturas sem alterações. Os fosfatos 

exibem faixa de temperatura de operação de -30 °C a +60 °C e apresentam uma capacidade 

teórica de 170 Ah/kg e tensão de 3,4 V. A principal vantagem dessa bateria é que, mesmo 

apresentando menor tensão entre os materiais dos eletrodos positivos de lítio, oferece uma 

maior estabilidade frente ao eletrólito, alcançando, assim, mais de 1.000 ciclos de 

carga/descarga. Esse material é mais confiável e mais seguro que outros materiais catódicos, 

como por exemplo, o LiCoO2 ou o LiMn2O4 (SANTOS, 2018). 

 

2.2.2 Óxido de cobalto, manganês, níquel e lítio (LiNiMnCoO2) 

 

Atualmente, as empresas de bateria produzem catodos a partir da mistura de 

óxidos de níquel-manganês-cobalto e lítio e anodo baseado no silício ou em carbono grafítico 

(os fabricantes protegem suas formulações). A combinação de níquel e manganês exibe bom 
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desempenho geral. Ocorre a otimização dos pontos fortes, que são a alta energia específica do 

níquel e a baixa resistência interna do manganês, apesar dos pontos fracos, que são a baixa 

estabilidade do níquel e a baixa energia específica do manganês. A mistura de óxidos atende à 

proporção de 33% de níquel, 33% de manganês e 34% de cobalto. O material catódico foi 

desenvolvido para fornecer alta energia específica, além de apresentar baixa taxa de 

autodescarga, sendo perfeitamente aplicável em veículos elétricos (SANTOS, 2018). 

 

2.2.3 Óxido de alumínio, cobalto, níquel e lítio (LiNiCoAlO2) 

 

A bateria de óxido de alumínio-níquel-cobalto e lítio é produzida em pequena 

escala. Por conta de seu elevado desempenho, isto é, elevada energia e potência específicas e 

longo ciclo de vida, as indústrias automobilísticas atualmente estão enfatizando a produção 

dessa bateria, considerando-se o custo e a segurança. A adição de alumínio promove a 

estabilidade térmica da bateria NCA (SANTOS, 2018). 

 

2.2.4 Titanato de lítio (Li4Ti5O12) 

 

Desde a década de 1980, anodos baseados em titanato de lítio têm sido utilizados 

em baterias. A sua estrutura do tipo espinélio pode substituir o anodo de carbono grafítico. 

Caracteriza-se por operar em tensão nominal de 2,40 V, alta capacidade específica, além de 

carga, taxa de descarga e ciclo de vida elevados em comparação com as baterias de íons lítio 

com anodo de carbono grafítico. Além disso, a bateria à base de titanato de lítio (LTO) pode 

ser operada com baixo risco de explosão e em temperaturas baixas com bom desempenho 

(SANTOS, 2018). 

 

2.2.5 Comparativo 

 

Os desempenhos das baterias de íons lítio com as suas vantagens e desvantagens 

estão apresentados no Quadro 1, na Tabela 4 e na Figura 3. 
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Quadro 1 – Análises de desempenho das diferentes baterias de lítio. 

Tipo Vantagem Desvantagem Aplicação

LFP

Boa estabilidade térmica

Excelente segurança

Vida útil longa

Energia específica moderada

Baixa voltagem

Desempenho reduzido sob

temperatura baixa

Veículos elétricos

Ferramentas elétricas

Dispositivos portáteis

NMC

Bom desempenho em todas

as propriedades

Desempenho superior em

energia específica

Alto custo

Veículos elétricos

Ferramentas elétricas

Armazenamento de 

energia

NCA

Alta energia

Alta densidade de potência

Boa vida útil

Alto custo e

baixa segurança

Veículos elétricos

e trem de força

LTO

Ampla faixa de temperatura de

operação (-30 °C a 55 °C)

98 % de eficiência de recarga

Elevado ciclo de vida

(3000 a 7000)

Elevada segurança e 

estabilidade

Baixa voltagem (2,4 V)

Baixa densidade de energia

Difícil de fabricar

Aplicações

nanotecnológicas

avançadas

 
Fonte: adaptado de SANTOS (2018). 

 
Tabela 4 – Dados comparativos das diferentes baterias de lítio. 

Tecnologia 

de bateria

Densidade de 

energia (Wh/kg)

Custo por 

kWh (US$)
Fabricantes

LFP 90-160 220-600
A123, BYD, 

NEC, Lishen

NMC 160-260 180-500
CATL, Kokam, 

JCI, Xalt

NCA 160-260 180-400 Panasonic, Saft

LTO 60-120 600-1200
Toshiba, 

LeClanché  
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em BECK (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Gráficos comparativos das diferentes baterias de lítio. 
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Fonte: adaptado de PINTO (2018). 

 

Comparativamente, as baterias LTO destacam-se em termos de desempenho, 

segurança e vida útil, porém não alcançam bons valores de energia e potência específicas, 

enquanto as baterias à base de manganês-níquel-cobalto e lítio apresentam propriedades 

médias. Todas as demais tecnologias de baterias não apresentam todas as propriedades com 

índices máximos de avaliação. Restringindo o emprego de baterias para veículos elétricos, a 

segurança, o custo e a vida útil podem ser mais significativos do que propriedades 

relacionadas à energia (SANTOS, 2018). 

 

2.3 Fabricante SolidEnergy Systems 

 

2.3.1 Bateria semissólida de lítio-metal 

 

As células recarregáveis de lítio-metal foram desenvolvidas pela primeira vez na 

década de 1980. Porém, com a formação de lítio musgoso durante o carregamento, o qual 

pode penetrar nos separadores e levar a explosões, essa tecnologia deu lugar às baterias de 

lítio-íon livres de lítio-metal, que ofereceram significativamente maior segurança (primeiro 

lítio-íon baseado em grafite em 1990, posteriormente lítio-íon baseado em silício em meados 
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dos anos 2000) (SOLIDENERGY SYSTEMS, 2017). Pesquisadores do ramo elogiaram as 

baterias de lítio de estado sólido como uma alternativa mais segura, já que esses dispositivos 

trocam eletrólitos líquidos inflamáveis por um sólido inerte, como plástico, cerâmicas, 

polímeros e materiais vítreos. Além de serem mais seguras do que suas contrapartes líquidas, 

essas alternativas também poderiam suportar um anodo de lítio puro, o que aumentaria a 

densidade de energia. Porém estes mesmos pesquisadores têm perseguido a tecnologia de 

baterias de estado sólido por décadas sem apresentar nenhum produto (PATEL, 2018). 

Em 2018, a SolidEnergy Systems, em Massachusetts, trabalhou neste projeto para 

se tornar a primeira empresa a vender essas baterias. A startup diz ter capacidade de 

armazenar o dobro de energia em sua bateria comparativamente às baterias convencionais de 

íons de lítio de mesmo peso (PATEL, 2018). A tecnologia apresentada é uma bateria 

semissólida. O anodo consiste de uma lâmina ultrafina de puro lítio coberta por um 

revestimento protetor sólido, composto de materiais inorgânicos e poliméricos, com o 

objetivo de suprimir o crescimento do lítio musgoso. Já o catodo é composto pela mistura 

NCM de alta densidade energética e estabilidade à oxidação em alta tensão. O eletrólito 

consiste de uma pasta de sais de lítio que possui alta eficiência de revestimento e decapagem 

do mesmo e reduzida volatilidade do solvente (SOLIDENERGY SYSTEMS, 2017). A Figura 

4 mostra a evolução desse tipo de bateria. 

 
Figura 4 – História das baterias de lítio a partir da perspectiva do anodo. 

 
Fonte: adaptado de SOLIDENERGY SYSTEMS (2017). 

 

A bateria semissólida de lítio-metal da empresa SolidEnergy Systems caracteriza-

se por ter densidades de energia de 500 Wh/kg e 1200Wh/l, capacidade nominal por célula de 
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3Ah, tensão nominal acima de 4,4V e 200 ciclos de carga/descarga (SOLIDENERGY 

SYSTEMS, 2017). Custando US$ 500 por quilowatt-hora, é atualmente muito mais cara do 

que as baterias convencionais de lítio-íon, que agora são vendidas por cerca de US$ 200. Em 

2018 as baterias estavam em fase de testes para drones e a empresa prospectava o início das 

vendas para o final do ano. As vendas de baterias para portáteis e veículos elétricos seriam 

iniciadas em 2019 e após 2021, respectivamente (PATEL, 2018). 

 

2.4 Baterias alternativas 

 

2.4.1 Bateria de sódio-enxofre (NaS) 

 

As baterias de sódio-enxofre são uma das mais promissoras tecnologias para 

aplicações de armazenamento de energia. Identificadas também por NaS, foram 

desenvolvidas inicialmente pela Ford Motor Company, na década de 1960, sendo vendidas 

posteriormente para a NGK, empresa japonesa. A NGK agora fabrica o sistema de baterias 

para aplicações estacionárias (BOBBY, 2014a). 

As baterias de sódio-enxofre são compostas por um catodo (eletrodo positivo) de 

enxofre líquido (fundido) e um anodo (eletrodo negativo) de sódio líquido (fundido), além de 

um eletrólito cerâmico de beta-alumina sólido (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL 

COMMISSION, 2011). Para que a bateria opere, tanto o enxofre como o sódio devem estar 

em estado líquido e o eletrólito a uma temperatura na qual ele possa atuar como um condutor 

iônico. A temperatura da bateria é mantida entre 300 e 350 ° C, pois, apesar de as 

temperaturas de fusão do enxofre e o sódio serem de 113 ° C e 98 ° C respectivamente, o 

eletrólito não funciona de forma viável até que a temperatura atinja 350 ° C. A célula é 

perfeitamente selada, de modo que os gases não podem vazar (BOBBY, 2014a). Uma 

representação esquemática da célula dessa bateria pode ser vista na Figura 5. Sua reação 

global está descrita na Equação 5 da seguinte forma: 

 

2Na + 3S ↔ Na2S3     (5) 

(Sódio) + (Enxofre) ↔ (Trissulfeto de sódio) 
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Figura 5 – Bateria NaS: design de célula. 

 
Fonte: adaptado de INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (2011). 

 

As baterias NaS têm como características capacidade de operação por célula de 4-

30Ah, tensão nominal de 2,1V, densidade de potência de 120-160W/l, energia específica de 

100-250Wh/kg, densidade volumétrica de 150-300Wh/l e vida útil de 2500-4500 ciclos. Além 

disso, têm um tempo de descarga de 6,0 a 7,2 horas, resposta rápida e sua eficiência de ida e 

volta baseada em CA é de cerca de 75%. Apresenta como pontos positivos o alto ciclo de 

vida, baixo custo potencial, operação flexível, boa densidade de potência, alta eficiência 

energética, identificação do estado de carga e insensibilidade às condições ambientais. Dentre 

suas aplicações estão o uso aeroespacial, em empilhadeiras e em veículos elétricos. São 

adequadas para aplicações com ciclos diários. Como o tempo de resposta está na faixa de 

milissegundos e essas baterias atendem aos requisitos de estabilização da rede, essa tecnologia 

pode ser muito interessante para as concessionárias e os grandes consumidores 

(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, 2011; BOBBY, 2014a). 

As baterias NaS têm como principal desvantagem sua temperatura de operação. 

Para mantê-las, é necessária uma fonte de calor, que se utiliza da energia armazenada da 

própria bateria, reduzindo em parte o seu desempenho. No uso diário, o calor de reação é 

quase suficiente para manter a temperatura da bateria, com isolamento dimensionado 

adequadamente. Essa tecnologia foi demonstrada em cerca de 200 locais no Japão, 
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principalmente para um processo conhecido como Peak Shave
1
, e a Alemanha, França, EUA e 

Emirados Árabes Unidos também contam com baterias NaS em operação. Sua fabricação é 

feita a partir de um tamanho mínimo de módulo de 50 kW e, usualmente, de 300 a 360 kWh. 

Como 20 módulos são combinados em uma bateria, a faixa mínima comercial de potência e 

energia é da ordem de 1 MW e de 6,0 a 7,2 MWh (INTERNATIONAL 

ELECTROTECHNICAL COMMISSION, 2011). 

 

2.4.2 Bateria de cloreto de sódio-níquel (NaNiCl) 

 

A bateria de cloreto de sódio-níquel foi desenvolvida em 1985 pelo grupo Zeolite 

Battery Research Africa Project (ZEBRA), liderado pelo Dr. Johan Coetzer no Conselho para 

Pesquisa Científica e Industrial (CSIR), em Pretória, África do Sul, e sua denominação 

técnica é Na-NiCl2 (BOBBY, 2014b). ZEBRA também significa “Pesquisa de Bateria de 

Emissão Zero” e é usado para se referir a essa tecnologia. Está comercialmente disponível 

desde 1995 e, assim como a bateria NaS, opera em altas temperaturas (INTERNATIONAL 

ELECTROTECHNICAL COMMISSION, 2011). 

As baterias de cloreto de sódio-níquel são compostas por um catodo de cloreto de 

níquel (NiCl2/FeCl2) e um anodo de sódio metálico, além de um eletrólito cerâmico Na-β"-

Al2O3 (Na como condutor iônico). Um eletrólito secundário de NaAlCl4 líquido é utilizado no 

transporte dos íons de sódio para o eletrodo positivo. A célula opera em uma temperatura de 

270 a 300 ° C, favorecendo a maior difusividade entre os reagentes sólidos no catodo e maior 

condutividade do eletrólito sólido (BOBBY, 2014b). As baterias NaNiCl podem suportar 

sobrecarga e descarga limitadas e têm características de segurança significativamente 

melhores e uma tensão nominal mais alta do que as baterias NaS (INTERNATIONAL 

ELECTROTECHNICAL COMMISSION, 2011). Durante a descarga, o sódio reage com o 

cloreto de níquel para formar cloreto de sódio (sal) e níquel. Este processo é revertido durante 

o carregamento (O’SULLIVAN; BINGHAM; CLARK, 2006). Uma representação 

esquemática da célula dessa bateria pode ser vista na Figura 6. Sua reação global está descrita 

na Equação 6 da seguinte forma: 

2Na + NiCl2  ↔ 2NaCl + Ni     (6) 

(Sódio) + (Cloreto de níquel) ↔ (Cloreto de sódio) + (Níquel) 

                                                           
1
 Peak Shave é o processo no qual se mantém a carga de base por meio de uma fonte e complementa-se o 

suprimento adicionando outras fontes, baseado na quantidade em que a demanda supera a carga de base, com o 

objetivo de manter o nível de suprimento de energia compatível com a demanda. 
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Figura 6 – Reações químicas simplificadas dentro da célula ZEBRA durante a descarga. 

 
Fonte: adaptado de O’SULLIVAN; BINGHAM; CLARK (2006). 

 

A ZEBRA tem como características capacidade de operação por célula de 38Ah, 

tensão nominal de 2,6V, densidade de potência de 250-270W/l energia específica de 100-

200Wh/kg, densidade volumétrica de 150-200Wh/l e ciclo de vida aproximadamente de 3500 

ciclos (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, 2011). Apresenta 

como pontos positivos células grandes (até 500Ah possíveis) e de alta potência, é tolerante a 

curto-circuitos e tem materiais de baixo custo (ELECTROPAEDIA, 2005). Além disso, 

possui longa vida útil (15 anos ou mais), não precisa de condicionamento de ar, tem indicação 

SOH (Estado da Saúde) e SOC (Estado de cobrança), monitoramento remoto dos sistemas; é 

livre de manutenção e tem alta reciclabilidade da matéria-prima. Dentre suas aplicações estão 

o uso em veículos elétricos, caminhões, ônibus e vans híbridas, uso estacionário, geradores 

renováveis distribuídos (micro turbinas eólicas e grandes plantas fotovoltaicas), além de uso 

para suporte de rede (com requisitos de tensão de até 600V) (BOBBY, 2014b). 

A ZEBRA também apresenta limitações. Possui uma gama limitada de tamanhos 

e capacidades disponíveis, apenas uma fábrica no mundo a produz, a fabricante suíça FZ 

Sonick, e tem alta resistência interna. Além disso, apresenta os mesmos problemas de alta 

temperatura de operação que a bateria NaS possui, necessitando de gerenciamento térmico. É 
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necessário um pré-aquecimento para levar a bateria até a temperatura de operação de 270 ° C. 

(até 24 horas partindo do frio). Juntamente a isso, ela utiliza 14% de sua capacidade por dia 

para manter a temperatura quando não está em uso. Por fim, seu custo total é elevado 

(ELECTROPAEDIA, 2005). 

Um ponto interessante acerca dessa tecnologia é que ela tende a desenvolver baixa 

resistência quando ocorrem falhas. Com isso, falhas de células em conexões seriais acarretam 

apenas na perda da tensão de uma célula ao invés da falha prematura do sistema como um 

todo. Essas baterias obtiveram sucesso na sua implementação em vários projetos de veículos 

elétricos (Think City, Smart EV) e são uma oportunidade interessante para aplicações de 

frota. As pesquisas atuais estão trabalhando no desenvolvimento de versões avançadas da 

ZEBRA. Os focos são maiores densidades de potência para veículos elétricos híbridos e 

versões de alta energia para armazenamento de energia renovável para aplicações de 

nivelamento de carga e industriais (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL 

COMMISSION, 2011). 

 

2.5 Panorama atual das baterias 

 

Atualmente, a grande maioria dos fabricantes e usuários está focada nas baterias 

de lítio. O Quadro 2 contém as informações sobre os principais fabricantes de veículos 

elétricos e de seus produtos no ano de 2017. Para cada fabricante foi listado um modelo de 

veículo, seu tipo e a química da bateria utilizada no mesmo. 
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Quadro 2 – Químicas das baterias dos veículos comerciais produzidos em 2017. 

Fabricante Nome/Modelo Tipo Química da bateria

Audi Audi Q7 e-tron VEPH NMC

BMW BMW i3 VPE NMC

BYD BYD E6 VPE LFP

Daimler Smart Fortwo Electric Drive VPE NCA

Fiat Fiat 500e VPE NMC

Ford Ford C-Max Energi VEPH NMC

General Motors Chevrolet Volt VEPH NMC

Hyundai Hyundai Ionic Electric VPE NMC

Karma Karma Revero VEPH NMC

Kia Kia Soul EV VPE NMC

Mitsubishi Mitsubishi Outlander VEPH NMC

Nissan Nissan Leaf VPE NMC

Porsche Porsche Panamera 4 E-Hybrid VEPH NMC

Renault Renault Zoe VPE NMC

Tesla Tesla Model SP100D VPE NCA
 

Fonte: adaptado de SANTOS (2018). 

 

É possível verificar que há um predomínio do uso da bateria NMC nos VPEs 

(veículos puramente elétricos) e nos VEHPs (veículos elétricos híbridos plug-in). Esse 

levantamento, do ano de 2017, se mostra coerente com relação ao comparativo feito entre os 

diferentes tipos de baterias a base de lítio, que apontou para a química NMC como a mais 

interessante de se utilizar. Ela apresenta bom desempenho em todas as suas propriedades e 

desempenho superior no quesito energia específica. Cabe destacar que somente a empresa 

chinesa BYD optou por produzir veículos elétricos com baterias LFP (SANTOS, 2018). 
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Gráfico 1 – Taxa de crescimento dos diferentes tipos de baterias, em MWh. 

 
Fonte: adaptado de BECK (2018). 

 

No Gráfico 1 é possível verificar que as baterias de lítio vem tendo desde o início 

dos anos 2000 a maior taxa de crescimento dentre as outras, tendo também a maior parte dos 

investimentos industriais. A taxa de retorno de investimento de 2010 a 2017 ficou em 26%. 

 

Gráfico 2 – Produção mundial de células de lítio. 

 
Fonte: adaptado de BECK (2018). 

 

No Gráfico 2 é possível verificar que a maior parte da produção mundial de 

células de lítio se concentra na China (cerca de 60%), com destaque para a BYD, fabricante 

de VE. Outra informação importante é de que a taxa anual de crescimento da capacidade de 
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produção mundial, em MWh, entre 2015 e 2017, foi de 26% (cálculo do ano em questão feito 

com relação ao ano anterior). Se feita uma prospecção de crescimento dessa capacidade até 

2020, a taxa anual passa a ser de 23,6%. 

 

Gráfico 3 – Histórico e previsão de preço médio das baterias de lítio, em $/kWh. 

 
Fonte: adaptado de PINTO (2018). 

 

No Gráfico 3 é possível verificar que o preço das baterias de íons de lítio reduziu 

significativamente entre 2010 e 2017. Foi constatada uma queda de 70% do valor de mercado 

nesse período e a previsão é de que a queda continue na mesma taxa de 70% entre 2017 e 

2030. Existem variadas razões para este retrato, dentre elas: a melhoria das tecnologias 

empregadas, a economia de escala (atrelada a grande oferta) e a competitividade entre 

empresas (BECK, 2018; PINTO, 2018). 

 

Gráfico 4 – Evolução do mercado das baterias de lítio por segmento, em GWh. 

 
Fonte: adaptado de BECK (2018). 
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No Gráfico 4 é possível verificar que até 2030 os veículos elétricos dominarão o 

mercado alvo das baterias de íons de lítio, deixando para trás as aplicações estacionárias e os 

bens de consumo. 

Gráfico 5 – Histórico e previsão de demanda das baterias de lítio para veículos elétricos por país, em GWh. 

 
Fonte: adaptado de PINTO (2018). 

 

No Gráfico 5 é possível verificar que a previsão de demanda das baterias de lítio 

para novos veículos elétricos é de 408GWh em 2025 e de 1.293GWh em 2030, um 

crescimento significativo de 216%. Os países que mais se destacam são China e Estados 

Unidos (PINTO, 2018). 

 

Gráfico 6 – Evolução do mercado das baterias de lítio nos vários tipos de VEs, em MWh. 

 
Fonte: BECK (2018). 
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Gráfico 7 – Evolução do mercado das baterias de lítio nos vários tipos de VEs, em M$. 

 
Fonte: BECK (2018). 

 

Nos Gráficos 6 e 7 é possível verificar que, entre 2017 e 2025, a previsão de 

crescimento é de 400% e 261%, respectivamente. Os tipos de veículos com maior tendência 

de crescimento são os VPEs em geral e os VPEs e VEHPs da China. Outra informação 

importante é de que a taxa anual de evolução do mercado das baterias de lítio em MWh e M$, 

neste mesmo período, foi de 23% e 17%, respectivamente. 

 
Gráfico 8 – Demanda de cobalto e níquel para as baterias de lítio, em toneladas. 

 
Fonte: adaptado de BECK (2018). 
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Gráfico 9 – Demanda de lítio para as baterias de lítio, em toneladas. 

 
Fonte: adaptado de BECK (2018). 

 

Nos Gráficos 8 e 9 é possível verificar que, entre 2017 e 2025, a previsão de 

crescimento da demanda por cobalto, níquel e lítio é de 195%, 264% e 257%, 

respectivamente. Em 2025, esta previsão aponta que a parcela da produção global de cobalto, 

níquel e lítio destinada às baterias de lítio será de 58%, 10% e 75%, respectivamente. Estes 

gráficos confirmam o padrão observado no Quadro 2, onde há um predomínio no uso da 

química NMC, com algumas fabricantes utilizando a química NCA. 

 

2.6 Panorama internacional dos veículos elétricos 

 

2.6.1 Mercado 

 

Cerca de 1,15 milhão de veículos elétricos (VPE e VEHP) foram vendidos em 

todo o mundo no ano de 2017, aproximadamente 0,7% do total de vendas de veículos 

automotores. Desde 2012, esse mercado apresentou um crescimento de 57,7% ao ano, contra 

3,1% do mercado de convencionais. A maior participação é de VPEs, atingindo 65% das 

vendas de VEs (BNDES, 2018a). 

Cabe citar uma iniciativa interessante rumo à popularização dos veículos elétricos. 

Em setembro de 2018, a montadora Volkswagen apresentou na Alemanha os primeiros 

detalhes e especificações de sua nova plataforma MEB (modularer elektrifizierungsbaukasten 
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em alemão, ou, em português, matriz de acionamento elétrico modular), desenvolvida 

especificamente para veículos elétricos. A tecnologia faz parte da campanha “ELECTRIC 

FOR ALL”, que tem como proposta aliar todas as vantagens dos VEs a um preço acessível 

para todos. De acordo com a montadora, a produção do Volkswagen ID., 

primeiro veículo série do mundo baseado no MEB, começará a ser produzido em Zwickau no 

final de 2019 (VOLKSWAGEN, 2018). A plataforma MEB possibilitará a instalação de 

baterias maiores, como pode ser visto na Figura 7. 

 
Figura 7 – Características básicas do Volkswagen ID. 

 
Fonte: adaptado de VOLKSWAGEN (2018). 

 

2.6.2 Metas de restrição 

 

Uma prática cada vez mais usual entre os países de todo o mundo é o 

estabelecimento de metas e medidas de restrição quanto ao uso de veículos MCI. Tem como 

objetivo principal a redução das emissões dos GEEs, que passa diretamente pela 

implementação dos veículos elétricos. No Quadro 3 e no Quadro 4 estão relacionadas algumas 

dessas medidas tomadas em alguns países e por montadoras de automóveis, respectivamente. 

 

https://www.car.blog.br/
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Quadro 3 – Medidas de restrição por localidade. 

País/Cidade Medidas de restrição
País/

Cidade
Medidas de restrição

Espanha/Madri

Restrição ao acesso à cidade 

de Madri de veículos MCI 

fabricados antes de 2000

Áustria
Venda de carros MCI 

serão proibidos em 2030

Itália/Roma

Proposta de fechar o centro da 

cidade de Roma para veículos 

a diesel a partir de 2024

Índia
Venda de carros MCI 

serão proibidos em 2030

Holanda/

Amsterdã

Veículos MCI serão proibidos 

em Amsterdã a partir de 2030

Canadá/

Quebec

Na capital Quebec, 15% 

dos carros terão de ser 

elétricos até 2025

França

Lei da Mobilidade: venda de 

carros MCI será proibida a 

partir de 2040

China
12% dos carros terão de 

ser elétricos até 2020

Escócia
Venda de carros MCI serão 

proibidos em 2032

Estados 

Unidos/

Califórnia

15% dos carros terão de 

ser elétricos até 2025

Noruega
Venda de carros MCI serão 

proibidos em 2025

Coreia do 

Sul

30% dos carros terão de 

ser elétricos até 2020

Inglaterra
Venda de carros MCI serão 

proibidos em 2040
- -

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em PINTO (2018), LUSA (2019) e AGÊNCIA BRASIL (2019). 

 
Quadro 4 – Medidas de restrição por montadora. 

Montadoras Medidas de restrição Montadoras Medidas de restrição

Volvo

100% dos carros 

híbridos ou elétricos até 

2019

BMW

15% a 25% dos carros 

híbridos ou elétricos até 

2025

Jaguar/Land Rover

100% dos carros 

híbridos ou elétricos até 

2020

Volkswagen

100% dos carros com 

versão híbrida ou 

elétrica até 2030

Mercedes-Benz

100% dos carros com 

versão híbrida ou elétrica 

até 2022 e 100% dos 

carros híbridos ou 

elétricos até 2039

Honda
70% dos carros híbridos 

ou elétricos até 2030

Peugeot/Citroën/Opel

80% dos carros novos 

híbridos ou elétricos até 

2023

- -

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em PINTO (2018) e JORNAL DO CARRO (2019). 
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2.6.3 Políticas públicas para disseminação de VEs 

 

Além de metas e medidas de restrição, os governos também trabalham com 

acordos internacionais, normatizações e investimentos para adoção de VEs, reforçando o 

compromisso de reduzir o consumo de combustíveis fósseis e de acelerar a difusão da 

tecnologia elétrica. A meta conjunta da União Europeia, por exemplo, é atingir, até 2020, um 

número de VEs em circulação entre oito e nove milhões, cerca de 3% da frota total projetada. 

Nesse sentido, foi criada a Aliança Internacional para Veículos com Emissão Zero 

(ZEV Alliance), um acordo firmado em 2015 entre governos de vários países e estados com o 

objetivo de acelerar a adoção de veículos de emissão zero (VPEs, VEPH e células de 

combustível). A principal meta é fazer com que todas as vendas de veículos de passageiros 

nesses países e estados sejam de ZEVs até 2050. A aliança é composta hoje por quatro países 

(Alemanha, Holanda, Noruega e Reino Unido) e dez estados (Colúmbia Britânica (Canadá), 

Califórnia (EUA), Connecticut (EUA), Maryland (EUA), Massachusetts (EUA), Nova York 

(EUA), Oregon (EUA), Quebec (Canadá), Rhode Island (EUA) e Vermont (EUA)) 

(CLIMATE INITIATIVES PLATFORM, 2019). 

Para estimular a produção e comercialização de VEs, é necessária uma série de 

normas conjuntas entre os diferentes países, além da padronização dos componentes centrais. 

Isto reduz as incertezas dos fabricantes, as barreiras à entrada entre os países e amplia os 

mercados potenciais dos produtos. Tratando-se de normas, destacam-se as de segurança para 

colisão frontal (ECE R94), lateral (ECE R95) e para a segurança das baterias (ECE R100) por 

meio do World Forum For Harmonization of Vehicle Regulations, organizado pela UNECE. 

Tratando-se de padronização, destaca-se que os padrões dos plugues para recarga já são 

regulados pela IEC por meio do padrão IEC 62196-2 (VAZ; BARROS; CASTRO, 2015). 

Os principais países desenvolvidos mostram em seu histórico investimentos de 

recursos em P&D para avançar no domínio tecnológico dos VEs e de seus componentes 

centrais. No Reino Unido, por exemplo, foram identificados sessenta projetos de P&D 

voltados a iniciativas de baixo carbono. Na Suécia, cerca de US$ 3 milhões foram destinados 

à atividade de P&D em baterias. Nos EUA, o orçamento de 2012, de US$ 268 milhões, esteve 

concentrado em baterias, células a combustível, sistemas veiculares e infraestrutura. Na 

Alemanha, o investimento se dá na parte mecânica, na criação de uma cadeia integrada de 

valor, além de baterias e tecnologia de informação e comunicação. Na China, cerca de US$ 

1,1 bilhão foram destinados para projetos de demonstração da tecnologia e de sua viabilidade. 

http://climateinitiativesplatform.org/index.php/Welcome
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Na Índia, em janeiro de 2013, foi lançado o Plano Nacional de Mobilidade Elétrica 2020, com 

uma proposta de colaboração entre governo, indústria e academia para tornar o país um dos 

líderes nesse mercado (VAZ; BARROS; CASTRO, 2015). 

 

2.7 Panorama nacional dos veículos elétricos 

 

2.7.1 Mercado 

 

Em 2017, o número de licenciamentos de VEs no Brasil, de acordo com o 

DENATRAN, foi de 3.296. Os modelos de veículos licenciados foram, em sua maioria, 

Toyota Prius e Ford Fusion, ambos híbridos. Os principais VPEs disponíveis no país estão em 

projetos-piloto, em pequenas frotas de táxi e de empresas do setor energético, 

como Itaipu, Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), Companhia Paranaense de Energia 

(Copel) e Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (Cemig), com objetivos de testes, 

pesquisa e transporte de pessoal. Em 2016, cerca de 0,05% da frota de veículos leves 

licenciados era de VEHs (veículos elétricos híbridos) (1.091 veículos). Já em 2018, o número 

subiu para 0,17%, mostrando uma evolução da participação desses veículos no licenciamento 

de leves. A previsão de crescimento, como pode ser vista na Figura 8, é de cerca de 0,4% em 

2020, 1,5% em 2023 e 2,5% em 2026, chegando nesse ano a 100 mil VEHs licenciados 

(BNDES, 2018a; COELHO, 2017). 

 
Figura 8 – Histórico e previsão de frota de VEHs, em mil veículos. 

 
Fonte: adaptado de COELHO (2017). 

  



43 

 

 

2.7.2 Políticas públicas para disseminação de VEs 

 

Em junho de 2018, a ANEEL publicou a Resolução Normativa nº 819, a qual 

estabelece os procedimentos para a realização de atividades de recarga pública de EVs no 

Brasil. De acordo com a norma, é permitida a recarga de VEs de propriedade distinta do 

titular da unidade consumidora, inclusive para fins comerciais. Sendo assim, entidades 

privadas ficam autorizadas a participarem do mercado de recarga de carros elétricos. A 

iniciativa é importante, pois, dessa forma, ocorre a abertura do setor de eletropostos e 

mobilidade elétrica à livre concorrência e disseminação (FGV ENERGIA, 2018). 

A Câmara dos Deputados também agiu positivamente com relação a incentivos. A 

Medida Provisória 843/18, transformada na Lei 13.755/18, instituiu o Rota 2030, um regime 

tributário para as montadoras de veículos no Brasil. Substituindo o antigo Inovar-Auto, visa 

incentivar as diversas tecnologias veiculares no país, com apoio à inovação, à melhoria da 

eficiência energética e à qualidade, pois exige como contrapartida investimentos em pesquisa 

e desenvolvimento de produtos e tecnologias. A alíquota de IPI incidente sobre VEs irá variar 

na faixa de 7% a 20% de acordo com o peso e eficiência energética do motor. Quanto mais 

leve e mais eficiente, menor a alíquota incidente sobre o carro elétrico (FGV ENERGIA, 

2018; PIOVESAN, 2019). 

Referentes à redução de impostos, algumas medidas foram tomadas em várias 

partes do país. São elas: Resolução nº 97, de 26 de Outubro de 2015, instituída pelo MDIC 

(Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), que reduz o imposto de 

importação para VEs de 35% para faixa de 0%-7%; redução parcial no IPVA em alguns 

estados (por exemplo, MG, SP e RJ) e total em outros estados (CE, MA, PE, PI, RN, RS e 

SE) para VEs; Portaria nº 31/16, instituída pela Prefeitura de São Paulo em 2016, determina a 

dispensa do rodízio de carros para VEs na cidade de São Paulo (PINTO, 2018). 

 

2.8 Panorama municipal dos veículos elétricos 

 

2.8.1 VAMO 

 

O VAMO foi criado em setembro de 2016 com o objetivo de oferecer à população 

de Fortaleza mais uma opção de mobilidade urbana sustentável, além de ser um projeto 

pioneiro no Brasil e na América Latina, pois se trata do primeiro sistema de carros 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/565207-CAMARA-APROVA-MP-QUE-CONCEDE-BENEFICIO-FISCAL-A-MONTADORAS-DE-VEICULOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/569777-TEMER-SANCIONA-COM-DEZ-VETOS-PROJETO-QUE-CRIA-NOVO-REGIME-AUTOMOTIVO.html
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compartilhados 100% elétricos. Foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Conservação e 

Serviços Públicos (SCSP), por meio do Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito 

(PAITT), em parceria com o Hapvida Saúde e a Serttel (empresa de soluções tecnológicas 

para gerenciamento de trânsito, segurança e mobilidade urbana). Estão disponíveis 20 carros, 

dos quais são cinco do modelo “BYD e6” e quinze do modelo compacto “Zhidou EEC L7e-

80”, distribuídos em 12 estações na cidade, além de seis “vagas VAMO”, locais em que o 

usuário pode fazer a devolução do veículo sem a necessidade de conectar o carro em uma 

estação de carregamento (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2018). Nas Figuras 9 e 10 é 

possível observar uma das estações e uma das “vagas VAMO”, respectivamente. 

 
Figura 9 – Posto de abastecimento dos veículos elétricos compartilhados. 

 
Fonte: PREFEITURA DE FORTALEZA (2018). 

 
Figura 10 – Vaga destinada exclusivamente aos veículos elétricos compartilhados. 

 
Fonte: PREFEITURA DE FORTALEZA (2017). 
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Segundo a Prefeitura de Fortaleza (2018), dados contidos em relatórios 

divulgados pela Serttel com análises feitas em dois anos de operação mostram que o VAMO 

realizou 3.823 cadastros, 1.367 test-drives e 3.753 viagens. Os usuários se concentram na 

faixa de idade entre 21 e 40 anos, totalizando 2.668 pessoas. Os dados mostram ainda que os 

fortalezenses costumam utilizar os veículos para viagens rápidas. Viagens de até 30 minutos 

somaram 964 utilizações e de 30 minutos a 1 hora somaram 907. As origens e destinos mais 

comuns das viagens realizadas são as estações do Shopping Iguatemi, do North Shopping e da 

Igreja de Nazaré. Em 65% dos casos, os veículos são devolvidos em estações diferentes das 

estações de origem. 68% dos aluguéis são do modelo de carro “BYD”, que comporta cinco 

passageiros, sendo 32% do modelo compacto, “Zhidou”. 

Algumas das vantagens oferecidas pelo VAMO aos usuários são a economia e 

facilidade de estacionamento, além de benefícios para o meio ambiente e mobilidade urbana. 

Tratando-se de economia, o sistema demonstrou ser uma opção financeiramente vantajosa 

para os fortalezenses. Em 2017, projeto reduziu a tarifa em 68%, tornando-se ainda mais 

competitivo com relação a outros modais, inclusive do transporte individual de passageiros 

por meio de aplicativos (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2018). 

Tratando-se dos benefícios neste setor, o sistema de carros compartilhados é 

100% elétrico, utilizando uma tecnologia limpa que não emite gases poluentes, além de não 

produzir poluição sonora. Nos dois anos de operação analisados, estima-se que deixaram de 

ser emitidas na atmosfera mais de 500 toneladas de CO2 (PREFEITURA DE FORTALEZA, 

2018). 
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3 METODOLOGIA 

 

O procedimento do presente trabalho foi elaborado a partir do sequenciamento das 

seguintes etapas: 

 

1. Coleta de dados e síntese das informações das baterias 

 

Foi elaborado um resumo das principais baterias utilizadas para veículos elétricos 

na atualidade, incluindo desempenho, custo, vantagens e desvantagens de cada uma. As 

baterias são postas de forma comparativa, com a finalidade de mostrar as possibilidades de 

aplicação e investimento para o Brasil. 

 

2. Análise comparativa entre a bateria de lítio-íon atual e a de lítio-metal semissólida 

 

Foram feitos cálculos comparativos levando em consideração apenas aspectos 

técnicos acerca da bateria de lítio-íon do tipo NCA e da bateria de lítio-metal semissólida em 

desenvolvimento. As especificações técnicas são apresentadas e utilizadas em um exemplo 

prático, onde é analisado o desempenho do VE Tesla Model S com as duas baterias. O 

objetivo principal deste comparativo é mostrar o potencial da nova bateria, que tem como 

propósito substituir as baterias de lítio-íon atuais. 

 

3. Busca de incentivos para a disseminação dos veículos elétricos 

 

Após analisar e comparar as baterias para VEs, foi feito um levantamento acerca 

dos incentivos internacionais e nacionais que visam a disseminação e viabilização dessa 

tecnologia. Foram feitos levantamentos de diferentes localidades, em diversas instituições, 

para chegar a uma visão ampla do que está sendo feito em prol dos VEs. 

 

4. Infraestrutura FV para veículos elétricos 

 

Por fim, após análise de baterias que podem ser aplicadas tanto para VEs como 

para aplicações estacionárias, foi feito um estudo acerca do potencial brasileiro no uso de 

sistemas FV voltados ao abastecimento de VEs. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após levantamento de informações acerca das baterias já utilizadas para veículos 

elétricos, bem como do estágio atual em que se encontram o mercado e as políticas que visam 

intensificar o uso dessa tecnologia, é necessário uma análise criteriosa a respeito do conteúdo 

abordado. 

A análise consiste em comparar as principais baterias utilizadas, em especial a 

bateria semissólida apresentada como a tecnologia do futuro, Além de verificar e comparar 

uma série de incentivos para a disseminação dos VEs. A infraestrutura também é importante, 

sendo dada uma proposta de investimento no setor. 

 

4.1 Síntese das informações das baterias 

 

Foram consideradas que as baterias do tipo chumbo/ácido, níquel/cádmio e 

níquel-metal-hidreto são tecnologias ultrapassadas e que as baterias de lítio-íon mais 

utilizadas no mercado são as do tipo NMC e NCA. O Quadro 5 apresenta uma síntese das 

principais baterias que podem ser utilizadas para VEs. 



48 

 

 

Quadro 5 – Síntese comparativa das principais baterias no mercado. 

Bateria

Energia 

específica 

(Wh/kg)

Custo 

por kWh 

(US$)

Vantagens Desvantagens

NMC 160-260 180-500

Bom desempenho em todas

as propriedades

Tecnologia amplamente 

conhecida e aplicada

NCA 160-260 180-400

Alta energia, densidade de 

potência, e vida útil

Tecnologia amplamente 

conhecida e aplicada

Li-Metal 500 500

Tecnologia semissólida não 

inflamável

Energia específica maior 

com relação às outras 

baterias e volume reduzido

Alto custo

Curta vida útil

Bateria em desenvolvimento

NaS 100-250 450

Elevada vida útil

Operação flexível

Insensibilidade às condições 

ambientais

Aplicavel tanto para veículos 

elétricos como para 

aplicações estacionárias

Temperatura de operação 

elevada

ZEBRA 100-200 400-800

Elevada vida útil

Mais segura que as outras 

tecnologias e reciclável

Aplicavel tanto para veículos 

elétricos como para 

aplicações estacionárias

Possui sistema de 

monitoramento e gestão 

embutido

Temperatura de operação 

elevada

Fabricante única (FZ 

Sonick)

Eletrólito inflamável

Por questões de operação 

segura e otimização de 

desempenho, as baterias de 

lítio-íon necessitam de 

circuitos eletrônicos 

apropriados, denominados 

BMS (Battery  

Management  System )

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2 Lítio-metal x Óxido de alumínio, cobalto, níquel e lítio 

 

Para efeitos comparativos, foram feitos cálculos referentes ao desempenho da 

bateria NCA, utilizada atualmente, e da bateria semissólida de lítio-metal, que está em 

desenvolvimento. Os dados se encontram na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Informações sobre as baterias NCA e Li-Metal. 

Bateria analisada
Capacidade 

(Ah)

Tensão 

nominal 

(V)

Energia 

específica 

(Wh/kg)

Densidade 

volumétrica 

(Wh/l)

Descarga
Vida útil 

(ciclos)

NCA 2,8 3,6 260 600 1C 500

Li-Metal 3 4,4 500 1200 até 10C 200

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em SOLIDENERGY SYSTEMS (2017) e BATTERY UNIVERSITY 

(2019). 

 

A aplicação destes cálculos foi realizada para o veículo elétrico Tesla Model S, 

que utiliza a primeira bateria citada. Sua capacidade de armazenamento é de 100kWh, com 

autonomia de 315 milhas (506,94 quilômetros). A massa hipotética da bateria (apenas para 

efeito de cálculos) é de 384,62kg. 

 

4.2.1 Cálculos para a bateria NCA 

 

Considerando a energia total e a densidade volumétrica desta bateria, tem-se que o 

volume e as dimensões (supondo uma bateria em formato de cubo) da bateria serão de: 

 

�  kWh

   
Wh
l

= �     L = �     dm3              (RESULTADO �) 

√�     dm3
3

=    dm =   cm              (RESULTADO  ) 

 

Considerando a energia total da bateria e a autonomia do veículo, tem-se que a 

energia gasta por quilômetro é de: 

 

�  kWh

      km
= �     

Wh

km
                  (RESULTADO  ) 

 

4.2.2 Cálculos para a bateria Li-Metal 

 

A partir do RESULTADO 1 e considerando 2:1 a proporção entre os valores das 

densidades volumétricas das duas baterias, pode ser feito o comparativo de volume ocupado: 
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�     dm3

 
= 8     dm3                  (RESULTADO  ) 

√8     dm3
3

=     dm =     cm              (RESULTADO  ) 

 

Tendo em vista a massa hipotética da bateria atual, utilizando a energia específica 

da bateria em questão, tem-se o comparativo de energia armazenada: 

 

 8    kg     
Wh

kg
= �    �kWh              (RESULTADO  ) 

 

Tendo em vista o RESULTADO 6 e o RESULTADO 3, pode ser feito o 

comparativo de autonomia: 

 

�    �kWh

�     
Wh
km

=      �km                  (RESULTADO  ) 

 

4.2.3 Comentários 

 

Após os cálculos, é possível perceber que, para a mesma quantidade de massa, a 

bateria NCA oferece 100kWh de energia, enquanto a bateria Li-Metal ofereceria 192,31kWh 

de energia, mostrando um aumento de 92,31%. Para as especificações do Tesla Model S, o 

volume da bateria atual é de 166,67 l, tendo um lado de 55cm de dimensão (supondo uma 

bateria no formato de um cubo). Já a bateria nova tem um volume de 83,34 l, com um lado de 

43,7cm de dimensão. Isso representa uma redução no volume de 50% e uma redução 

hipotética no lado da bateria de 21%. Finalmente, sem modificar as especificações do Tesla 

Model S, a autonomia de 506,94km oferecida pela bateria atual é elevada para 974,91km com 

a bateria nova, um aumento de 92,31%. 
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4.3 Incentivos internacionais e nacionais para a disseminação de veículos elétricos 

 

4.3.1 Incentivos internacionais 

 

Os incentivos financeiros mais utilizados são os subsídios para a compra de 

veículos verdes e a redução de impostos e taxas no ato da compra e ao longo da vida útil do 

veículo. Destaque para a Noruega, onde o governo investiu em diversas frentes e com 

bastante sucesso, tornando o país uma referência mundial de políticas públicas no tema. Já 

dentre os incentivos não monetários, destacam-se: gratuidade em estacionamentos públicos, 

usos de faixas exclusivas, isenção de pedágios e de taxas de circulação, dentre outros. É 

válido ressaltar que a criação de infraestrutura é fundamental para estimular a oferta, já que as 

Fabricantes de Equipamentos Originais (OEM) tendem a não produzir e comercializar em 

países ou regiões sem a infraestrutura necessária para operar os VEs (VAZ; BARROS; 

CASTRO, 2015). No Quadro 6 é possível ver uma síntese de todos esses incentivos em 

alguns países. 
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Quadro 6 – Incentivos para VEs em diferentes países. 

País Incentivos financeiros Incentivos não financeiros

EUA

Até US$ 7,5 mil em crédito no 

valor de venda, de acordo com a 

capacidade da bateria. Há 

redução progressiva até o 

fabricante atingir duzentos mil 

veículos produzidos. Também há 

incentivos por parte de alguns 

estados

Variando de estado para estado: 

utilização das faixas preferenciais em vias 

destinadas a veículos com alta ocupação, 

isenção da inspeção veicular anual para 

VPEs e VEHPs, descontos no seguro 

para seus proprietários, estacionamento 

grátis, reserva de vagas em 

estacionamentos, isenção ou redução de 

pedágio em alguns pontos, descontos na 

tarifa de recarga

China
Subsídios para a compra de 

veículos de até US$ 10 mil
-

França

Cerca de US$ 500 milhões em 

descontos concedidos aos 

consumidores que comprarem 

veículos eficientes, com 90% 

desse montante advindo de taxas 

sobre os veículos ineficientes e 

10% de subsídios diretos

Autolib (empresa de aluguel de ônibus e 

microônibus) oferece sistema de “car 

sharing” em Paris e outras cidades 

utilizando EVs, complementando o 

sistema de compartilhamento de bicicletas

Alemanha
Isenção de taxas de 

licenciamento

Desde 2015, VEs têm estacionamento 

grátis, vagas reservadas e podem circular 

nas faixas destinadas aos ônibus

Itália

Isenção de taxas de 

licenciamento nos primeiros cinco 

anos. A partir do sexto ano, o 

desconto é de 75%

Estacionamento grátis nas áreas amarela e 

azul e acesso livre na área C em Milão. 

EVs têm permissão de trafegar em dias 

de circulação restrita

Noruega

Isenção de impostos de compra 

(IVA) e de licenciamento. 

Isenção de impostos de 

importação para elétricos puros

Estacionamentos públicos grátis, vagas 

reservadas, isenção de pedágios em 

todas as rodovias, faixa exclusiva nas 

principais cidades

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em VAZ; BARROS; CASTRO (2015). 

 

4.3.2 Incentivos nacionais 

 

No Quadro 7 foram relacionados uma série de investimentos e iniciativas tomadas 

por empresas e instituições públicas e privadas no Brasil, com a finalidade de difundir a 

utilização de VEs. 
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Quadro 7 – Diferentes tipos de investimentos e iniciativas no Brasil em prol dos VEs. 

Instituição/

Empresa
Iniciativa Período

Investimento 

(milhões de 

R$)

Características

BNDES/

Fundação 

CPqD e 

Fundação 

CERTI

Investimento/

Desenvolvimento 

de projetos de 

P&D

2018 6,7

Dois projetos de redes de 

recarga de veículos elétricos

Desenvolvimento de 

modelos de eletropostos de 

recarga lenta (8 a 16 horas), 

semirrápida (2 a 4 horas) e 

rápida (até 1 hora)

Estações poderão ser 

instaladas em residências, 

shoppings, estacionamentos, 

postos de gasolinas e 

estradas

CPFL Energia

Projeto Emotive: 

laboratório real 

sobre a 

tecnologia dos 

EVs para 

desenvolver 

estudos sobre 

mobilidade 

elétrica

2013 a 

2018
17

25 eletropostos

Corredor intermunicipal 

entre Campinas/Jundiaí/São 

Paulo com pontos de 

recarregamento públicos em 

ambos os sentidos (capital – 

Interior)

COPEL

Eletrovia no 

Paraná, ligando 

oito cidades (BR 

277)

2018 5,5

Oito eletropostos de 50 

kVA de potência cada, três 

tipos de conectores e de 

recarga rápida e gratuita

Percurso de Paranaguá, no 

extremo leste do Estado, a 

Foz do Iguaçu, no extremo 

oeste

EDP São 

Paulo, BMW e 

Electric 

Mobility Brasil 

(empresa 

privada que 

atua no 

mercado de 

eletropostos)

Eletrovia na 

Rodovia 

Presidente Dutra 

(BR 116) (Rio de 

Janeiro e São 

Paulo)

2018 1

6 eletropostos de recarga 

rápida com três tipos de 

conectores; 434 km de 

distância entre São Paulo e 

Rio de Janeiro, com intervalo 

médio de 100 km entre cada 

eletroposto; 3 no sentindo 

SP-RJ e mais 3 no trecho RJ-

SP; Maior corredor elétrico 

da América Latina  
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em BNDES (2018b), CPFL ENERGIA (2018), COPEL (2018), FGV 

ENERGIA (2018) e FUSSY (2018). 
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Na Figura 11 e na Figura 12 é possível observar o desenho dos mapas das 

eletrovias paranaense e na Rodovia Presidente Dutra, respectivamente. 

 
Figura 11 – Mapa da eletrovia paranaense. 

 
Fonte: COPEL (2018). 

 
Figura 12 – Mapa da eletrovia na Rodovia Presidente Dutra. 

 
Fonte: FUSSY (2018). 

 

4.4 Infraestrutura FV para veículos elétricos 

 

O avanço das tecnologias de baterias é de suma importância para a evolução dos 

VEs no Brasil e no mundo. Porém tão importante quanto é a infraestrutura necessária para o 

uso desses veículos por toda a extensão do território nacional e internacional. 
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Especificamente no Brasil, uma série de investimentos realizados por empresas e 

instituições públicas e privadas vem aproximando as condições do país das ideais para 

comportar essa tecnologia. Neste sentido, existe uma área de atuação onde o Brasil tem 

grande potencial de exploração e que pode ser um diferencial com relação aos outros países: 

sistema solar fotovoltaico (SFV) para atender a demanda de recarga de veículos elétricos. 

Tratando-se do mercado FV, o Brasil instalou, em 2018, 1,2GW, totalizando 

2,4GW de capacidade instalada acumulada, com potência operacional total de 3365,5MW. 

Essa fonte representa hoje 1,3% da matriz energética brasileira (ABSOLAR, 2019). No 

Gráfico 10 é possível observar a variação no preço da fonte FV, com destaque para o LEN A-

4 2019
2
. No Gráfico 11 é possível observar a cadeia produtiva dessa fonte. 

 
Gráfico 10 – Evolução do preço da fonte solar fotovoltaica em leilões de energia no mercado regulado. 

 
Fonte: adaptado de ABSOLAR (2019). 

 

 

 

                                                           
2
 LEN A-4 2019: Leilão nº 03/2019 - denominado A – 4. Trata-se da venda de energia elétrica advinda de novos 

empreendimentos de geração, por meio das fontes hidrelétrica, eólica, FV e térmica a biomassa, no Ambiente de 

Contratação Regulada (ACR), com início de suprimento em 1º de janeiro de 2023, conforme Portaria MME nº 

186/2019 e suas alterações (BRASIL, 2019). 
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Gráfico 11 – Quantidade de fabricantes do setor solar fotovoltaico cadastrados no FINAME do BNDES. 

 
Fonte: adaptado de ABSOLAR (2019). 

 

Com relação ao SFV voltado para atender a demanda de recarga de VEs, já 

existem exemplos de aplicação no Brasil e que se mostraram promissores. 

Nos últimos 12 anos, o Programa Veículo Elétrico, de iniciativa da Usina 

Hidrelétrica de ITAIPU BINACIONAL, teve como objetivo pesquisar soluções de 

mobilidade elétrica, sistemas de armazenamento de alta capacidade e geração de energia 

proveniente de fontes renováveis que sejam técnica e economicamente viáveis e que 

minimizem o impacto ambiental. Em 2017, a Assessoria de Mobilidade Elétrica Sustentável 

(AM.GB), responsável pelo Programa VE, trabalhava com sistemas híbridos de 

gerenciamento de energia experimentais. Esses sistemas gerenciavam a energia elétrica 

gerada por SFVs de pequeno porte, turbinas eólicas e grupos geradores. Foi então projetado 

um sistema solar fotovoltaico para atender toda a frota de VEs da ITAIPU. A tecnologia de 

bateria selecionada para a aplicação foi a de cloreto de níquel-sódio, projetada 

especificamente para armazenamento de energia, adequado para sistemas conectados à rede 

ou isolados (APAZA CHOQUEHUANCA, 2017). Cabe destacar que essa tecnologia de 

bateria se assemelha a ZEBRA, já mencionada anteriormente. 

A Universidade Federal de Santa Catarina inaugurou em dezembro de 2016 o 

Ônibus Elétrico Alimentado por Energia Solar, tendo iniciado o serviço regular de transporte 

entre o Campus Trindade e o Sapiens Parque em março de 2017. O veículo elétrico realiza 

cinco viagens por dia e é um ambiente de trabalho móvel, com poltronas confortáveis, duas 
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mesas de reunião, tomadas 220V e USB, ar-condicionado e wi-fi, prestando serviços regulares 

e gratuitos para a universidade. O ônibus faz parte de um projeto de deslocamento produtivo 

com VEs alimentados somente por energia solar fotovoltaica, que é gerada nas coberturas do 

Centro de Pesquisa e Capacitação em Energia Solar da UFSC, no Sapiens Parque, no norte da 

ilha de Santa Catarina, Florianópolis (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA, [2018]). 

Além desses casos, outras experiências de estudos e projetos também atestaram a 

aplicabilidade de SFVs com VEs. Um estudo com foco em Curitiba mostrou que são 

necessários 12 m² de painéis solares instalados para suprir a demanda de um VE leve de uso 

urbano que percorre 40 km/dia, com consumo de energia de 5,5 kWh. Esse mesmo estudo 

concluiu também que, técnica e economicamente, a tecnologia solar fotovoltaica é viável. 

Outro estudo, com foco em Brasília, verificou que o tempo de carregamento de um VE 

impacta diretamente no custo da energia elétrica e que o SFV segue sendo atrativo, apesar do 

alto investimento requerido por uma estação de recarga. Por fim, um projeto realizado por um 

engenheiro da ITAIPU concretizou o primeiro sistema híbrido on e off grid simultâneo do 

Brasil. O sistema foi instalado no Quartel General do Exército, em Brasília (APAZA 

CHOQUEHUANCA, 2017). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Ao longo do presente estudo, ficou constatada que a bateria de lítio-íon ainda é a 

melhor tecnologia para se utilizar em veículos elétricos, pois, além de apresentar altas 

densidades de energia (até 260Wh/kg), de potência (até 10000W/l) e custos cada vez mais 

baixos (US$ 200/kWh, em média, com previsão de US$ 109/kWh, em média, em 2025), é 

uma tecnologia amplamente conhecida e difundida nesta área de atuação. Já quando se trata 

da infraestrutura, políticas públicas, incentivos e investimentos para suportar os VEs, o Brasil 

deixa a desejar, apesar das recentes construções de eletrovias e isenção de impostos. O 

número baixo de licenciamentos (0,05% da frota de veículos leves licenciados foram VEHs 

em 2016, subindo para 0,17% em 2018) e a falta de metas reais de restrição de veículos MCI 

no país ajudam a explicar esse cenário. 

No levantamento histórico acerca das baterias já utilizadas para VEs, foi possível 

perceber a importância de cada bateria até chegar às baterias de lítio-íon de hoje. A bateria de 

chumbo/ácido foi a pioneira das pilhas recarregáveis, por meio dela surgiu uma gama de 

possibilidades, dentre elas, o veículo elétrico. Ainda hoje estas baterias seguem recebendo 

inovações tecnológicas, já que tem baixo custo (até US$ 100) e são recomendadas para 

aplicações que não requerem pequenas dimensões e baixo peso (densidade energética de até 

80Wh/l apenas). 

A bateria de níquel/cádmio ocupa o posto de mais robusta (única que apresenta 

um bom desempenho em condições rigorosas de trabalho), é bastante flexível no seu uso, 

sendo de simples armazenamento, transporte e carga. Por conta da toxicidade do cádmio, 

essas baterias são dificilmente utilizadas atualmente, mas sua importância se deve a abertura 

dada para a origem de outra tecnologia: níquel-metal-hidreto. Esta bateria é uma versão 

melhorada da anterior, sendo mais eficiente (até 75% contra até 70%) e de melhor 

desempenho (até 80Wh/kg contra até 45Wh/kg) e menos tóxica ao meio ambiente. Também é 

uma bateria que vem recebendo uma série de inovações para diversas aplicações. Um 

exemplo disso são os estudos realizados pelo programa Robust Affordable Next Generation 

Energy Storage System (RANGE) fundado pelo United States Department of Energy (DOE), 

onde novos tipos de anodos, catodos e eletrólitos foram desenvolvidos para ampliar a 

densidade energética dessas baterias. 

Para VEs, a bateria de íons de lítio é a tecnologia mais utilizada e a mais 

recomendada, sendo os esforços todos direcionados para o seu desenvolvimento. As baterias 
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do tipo NMC e NCA são as mais utilizadas pelas fabricantes de VEs pelo mundo e os estudos 

e investimentos se mostram promissores, pois o custo dessas tecnologias segue em ritmo de 

queda. 

Por ser uma tecnologia cara (US$ 500/kWh) e em fases iniciais de 

desenvolvimento, a bateria semissólida de lítio-metal tem um destaque menor em curto prazo, 

porém foi possível observar que elas têm um grande potencial a médio/longo prazo. Foi 

observada que, dado o devido tempo de desenvolvimento e nível de investimento, essa 

tecnologia tem uma grande chance de se tornar uma alternativa competitiva com as baterias 

de lítio-íon, pois, além de densidades energéticas significativamente maiores (500 Wh/kg e 

1200Wh/l), são mais seguras, já que são imunes a incêndios e explosões. 

No levantamento sobre o mercado dos VEs, foi constatado que as regiões da 

Europa, China e Estados Unidos estão bem avançadas, visto que as restrições parciais ou 

totais dos veículos MCI estão previstas para o intervalo de anos entre 2025 e 2040. Normas 

conjuntas e padronização dos componentes centrais estão em constante revisão. A ZEV 

Alliance é uma prova do comprometimento dessas regiões com essa tecnologia, além dos 

diversos investimentos em P&D. Incentivos financeiros, como subsídios para a compra destes 

veículos, e incentivos não financeiros, como criação de faixas exclusivas para VEs, são cada 

vez mais comuns. 

No Brasil, foi possível concluir que o mercado, as políticas públicas, 

investimentos e iniciativas para melhor disseminação dos VEs estão muito aquém do 

desejado. Apesar disso, foi possível levantar várias propostas e projetos concretos que visam 

mudar este cenário. No mercado, estudos apontam que, apesar do baixo número de veículos 

elétricos licenciados nos últimos anos, o número tende a crescer de forma mais acelerada nos 

próximos anos, com previsão de chegar a 2,5% do total de leves em 2026. A cidade de 

Fortaleza participa deste crescimento, impulsionada pelo projeto VAMO, de VEs 

compartilhados. No âmbito público, a ANEEL publicou a Resolução Normativa nº 819 

visando abrir o mercado, enquanto a Câmara dos Deputados instituiu o Rota 2030, para 

incentivar o desenvolvimento sustentável na indústria automobilística. No âmbito privado, 

destacam-se as eletrovias projetadas na ligação RJ-SP, em Paraná e no estado de São Paulo, 

ligando a capital ao interior. 

Após levantamento e estudo sobre a infraestrutura SFV para VEs, constatou-se 

que os projetos já realizados na Usina Hidrelétrica de ITAIPU BINACIONAL, na UFSC e no 

Quartel General do Exército, em Brasília, aliados ao crescimento da geração FV, obtiveram 
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sucesso. A proposta se mostra muito promissora, pois fecha um ciclo sustentável partindo 

desde a geração de energia elétrica até o uso de VEs, dispensando o uso de combustíveis 

fósseis. Foi constatado também o uso da bateria ZEBRA, tecnologia de estado sólido 

apresentada no presente trabalho. 
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6 RECOMENDAÇÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

A fim de complementar este trabalho, propõe-se uma estudo mais aprofundado 

acerca de baterias de estado sólido, pois tanto a tecnologia ZEBRA como a tecnologia sódio-

enxofre apresentam bom desempenho e grande utilização. Além disso, por meio do estudo da 

bateria semissólida de lítio-metal, foi possível observar o grande potencial desta área de 

estudo. 

Outra proposta para trabalhos futuros se trata de realizar um projeto para se 

constatar o real potencial da capacidade de armazenamento de energia por meio da fonte SFV. 
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