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Abstract – Plug-in electric vehicles (PEVs) are a new type of 

load connected to the distribution networks, at medium and low 

voltage levels. As the number of PEVs increase, the utilities may 

be required to perform reinforcements to adapt the networks to 

the new demand. In this paper, a model is proposed to estimate 

the investments required for adapting the Brazilian networks and 

the associated economic impacts. This model considers the rate of 

adhesion of PEVs in the coming years, the increasing efficiency, 

and projection of the electric energy demanded by the recharges. 

The estimations are calculated in investment stages and oriented 

according to utilities’ tariff-review cycles, resulting in an 

investment schedule for the adequacy of the networks. It is done 

by utility or in an aggregated way for utilities responsible for the 

Brazilian main cities. In the basic scenario of PEV adhesion, the 

investment amount for the sector up to 2030 is estimated in 

US$ 9.3 to 23 million. In a relative way, the amount of investment 

means only US$ 0.29 to US$ 0.72 per consumer. If a Time-of-Use 

tariff is applied, the investment per customer can be reduced to 

US$ 0.11 to US$ 0.31. 

 
Index Terms – Economic indicators, electric vehicles, power 

distribution. 

I.  NOMENCLATURA 

BRR – Base de Remuneração Regulatória 

CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano 

IR – Imposto de Renda 

PEV – Plug-in Electric Vehicle 

PIB – Produto Interno Bruto 

ROI – Return on Investment 

VE – Veículo Elétrico 

VHEP– Veículo Híbrido Elétrico Plug-in 

VPL – Valor Presente Líquido 

WACC – Weighted Average Cost of Capital 

II.  INTRODUÇÃO 

OM o avanço das tecnologias de mobilidade urbana e 

inserção dos veículos elétricos (VEs) no mercado, uma 

nova demanda de energia elétrica será gradativamente 

introduzida às redes de distribuição. Os veículos elétricos são 
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novos tipos de cargas inseridas na rede de distribuição de 

energia elétrica. No Brasil, a maioria das residências possui 

espaço de garagem para os veículos, que facilita o uso de 

carregadores de veículos residenciais. Considerando a 

comodidade do carregamento residencial e sua facilidade para 

aproveitar os horários sem utilização do veículo, é elevada a 

possibilidade de que os carregamentos ocorrerão 

predominantemente em ambiente residencial e também nos 

locais de comércio e trabalho. 

O perfil do carregamento em ambiente residencial é o lento, 

com potência aproximada de 3,5 kW. Essa potência adicional 

aliada ao longo tempo de carregamento de aproximadamente 2 

horas diárias afetará a curva de carga das unidades 

consumidoras. Quando houver massificação dos veículos 

elétricos, a nova curva de carga modificará as condições 

operacionais e de planejamento da rede elétrica, agravando 

impactos técnicos como: (i) queda da magnitude de tensão, 

(ii) aumento do desequilíbrio de tensão, e (iii) sobrecarga de 

condutores e transformadores. 

Para mitigar os impactos técnicos, três classes de soluções 

podem ser utilizadas: (i) reforço de infraestrutura da 

distribuição, (ii) utilização de tarifas horosazonais, e 

(iii) recargas inteligentes de veículos elétricos. Dentre elas, os 

reforços de infraestrutura são as ações que mais dependem da 

concessionária. Entre as ações de reforços de infraestrutura, as 

soluções mais comuns são a elevação do tap do regulador de 

tensão da subestação, substituição de transformador, 

recondutoramento e o desmembramento de circuito. 

Nesse estudo, conduzido no âmbito do projeto P&D 

ANEEL “PA0060 – Inserção Técnica e Comercial de Veículos 

Elétricos em Frotas Empresariais da Região Metropolitana de 

Campinas” [1], patrocinado pela CPFL Paulista, é feita uma 

avaliação econômica baseada nos investimentos necessários no 

reforço de rede para atender diferentes penetrações de veículos 

elétricos. São avaliados os fluxos de investimentos, retorno do 

capital e medidas de redução para os investimentos necessários 

nas distribuidoras brasileiras. 

A taxa com que os veículos elétricos se difundem no 

mercado influencia no grau em que as distribuidoras precisam 

atuar na mitigação dos impactos. Atualmente os principais 

mercados mundiais de veículos elétricos são o chinês, norte 

americano, japonês e europeu [2]. Nesses locais o 

desenvolvimento do mercado é incentivado com diferentes 

políticas: (i) implantação de pontos de carregamento, 

(ii) bonificação para aquisição de veículos elétricos, e 
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(iii) facilidades para deslocamento em ambiente urbano. Em 

alguns países, como a Noruega, Reino Unido, França e China, 

o market share dos veículos elétricos supera 1% [2]. 

No Brasil, a quantidade de veículos elétricos ainda é 

pequena, com aproximadamente 400 veículos elétricos plug-in 

[3], os quais possuem conexão para recarga na rede elétrica. O 

desenvolvimento do mercado brasileiro tende a seguir de 

forma distinta ao dos países desenvolvidos, com pouco 

incentivo e política de expansão limitada, de forma que se 

espera que a massificação ocorra mais tardiamente. 

Dados esses condicionantes, este estudo apresenta um 

panorama dos impactos econômicos da utilização massiva de 

veículos elétricos em termos da mitigação dos impactos 

técnicos nas redes das distribuidoras brasileiras, considerando 

uma abordagem temporal e geográfica. São quantificados os 

investimentos necessários para reforço de infraestrutura até 

2030 e o retorno sobre o investimento. Por se tratar de um 

período extenso, também são incorporados ao cômputo a 

elevação de eficiência e o aumento do uso dos veículos 

elétricos plug-in. 

III.  MÉTODO DE CÁLCULO 

O método utilizado para o cálculo do impacto econômico 

consiste basicamente em avaliar os investimentos requeridos 

para reforço da infraestrutura para os sucessivos anos até 

2030. Na Fig. 1 é apresentado o método de cálculo 

desenvolvido. O cálculo é iniciado com a projeção da 

utilização de veículos elétricos plug-in; executa-se o 

agrupamento por distribuidora; são feitas avaliações de 

demanda de energia elétrica; verificam-se as violações nas 

redes; e realiza-se o cálculo de investimentos e a avaliação de 

remuneração. 

As violações de rede são baseadas em simulações 

utilizando dados reais de redes de distribuição secundárias da 

CPFL Paulista, os resultados são extrapolados para as demais 

distribuidoras brasileiras considerando o número de 

consumidores e veículos elétricos e parâmetros de qualidade 

no fornecimento de energia. 
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Fig. 1.  Etapas dos cálculos de avaliação econômica. 

 

A.  Projeção de Adesão de Veículos Elétricos 

A projeção de adesão de veículos elétricos no Brasil estima 

a quantidade de veículos elétricos plug-in que serão 

conectados em cada ano até 2030. A projeção de adesão 

considera uma divisão do tipo de veículo elétrico conectado: 

(i) veículos elétricos a bateria (VEB), e (ii) veículos híbridos 

elétricos plug-in (VHEP). O cenário estudado considera a 

preservação das atuais condições tributárias para a indústria 

automobilística brasileira e baixo incentivo à mobilidade 

elétrica. Porém considera-se o desenvolvimento de uma 

infraestrutura de recarga de veículos em nível nacional na 

primeira metade da próxima década. A rede de recargas é 

fundamental para a difusão dos veículos elétricos, pois reduz a 

ansiedade dos proprietários com relação à autonomia para 

efetuar deslocamentos com segurança. 

A projeção utiliza a técnica de dinâmica de sistemas, com 

implementação do modelo de difusão de Bass [4] e utiliza para 

o dimensionamento do mercado potencial: (i) evolução de 

preços relativos dos veículos, (ii) custos de utilização e de 

manutenção, (iii) influência cambial, (iv) mercado de revenda 

e (v) sucateamento natural de veículos. Também permite 

avaliar a aplicação de benefícios para aquisição e utilização de 

veículos elétricos. A Fig. 2 apresenta os blocos funcionais para 

os cálculos de projeção de adesão. 

 
 

Fig. 2.  Blocos funcionais para projeção de adesão de veículos elétricos. 

 

As projeções de veículos elétricos são realizadas para um 

conjunto de munícipios brasileiros com maior 

desenvolvimento econômico e social, denominado nesse 

estudo como Municípios Relevantes1. Como resultado da 

projeção, a frota de veículos elétricos plug-in atinge em 2030 

5,7 milhões, sendo 22% composta por VEBs. Dada às 

características do mercado brasileiro, o crescimento mais 

intenso da frota ocorrerá apenas após 2021 e 2025, para VEBs 

e VHEPs, respectivamente, conforme Fig. 3. 
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Fig. 3.  Projeção de adesão de VEs no mercado brasileiro. 

 

                                                           
1 Municípios Relevantes constitui um agrupamento multicritério baseado 

no PIB, PIB per capta, IDH e população. Está composto por 556 municípios 

os quais representam 10% dos municípios brasileiros, compreendem 77% da 

frota brasileira de veículos leves e 87% das distribuidoras de energia elétrica 

brasileiras. 
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B.  Agrupamento de VEs por Distribuidora 

Para cada ano de simulação até 2030, da projeção de 

vendas de veículos elétricos é rateada aos Municípios 

Relevantes. Para o primeiro ano da projeção, quando a frota 

preexistente de veículos elétricos está presente em apenas 

alguns munícipios, assume-se uma difusão proporcional à 

quantidade de veículos elétricos preexistentes nos municípios. 

Para os anos subsequentes, após um período de 8 anos, 

assume-se uma difusão abrangente, proporcional à frota 

circulante de veículos leves2. No período intermediário, entre 

o primeiro e o oitavo ano, emprega-se uma transição gradual 

entre um critério e outro. 

Tais rateios, estabelecem a quantidade de veículos elétricos 

por município e ano de projeção, os quais são consolidados 

por distribuidora de energia elétrica [5] para determinação da 

penetração de veículos elétricos. O cálculo é feito 

individualmente para VEBs e VHEPs. 

C.  Demanda Diária de Energia Elétrica 

A demanda de energia elétrica por distribuidora é estimada, 

para cada ano, com base no número de VEBs e VHEPs, da 

intensidade de utilização, do consumo médio e da evolução da 

eficiência ao longo do tempo. 

A projeção da intensidade de uso para os Municípios 

Relevantes é efetuada utilizando-se como referência o Estado 

de São Paulo [6]. A extrapolação de valores para os 

Municípios Relevantes é feita em função do consumo de 

gasolina e etanol hidratado por munícipio [7] e da quantidade 

de veículos leves a gasolina, etanol ou Flex [8], [9]. 

Considera-se também o crescimento anual da intensidade 

de uso dos veículos, realizada por projeção linear a partir de 

dados históricos [6], obtendo-se o crescimento de 135 km 

anuais. Além disso, são consideradas diferentes intensidades 

de utilização em função da idade dos veículos. Para isso 

utiliza-se dados de distância percorrida entre inspeções 

veiculares nos anos 2010 e 2011 na cidade de São Paulo [6]. 

Tais dados são adaptados e consolidados para os veículos 

leves, conforme a Fig. 4. 
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Fig. 4.  Intensidade mensal de uso conforme a idade – Referência 2014 

Adaptado da CETESB [6]. 

 

                                                           
2 Frota circulante por município é estimada a partir da frota de veículos 

registrada por município [3] e a frota circulante brasileira [9], considerando a 

participação relativa de cada Estado da federação brasileira. 

Como resultado da ponderação da idade e intensidade de 

uso dos veículos, obtêm-se diferentes intensidades de uso para 

os VEBs, os VHEPs e a média da frota brasileira, conforme 

Fig. 5. Atualmente, os VEs que compõem a frota brasileira 

possuem idade média menor que a idade média frota completa 

de veículos leves e, portanto, possuem maior intensidade de 

uso. Dentre os elétricos, os VHEPs chegaram mais 

recentemente ao Brasil, motivo pelo qual nos primeiros anos 

apresentam maior intensidade de uso. Porém, com a aceleração 

de venda de VEBs no início da próxima década, sua frota se 

renova e a intensidade de uso aumenta em uma taxa maior do 

que os demais. A quilometragem anual de VEBs, parte dos 

17.800 km em 2016 e atinge 20.700 km anuais em 2030, que 

corresponde a 56 km percorridos diariamente. 
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Fig. 5.  Evolução da intensidade anual de uso para os Municípios Relevantes. 

 

Com relação à eficiência dos veículos elétricos, são 

assumidos de [10]: 

 5,45 km/kWh para os VEBs; 

 5,27 km/kWh e 14,79 km/l3 de gasolina para os VHEPs, 

sendo que em média 37% do percurso é feito com 

energia elétrica. 

A partir de [10] também se calcula a evolução anual da 

eficiência de 0,98% a.a. para os VEBs e de 0,74% a.a. (modo 

elétrico) / 1,56% a.a. (modo gasolina) para os VHEPs. Em 

2030 os VHEPs deverão operar em média 43% dos percursos 

com energia elétrica. 

Como resultado da evolução da intensidade de uso e da 

eficiência, obtêm-se as projeções de consumo diário de energia 

elétrica por veículo, conforme Fig. 6. 
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Fig. 6.  Consumo diário de energia elétrica por veículo elétrico. 

 

                                                           
3 Adaptado em função da energia específica da gasolina brasileira. 
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D.  Simulação de Violações na Rede de Distribuição 

Com o propósito de avaliar as redes de distribuição de 

energia elétrica, são realizadas simulações de Monte Carlo 

utilizando-se as redes secundárias da CPFL Paulista, 

distribuidora de referência. São estudas 25 mil redes 

secundárias pertencentes a 98 municípios, para as penetrações 

de veículos elétricos de 10%, 20% e 30%. 

Para cada valor de penetração, as simulações consistem em 

criar 200 cenários aleatórios por rede, variando-se: (i) a 

posição dos postos de recarga dentre os consumidores 

elegíveis, (ii) o instante inicial de cada recarga e (iii) a duração 

de cada recarga4. Para cada cenário, é realizado o cálculo do 

fluxo de carga série temporal para 24 horas com o propósito 

de determinar o estado da rede, a partir do qual é determinado 

se houve alguma violação técnica: sobrecarga no 

transformador de distribuição, sobrecarga em condutores dos 

ramos de distribuição, e/ou violação da magnitude de tensão 

mínima no consumidor. Estas últimas são as que apresentam a 

maior incidência, ocorrendo em 79% das redes com violações. 

Para cada tipo de violação há uma solução de infraestrutura 

para sua mitigação como, por exemplo, o recondutoramento 

para mitigar a sobrecarga dos condutores, a substituição de 

transformador para mitigar a sobrecarga de transformador ou, 

quando disponível, a elevação do tap de equipamento 

regulador de tensão. Também podem ser realizados o 

desmembramento de circuitos, porém tende a ser uma solução 

de maior custo. 

Como resultado das simulações, obtém-se a curva de 

porcentagem de redes com investimentos necessários em 

condutores e transformadores, conforme Fig. 7. Ressalta-se, 

contudo, que os resultados dependem fortemente da tensão 

ajustada na subestação, pelo tap do transformador. 

 
 

Fig. 7.  Porcentagem de redes com violação por solução de reforço. 

 

Para as soluções de reforço, considerando somente as redes 

em que ocorreram violações, obtêm-se a distribuição de 

frequência de investimentos de condutores e de 

transformadores, conforme Fig. 8 e Fig. 9, respectivamente, 

                                                           
4 Como critério para caracterização de recargas, adotam-se carregadores 

bifásicos lentos, com potência de 3,3 kW, com início de operação na faixa de 

horário das 18:00 às 21:00 com curva de densidade de probabilidade 

uniforme e demanda diária de energia de 10,7 kWh, referente à intensidade de 

uso com média de 50 km diários e densidade de probabilidade com curva do 

tipo log-normal. 

para a penetração de 10% de veículos elétricos. 

 
 

Fig. 8.  Frequência de investimentos em adequação de condutores, por rede de 

distribuição com violação, para penetração de VEs de 10%. 

 

 
 

Fig. 9.  Frequência de investimentos em adequação de transformadores, por 

rede de distribuição com violação, para penetração de VEs de 10%. 

 

Similarmente, são feitas as avaliações de frequência de 

investimentos para as penetrações de veículos de 20% e 30%, 

permitindo construir uma curva de interpolação para valores 

de penetração intermediários. A Fig. 10 ilustra a curva de 

interpolação dos investimentos para resultados com percentil 

de 50%. 
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Fig. 10.  Interpolação de investimentos em adequação por rede de distribuição 

com percentil de resultados de 50%. 

E.  Penetração Aparente de Veículos Elétricos 

Conforme o item anterior, as simulações de violação 

consideram uma carga média diária de carregamento de 10,7 

kWh, que neste trabalho foi considerada como referente aos 
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VEBs. Dado que também há os VHEPs, que demandam menos 

energia e que ocorrem variações na demanda de energia 

elétrica por veículo ao longo do tempo, é necessário 

compatibilizar a penetração de VEBs e VHEPs com a 

penetração de referência das simulações de violações de rede. 

Para isso, adota-se o conceito de penetração aparente dos 

veículos elétricos, que corresponde ao valor compatibilizado 

com a penetração utilizada nas simulações de violações. O 

cálculo da penetração aparente é dado por. 
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em que, PAp é a penetra aparente, PVEB e PVHEP são as 

penetrações de VEBs e VHEPs por consumidor, DVEB e DVHEP 

são as demandas diárias dos VEBs e VHEPs em kWh, DVEBmt e 

DVHEPmt são as demandas diárias em eletropostos conectados à 

rede de média tensão, Dref é a demanda diária de referência 

utilizada nas simulações de violação (10,7 kWh). 

A Fig. 11 apresenta as penetrações dos veículos elétricos e 

os valores resultantes para a penetração aparente nos 

Municípios Relevantes. 
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Fig. 11.  Penetração média de veículos elétricos nos Municípios Relevantes. 

 

F.  Projeção de Investimentos e Avaliação Financeira 

A projeção de investimentos na rede de distribuição de 

energia elétrica consiste em determinar os investimentos 

necessários para cada ano até 2030. O cálculo ocorre em 

etapas, iniciando-se com a penetração aparente de veículos 

elétricos, um valor em função do tempo, para estimar o 

porcentual de redes com violação e o investimento de reforço 

por rede, conforme Fig. 12. 

A partir da penetração aparente definida, verifica-se a 

porcentagem de redes com violação e o investimento 

necessário para readequação das redes secundárias na 

distribuidora de referência. Para considerar as diversas 

distribuidoras de energia elétrica brasileiras, é utilizada a taxa 

de perdas técnicas como critério comparativo [11]. As perdas 

técnicas foram escolhidas como comparação por serem dados 

públicos e relacionados com desvios na magnitude de tensão, 

um dos impactos técnicos mais críticos da utilização de VEs. 

O resultado da avaliação comparativa de rede é a 

ponderação dos valores da porcentagem de redes com violação 

para a readequação de condutores e para readequação 

transformadores, dados por (2). 
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Fig. 12.  Etapas para projeções de investimentos e avaliação financeira. 
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em que, PODist é a porcentagem de violações de rede da 

distribuidora avaliada, POref é a porcentagem de violações de 

rede da distribuidora de referência, PEDist é a porcentagem de 

perda técnica média para os anos 2015 e 2016 da distribuidora 

avaliada e, PEref é a porcentagem de perda técnica média para 

os anos 2015 e 2016 da distribuidora de referência. 

Paralelamente, a penetração aparente dos veículos elétricos 

é utilizada como entrada na curva de interpolação de 

investimentos, conforme Fig. 10. Desta forma, os 

investimentos requeridos, por consumidor, para condutores e 

substituição de transformadores, são calculados conforme (3). 

 

 3_

ref
Cons

rede
Inv

Dist
PO

redesNumInv refCons



   

 

em que, InvCons é o investimento por consumidor da 

distribuidora avaliada, Num_redesref é o número de redes da 

distribuidora de referência. PODist é a porcentagem de 

violações de rede da distribuidora avaliada, Invrede é o 

investimento por rede produzido pelas curvas na Fig. 10 e, 

Consref é o número de consumidores da distribuidora de 

referência. 

Portanto, consolidando os investimentos parciais da 

distribuidora avaliada, obtém-se o investimento total 

acumulado para adequação e preservação dos requisitos de 

qualidade de rede por meio de (4). 

 

 4
__ DistTotal Cons

trafoCons
Inv

condCons
InvInv  





  

 

onde, InvTotal é o investimento requerido total até o ano 

calculado, InvCons_cond é o investimento em readequação de 

condutores, InvCons_trafo é o investimento em readequação de 

transformadores e ConsDist é o número de consumidores da 

distribuidora avaliada. 
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Desta forma, para cada ano da simulação, obtém-se a 

estimativa dos investimentos acumulados para adequação e 

preservação dos requisitos de qualidade de rede. O 

investimento em um determinado ano é calculado pela 

diferença do valor acumulado até o ano e o valor acumulado 

até o ano anterior. Esse procedimento é realizado para cada 

ano de análise, de 2016 até 2030, produzindo o fluxo de 

investimentos planejados. 

Adicionalmente, define-se a projeção dos investimentos 

requeridos, que representa o resultado do planejamento de 

obras, que antecipa as tendências de projeções de VEs e efetua 

os investimentos preventivamente para a adequação da rede. 

Para tanto, no ano anterior à revisão tarifária, são executados 

os investimentos requeridos para mitigar a ocorrência de 

violações para os 5 anos seguintes. Esse processo de 

planejamento e execução de investimentos se repete, sempre 

acompanhando as datas de revisão tarifária e conformando a 

execução de ciclos de investimentos, sendo o início do ciclo 

determinado pela execução do investimento. 

A Fig. 13 apresenta o resultado das antecipações de 

investimentos e a ilustração dos ciclos, onde a barra verde 

representa o valor de investimento mínimo e a barra vermelha 

a variação de investimentos5 entre o valor mínimo e o máximo. 
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Fig. 13.  Antecipação de investimentos no planejamento para de adequação 

de rede da distribuidora de referência. 

 

Para a projeção dos investimentos consolidados das 

diversas distribuidoras e para a antecipação de execução do 

planejamento de obras, assume-se que existam revisões 

tarifárias a cada 5 anos para todas as distribuidoras e com 

datas de revisão distribuídas uniformemente em 5 grupos, um 

para cada ano de revisão tarifária. Desta forma, cada grupo 

antecipa seus investimentos no ano anterior à revisão tarifária 

e, por simplificação, considera-se a distribuição uniforme dos 

investimentos em cada um dos grupos, cada um com 

participação de 20% do total dos investimentos. 

A Fig. 14 apresenta o resultado das antecipações de 

investimentos dos grupos de distribuidoras (G1 a G5) e a 

conformação dos ciclos de investimentos. A barra verde 

representa o valor de investimento mínimo e a barra vermelha 

a variação de investimentos entre o valor mínimo e o máximo. 

 

                                                           
5 Variação de investimento calculada a partir da simulação de Monte 

Carlo, conforme item IV.   
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Fig. 14.  Antecipação de investimentos no planejamento para adequação das 

redes para as distribuidoras nos Municípios Relevantes  

 

Conforme a Fig. 14, na simulação de investimentos, ocorre 

uma diminuição de investimentos a partir de 2027. Esse efeito 

se apresenta em função de que os cálculos ocorrem até o ano 

2030 e, portanto, após essa data, não há investimentos 

simulados para serem antecipados. 

A partir da projeção dos investimentos requeridos para 

adequação de rede ocorre a inclusão de investimentos na Base 

de Remuneração Regulatória (BRR). A BRR corresponde ao 

conjunto de ativos ainda não depreciados da distribuidora a 

partir do qual é calculada a remuneração regulatória. Esta, por 

sua vez, consiste da remuneração do capital em função do 

custo ponderado do capital, também denominado Weighted 

Average Cost of Capital (WACC), e da quota de reintegração, 

que possui similaridade com o conceito de depreciação. 

A inclusão dos investimentos na BRR ocorre no ano de 

revisão tarifária e contempla os investimentos realizados desde 

a última revisão tarifária e com desconto das parcelas de 

depreciação que porventura tenham ocorrido. A partir da 

incorporação na BRR, a distribuidora passa a receber a 

remuneração regulatória relativa ao investimento. 

Nas revisões tarifárias futuras, os valores da BRR são 

atualizados com o desconto de depreciações ocorridas e a 

incorporação dos novos investimentos realizados desde a 

última revisão. 

Da remuneração recebida pela distribuidora, também são 

calculadas e tributação de Imposto de Renda (IR) e a 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 

Posteriormente, no cálculo dos indicadores econômicos, em 

função dos investimentos, remunerações e depreciações, é feita 

a projeção do fluxo de caixa e os resultados trazidos para o 

valor presente, compondo o indicador de Valor Presente 

Líquido (VPL). Também são calculados os indicadores de 

investimento total por consumidor e investimento total por 

PEV. 

Por se tratar de uma avaliação com fluxo de investimentos 

de longa maturação e crescentes até o final do período 

analisado, numa análise de VPL com uso de capital próprio 

não se observaria o retorno econômico. Por isso, considera-se 

o aporte de capital externo para financiar os investimentos, 

como uma forma de leasing, com parcelas anuais para 

pagamento da dívida. Nessa condição, o valor dos 

investimentos para as distribuidoras não incidirá diretamente 
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no fluxo de caixa, mas haverá adição do custo anual do 

financiamento. 

Desta forma, os cálculos na simulação são efetuados ano a 

ano conforme as premissas na Tabela 1. 
 

TABELA 1 

PREMISSAS DE SIMULAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS. 

Item Valor 

WACC regulatório (após impostos)6 8,09% 

Taxa de Desconto (a.a.) 5,85% 

Custo investimento (a.a.)7 8,09% 

Depreciação média rede (anos) 28 

Índice médio de prudência 100% 

IR + CSLL 34% 

IV.  SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO 

A simulação de Monte Carlo aplicada nesse estudo consiste 

em selecionar e excursionar aleatoriamente algumas variáveis 

e processar estatisticamente os resultados obtidos. As variáveis 

selecionadas para excursão são listadas na Tabela 2. 
 

TABELA 2 

VARIÁVEIS PARA SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO 

Variável Valor médio Desvio Padrão 

Preço médio de referência do VEB 

em 2030 
R$ 126.879 R$ 12.688 

Reajuste anual EE residencial zero 1% a.a. 

Preço do Barril de petróleo em 2030 US$ 69,99 US$ 7,00 

Dólar em 2030 (Reais de 2016) R$ 2,83 R$ 0,28 

Percentil de investimento em 

adequação de condutores 

Distribuição uniforme entre 

 0 e 100 

Percentil de investimento em 

adequação de transformadores 

Distribuição uniforme entre 

 0 e 100 

 

Como regra geral, as variáveis são excursionadas conforme 

uma função de densidade de probabilidade normal. Porém, 

para os investimentos em adequação de condutores e 

transformadores, cuja função de densidade de probabilidade 

não corresponde a uma gaussiana, são gerados percentis 

aleatórios e uniformes no intervalo de 0 a 100. A partir desses 

percentis se obtêm os valores de investimentos por rede com 

violação para as penetrações de VEs de 10%, 20% e 30%, 

conforme Fig. 8 e Fig. 9. 

A partir dos investimentos obtidos em função das 

penetrações e dos percentis, obtêm-se curvas de interpolação 

dos investimentos, conforme Fig. 15. 

Dada a grande variabilidade para os investimentos por rede, 

a simulação de Monte Carlo é efetuada com execução de 10 

mil cenários aleatórios. A avaliação da distribuição resultante 

da simulação é realizada em termos da média e da faixa de 

valores dentro do intervalo de confiança de 70%. 
 

                                                           
6 O valor do WACC é referente ao período de março de 2015 a dezembro 

de 2017, conforme [13]. 
7 Valor de referência calculado a partir de rentabilidade de títulos no 

Tesouro Direto com rendimento de 6% livre da inflação, menos 35% de IR e 

com acréscimo de 50% para atratividade econômica do investimento. 
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Fig. 15.  Interpolação de investimentos em adequação de condutores por rede 

de distribuição para diversos percentis. 

V.  RESULTADOS 

Como resultado das simulações, estão as projeções de 

impactos econômicos nas distribuidoras que atendem aos 

Municípios Relevantes, resultantes das adequações de redes 

requeridas para suportar o carregamento dos veículos elétricos 

na rede secundária de baixa tensão. 

Na Fig. 16 é apresentado o resultado da projeção de 

investimentos realizados para os 5 grupos de distribuidoras 

(G1 a G5) nos diferentes ciclos de investimentos. A barra 

verde representa o valor de investimento mínimo e a barra 

vermelha a variação de investimentos entre o valor mínimo e o 

máximo dentro do intervalo de confiança. Na Fig. 16 também 

é indicado o investimento total consolidado, representado na 

área em azul, que cobre a variação de investimento no 

intervalo de confiança. Para 2030, o investimento total para 

adequação varia de 30,6 a 76,9 milhões de reais. 

É um valor relativamente baixo, considerando o porte das 

distribuidoras brasileiras. Porém, deve-se observar que o 

cenário simulado não apresenta incentivos aos veículos 

elétricos de modo a atingir em 2030 uma penetração média 

para VEBs e VHEPs de apenas de 3,9% e 14%, 

respectivamente. Com tais penetrações, que representam uma 

penetração aparente de 9,1%, apenas 3,8% das redes 

necessitariam adequação de condutores e 0,3% de substituição 

de transformadores, o que leva ao baixo valor do investimento 

obtido. Em termos relativos, investimentos por consumidor, o 

valor é praticamente irrelevante, variando de R$ 0,95 a 

R$ 2,38 em um período de 15 anos. 

Os investimentos em 2030 apresentam grande variação 

relativa, com desvio padrão em relação à média de 46%, 

conforme a frequência de distribuição dos investimentos na 

Fig. 17. 

No comparativo entre distribuidoras para o indicador de 

investimentos por consumidor há disparidade de resultados, 

embora em todas as distribuidoras apresentem valores baixos, 

conforme Fig. 18. A penetração de veículos elétricos está 

diretamente relacionada com o valor do investimento por 

consumidor, contribuindo para que a CEB, que atua em 

Brasília, a qual projeta nesse estudo para 2030 uma das 

maiores penetrações de veículos elétricos no Brasil, apresente 

o maior valor. Em contraste, as distribuidoras com menor 
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investimento por consumidor encontram-se nas regiões Norte e 

Nordeste do país. Assim, existe grande discrepância entre 

distribuidoras, sendo que indicador com maior investimento 

por consumidor é 28 vezes o indicador com o menor valor. 
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Fig. 16.  Investimentos acumulados de adequação de rede para as 

distribuidoras nos Municípios Relevantes 
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Fig. 17.  Frequência de investimentos em 2030 para as distribuidoras nos 

Municípios Relevantes 
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Fig. 18.  Ranking dos maiores investimentos de adequação de rede por 

consumidor 

 

Em termos absolutos, as distribuidoras com necessidade de 

maior investimento em 2030 são apresentadas conforme a Fig. 

19. Destaca-se a Eletropaulo, cuja projeção de investimentos 

representa o dobro da segunda distribuidora com maior 

necessidade de investimentos. Esse fato se deve ao grande 

mercado em que atua, na região metropolitana de São Paulo, 

cuja penetração de veículos elétricos também deverá ser 

elevada em 2030. 
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Fig. 19.  Ranking dos maiores investimentos absolutos de adequação de rede 

 

Como alternativa para redução do volume de investimentos 

necessários, considerando uma condição em que os 

consumidores fossem estimulados a recarregarem os veículos 

elétricos fora do horário de ponta, como a disponibilidade de 

tarifa diferenciada, por exemplo, os impactos na rede elétrica 

seriam drasticamente menores. Com a hipótese de se atingir o 

índice de 62% de deslocamento de carga, de forma similar ao 

que ocorre na Califórnia [12], o investimento de adequação 

requerido seria reduzido em 60%, conforme os valores na Fig. 

20. 
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Fig. 20.  Investimentos de adequação de rede para as distribuidoras nos 

Municípios Relevantes com uso de tarifa diferenciada para recargas 

 

Quando consideradas as remunerações regulatórias às 

distribuidoras, têm-se os resultados apresentados na Fig. 21, 

cujas receitas totalizam valores que variam de 20 a 50 milhões 

de reais até 2030, considerando que os investimentos sejam 

todos prudentes e sem que haja o deslocamento de recarga 

para fora da ponta. A remuneração é diretamente relacionada 

ao investimento incorporado à base de remuneração 

regulatória (BRR), os quais ocorrem nas revisões tarifárias. Do 

total das remunerações, a remuneração do custo de capital [13] 

corresponde a 77% do valor, a outra parcela é correspondente 

à quota de reintegração. 
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Fig. 21.  Projeção de remunerações regulatórias de investimentos para as 

distribuidoras nos Municípios Relevantes 

 

A projeção do indicador de Valor Presente Líquido (VPL) é 

apresentado na Fig. 22. Esta projeção difere do 

comportamento tradicional em que os investimentos são 

retirados do fluxo de caixa, pois simula a condição de 

utilização de financiamento. Assim, o fluxo de caixa não sofre 

perturbações abruptas em função dos valores investidos, uma 

vez que todos os desembolsos são acompanhados de aportes 

oriundos de financiamento. A partir dessa abordagem, 

observa-se uma faixa de variação positiva do VPL para os 15 

anos de projeção entre 2 e 6 milhões de reais. Tais valores 

correspondem a um ROI de aproximadamente 12%, ilustrando 

a remuneração às distribuidoras do investimento efetuado. 
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Fig. 22.  Valor Presente Líquido para as distribuidoras nos Municípios 

Relevantes 

 

VI.  CONCLUSÕES 

A inserção dos VEs pode acarretar violações na qualidade 

de energia fornecida, como violações da magnitude de tensão 

mínima, sobrecargas nos transformadores de distribuição e 

sobrecarga em condutores dos ramos de distribuição. 

Em função da inserção dos veículos elétricos no Brasil, as 

simulações efetuadas produzem as projeções de investimentos 

para adequação da rede de distribuição. Os investimentos são 

escalonados, em fases de planejamento, orientados segundo os 

ciclos de revisões tarifárias das distribuidoras, produzindo um 

cronograma de investimento para adequação da rede, por 

distribuidora de energia elétrica ou de forma agregada para o 

setor. Tais investimentos são marginais aos programas de 

investimentos normalmente realizados pelas distribuidoras, ou 

seja, representam uma parcela adicional a ser empregada para 

expansão da capacidade, ou uma antecipação ao aumento de 

capacidade das redes de distribuição. 

Em média, para as distribuidoras que atendem aos 

municípios com maior desenvolvimento econômico e social, 

denominado nesse estudo como Municípios Relevantes, 

apresentam baixa necessidade de investimentos, com valores 

entre 30,6 e 76,9 milhões de reais para o período até 2030. Em 

termos relativos, o investimento por consumidor é pequeno, 

variando de R$ 0,95 a R$ 2,38. 

No comparativo entre distribuidoras, ocorre grande 

discrepância de valores, havendo diferenças de até 28 vezes 

sobre o indicador de investimento por consumidor. Entre as 

principais razões dessa variação, estão a maior penetração de 

veículos elétricos em determinas cidades e as características 

das redes de distribuição, que podem necessitar investimentos 

com maior antecedência. 

Considerando uma condição em que os consumidores 

fossem estimulados a recarregarem os veículos elétricos fora 

do horário de ponta, como o uso de tarifa diferenciada, a 

necessidade de investimento de adequação requerido pode ser 

reduzida em 60%. 

Na avaliação até 2030, quando comparados aos projetos de 

investimentos normalmente desempenhados pelas 

distribuidoras, os montantes de redução de investimentos pelo 

deslocamento de demanda não se apresentam significativos. 

Porém, a progressão dos investimentos possui comportamento 

não linear e ascendente, de modo que no longo prazo, com a 

massificação dos veículos elétricos, estímulos tarifários e/ou 

sistemas de recarga inteligente apresentarão contribuições 

importantes ao sistema elétrico. 

No quesito de sustentabilidade econômica das 

distribuidoras, as remunerações regulatórias asseguram o 

retorno do capital investido. Porém, os investimentos se 

apresentam crescentes e as distribuidoras deverão planejar 

adequadamente a disponibilidade de capital. Também é 

importante que os critérios de prudência de investimentos 

definidos pelo regulador contemplem e reconheçam os 

investimentos com vistas a mitigar possíveis problemas de 

qualidade na rede de distribuição. 

Finalmente, para as distribuidoras de energia elétrica, com a 

inserção dos veículos elétricos e a elevação de sua penetração 

nas áreas em que prestam serviços, será oportuno acompanhar 

com antecedência esse novo tipo de demanda energética e 

desenvolver e/ou aperfeiçoar métodos de predição e mitigação 

de impactos em suas redes. 
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