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1. Introdução

O objeto deste estudo é a normatização e regulamentação 
(N&R) para a mobilidade elétrica no enquadramento do Brasil, 
em que se pretende analisar o panorama e a perspectiva 
da mobilidade elétrica no cenário nacional e internacional. 
A partir dessa análise, foram selecionados quatro países-
modelo para obtenção do histórico de N&R, identificando 
as melhores práticas que podem ser aplicadas e adaptadas 
à realidade brasileira. Concomitantemente, analisou-se o 
conteúdo do material levantado durante as oficinas realizadas 
pelo PROMOB-e para a elaboração da proposta de N&R para 
a mobilidade elétrica no Brasil.

Este produto apresenta a análise da N&R do Chile, da China, 
de Portugal, dos Estados Unidos e da União Europeia, 
sendo também identificadas e selecionadas as boas práticas 
internacionais referentes à mobilidade elétrica. Tais normas e 
regulamentos são analisados em relação aos resultados obtidos 
nas três oficinas do PROMOB-e. Com isso, são sugeridas boas 
práticas para a mobilidade elétrica brasileira, bem como 
propostas de N&R específicas para o contexto nacional. 



• 11

2. Revisão dos resultados das 
oficinas do PROMOB-e

O projeto PROMOB-e visa apoiar o Brasil a estabelecer as 
condições para a difusão da mobilidade elétrica, contribuindo 
para a formulação e implantação de políticas públicas voltadas 
ao setor. Para isso, o projeto conta com três vertentes: 
desenvolvimento de estratégias e políticas públicas; N&R de 
requisitos para a mobilidade elétrica; e modelos de negócio e 
projetos-piloto.

A segunda vertente do PROMOB-e, em conjunto com parceiros-
chave da regulamentação de veículos e uso de energia do país 
(como ANEEL e Inmetro), visa apresentar propostas para a 
N&R dos requisitos para a mobilidade elétrica. Entre 2018 e 
2019, foram realizadas três oficinas com especialistas da área 
para discutir esse assunto. 

Na primeira oficina, em novembro de 2018, foram levantados 
os temas prioritariamente relevantes para as propostas a serem 
apresentadas em 2019 e 2020. Inicialmente, foi mostrada 
aos participantes a Resolução Normativa nº 819 da ANEEL, 
publicada em junho de 2018, que “estabelece os procedimentos 
e condições para a realização de atividades de recarga de 
veículos elétricos por concessionárias e permissionárias do 
serviço público de distribuição de energia elétrica”.

A Resolução nº 819, em seus primeiros artigos, define “carro 
elétrico”, “estação de recarga” e “ponto de recarga” a fim de 
“nivelar” o que se entende e a que se aplicam seus dispositivos. 
Outro ponto importante da Resolução discutido pelos grupos 
foi a comunicação à ANEEL, por parte do indivíduo ou 
da distribuidora de energia elétrica, sobre a instalação de 
qualquer estação de recarga. No caso de estações residenciais, 
o consumidor deve relatar à distribuidora de energia elétrica, 
que por sua vez comunicará a ANEEL. Há, ainda, a possibilidade 
de instalação de estações de recarga públicas por parte das 
distribuidoras de energia elétrica em suas áreas de atuação.

Também se abordou na oficina a abertura da recarga de veículos 
elétricos para comercialização, caracterizada não como 
venda de energia, mas como venda de serviço “para fins de 

exploração comercial a preços livremente negociados”, como 
consta no artigo 9º da Resolução. Por fim, os participantes 
discutiram o artigo 10, que veda a injeção de energia elétrica 
por parte do veículo na rede de distribuição. A decisão inicial 
pela vedação se deu pelo fato de que nem todos os veículos 
elétricos possuem um conversor integrado para que a corrente 
elétrica, contínua (CC) ou alternada (CA), seja a mesma que a 
da rede. Do mesmo modo, a quantidade de veículos elétricos é 
ainda pequena para que alterações e precauções de segurança 
da rede sejam feitas ou até regulamentadas.

A partir das discussões a respeito da Resolução nº 819, 
os especialistas identificaram os temas prioritariamente 
relevantes para as propostas a serem apresentadas em 2020. 
Estes temas, bem como os subtemas e as perguntas a eles 
relacionados, são listados no Quadro 1.

Assim, foram levantados os temas que nortearam as discussões 
da segunda oficina sobre N&R em mobilidade elétrica, 
realizada em 7 de maio de 2019: Infraestrutura de Recarga; 
Interoperabilidade; Homologação de Veículos Elétricos; 
Regulação das Emissões; e Logística Reversa. Para cada tema, 
buscou-se identificar os subtemas em termos de impacto 
(ou seja, o nível de contribuição da N&R para a mobilidade 
elétrica) e desafio (ou seja, o nível de dificuldade implicado em 
desenvolver uma N&R em mobilidade elétrica).

Além disso, os seguintes pontos foram levantados para cada 
subtema: quem poderia regulamentá-lo, como regulamentá-
lo e qual seria o papel da instituição ali representada nessa 
regulamentação. Os resultados são apresentados para cada 
tema na Figura 1.

Enfim, a terceira oficina sobre N&R em mobilidade elétrica, 
realizada em 22 de agosto de 2019, teve como objetivo indicar 
tópicos críticos que deveriam constar nas propostas de N&R 
dos subtemas priorizados durante a segunda oficina, que são 
apresentados no Quadro 2. 
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Quadro 1 | Temas e subtemas relevantes para as propostas do PROMOB-e

Fonte: PROMOB-e (2018).

Tema Subtemas

Padronização do sistema de recarga

Momento adequado para padronizar os conectores

Padronização em função da segurança 

Adoção de um padrão CA e um (ou dois) CC

Medição e qualidade de energia

Certificação e homologação de eletropostos (estação de recarga)

Padrão de recarga CA/CC

Segurança da rede elétrica

Protocolos de comunicação e supervisão

Homologação de veículos

Nível de tensão da entrada CA: adequação à rede brasileira

Infraestrutura laboratorial para ensaio, homologação, rastreabilidade, emissão, autonomia e bateria 

Qualidade de energia e segurança na alimentação

Normatização da segurança veicular 

Padronização do veículo elétrico conforme a rede elétrica brasileira (níveis de tensão, frequência) 

Homologação de veículos elétricos 

Qualidade de energia 

Segurança

Interoperabilidade do sistema de recarga

Protocolo de comunicação unificado 

Segurança e privacidade de dados 

Roaming e billing (ajuste de contas) 

Identificação e autenticação do usuário 

Comunicação segura dos dados dinâmicos do eletroposto 

Homologação dos sistemas de recarga interoperáveis 

Regulação das emissões urbanas

Definição do limite para emissões

Definição de quais emissões serão controladas 

Definição das formas de controle e mecanismos a ser implementados 

Definição de regras para novos empreendimentos: incentivo ou obrigatoriedade

Normatização dos níveis de emissão de poluentes em centros urbanos 

Incentivo a ações privadas e públicas para atender às normas 

Transporte coletivo e veículos pesados 

Novos empreendimentos: adequação à recarga de veículos elétricos 

Emissão de particulados

Logística reversa

Definição do que fazer com a bateria ao final da vida do veículo

Definição sobre de quem é a responsabilidade pela bateria ao final da vida do veículo

Definição sobre de quem é a responsabilidade de fiscalização do descarte, reciclagem ou reúso 
da bateria ao final da vida útil do veículo

Reciclagem das partes do veículo elétrico 

Segunda vida para baterias (second life)

Reciclagem
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Quadro 2 | Temas e subtemas priorizados

Figura 1 | Oportunidades e desafios quanto à infraestrutura de recarga, à interoperabilidade, à homologação de veículos, à 
regulação das emissões e à logística reversa

Tema Subtema
Infraestrutura de recarga Cobrança com medição certificada
Homologação de veículos elétricos Homologação de sistemas de recarga interoperáveis
Interoperabilidade Qualificação e requisitos para manutenção
Regulação das emissões Estabelecimento de níveis de emissão de poluentes e método de cálculo
Logística reversa Definição de responsabilidade compartilhada

Logística de distribuição 
de recarregadores

Identificação e autentificação 
do usuário para acessar a 

infraestrutura

Protocolo de alimentação 
de postos de recarga

Processo de atribuição de 
ID para grantir 

interoperabilidade

Mapear protocolos de 
comunicação Operador 

EMSP_ ↔ Estação

Roaming / Billing

Protocolos de comunicação 
Equipamento ↔ Sistema Elétrico

Homologação de sistemas 
de recarga interoperáveis

Qualificação e requisitos 
para manutenção

Segurança veicular de 
veículos elétricos

Ensaios e testes para 
homologação de veículos 

elétricos

Segurança no 
abastecimento

Otimização do tempo de 
recarga da bateria

Powertrain

Homologação de Veículos Elétricos 

Interoperabilidade

Desafio

Im
pa

ct
o

+

+-

-

Desafio

Im
pa

ct
o

+

+-

-

Desafio

Im
pa

ct
o

+

+-

-

Logística Reversa

Tipos de reciclagem Reaproveitamento e reúso

Norma em segurança 
para segunda vida de 

baterias

Impactos no meio 
ambiente

Compartilhamento de 
dados na cadeia de logística

reversa (blockchain) 

Ensaios de características 
para segunda vida de 

baterias

Desafio

Im
pa

ct
o

+

+
-

-

Regulação das emissões 

Padrões para poluentes 
em centros urbanos

Avaliar implantação de 
corredores de ônibus

Níveis de emissão de 
poluentes

Método de cálculo das 
emissões

Referência de fatores de 
emissão

Mapeamento de locais 
com maiores níveis de 

emissão

Simular cenários para 
melhoria da qualidade 

do ar 

Estabelecer critérios de 
ensaios

Estabelecer normativas 
para emissões de 

poluentes

Padronizar método de 
cálculo de inventários de 

gases de efeito estufa 

Equipamentos de 
medição de poluentes

Considerar critérios 
estabelecidos na Europa

Desafio

Im
pa

ct
o

+

-

-

Infraestrutura de recarga 

Padronizar protocolo de 
comunicação dos 

equipamentos

Manutenção dos 
equipamento para 

disponibilidade do serviço

Requisitos de segurança 
geral do local de recarga

Avaliar necessidade de
certificação nacional para 

produto 

Certificação de 
equipamentos e
componentes da

infraestrutura de recarga

Requisitos para 
infraestrutura mínima

Requisitos de segurança 
elétrica para usuários

Requisitos de segurança 
mínima do processo de 

recarga

Padronização de plugues 
e tomadas 

Avaliar necessidade de 
padronização de 

conectores

Cobrança com medição 
certificada
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3. Panorama global

Considerando o perfil econômico e o desenvolvimento na 
indústria automobilística, foi analisada neste produto a 
legislação sobre mobilidade elétrica dos seguintes países e 
bloco econômico: China (economia emergente com indústria 
automobilística); Chile (economia emergente sem indústria 
automobilística); Estados Unidos (economia avançada com 
indústria automobilística); Portugal (economia avançada sem 
indústria automobilística); e União Europeia, economia com 
mobilidade elétrica bem estabelecida. Além do perfil econômico 
e do grau de desenvolvimento da indústria automobilística, 

1. Instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Quanto mais próximo de zero, maior a situação de igualdade.

a seleção dos países e bloco econômico foi conduzida pelos 
seguintes critérios: existência de N&R em eletromobilidade, 
alta penetração de veículos elétricos na frota circulante ou alto 
índice de licenciamentos, experiência do grupo de trabalho e 
consulta a atores-chave. Busca-se, portanto, analisar contextos 
distintos de fomento à eletromobilidade por meio de N&R. 
A Tabela 1 apresenta os resultados da pesquisa documental 
segundo os critérios de seleção. As informações sobre a União 
Europeia foram omitidas por não ser apropriado comparar 
dados agregados de blocos econômicos com países.

Tabela 1 | Critérios de seleção dos países

Critério Unidade China Chile Estados Unidos Portugal
Produto interno bruto (PIB) USD 10,8 trilhões 283,4 bilhões 19,4 trilhões 217,6 bilhões
PIB per capita USD 9.770 15.923 59.531 21.136
Índice GINI1 - 38,6 46,6 41,5 32,1

Matriz energética - Fóssil (65%) 
Renovável (35%)

Fóssil (58%) 
Renovável (42%)

Fóssil (88%) 
Renovável (12%)

Fóssil (53%) 
Renovável (47%)

Clima - Temperado, 
subtropical Temperado Temperado, 

subtropical Temperado

N&R para mobilidade elétrica - Sim Sim Sim Sim
Infraestrutura de recarga  
(pontos de recarga públicos) - 496.000 112 78.301 3.091

Ta
m

an
ho

 d
a 

fr
ot

a Automóveis Milhares 135.805 3.125 244.643 5.059

Ônibus Milhares - 17 983 15

Caminhões Milhares 27.040 1.320 146.569 1.337

Veículos elétricos Milhares 951 0,16 401 9,1

Veículos híbridos Milhares 276 0,09 361 7,92

Taxa de motorização Automóveis 
/1.000 hab. 118 248 821 203

Carros elétricos a bateria (BEV) e 
híbridos (HEV) licenciados (2018) Milhares 1078,6 0,2 361,3 8,3

Fonte: World Bank (2015), OICA (2016), Boeira (2019), Hove e Sandalow, (2019), IEA (2019a, 2019b, 2019c).
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3.1. NORMAS E REGULAMENTOS INTERNACIONAIS

O Quadro 3 sintetiza as normas e os regulamentos referentes à mobilidade elétrica 
identificados para os países e o bloco econômico selecionados. Além desses países, 
foram incluídos Alemanha, Noruega e França, dado seu destaque na N&R e no 
estabelecimento de boas práticas que estimulam a eletromobilidade. 

É oportuno salientar que as diretivas da União Europeia não criam diretamente leis 
aplicáveis aos Estados membros, mas devem ser transpostas para o direito nacional 
desses países. Assim, são aplicáveis em todo o bloco econômico na data da sua 
entrada em vigor. Por conseguinte, a Comissão Europeia deve verificar se a diretriz 
foi transposta corretamente e no prazo previsto para o efeito. Caso os governantes 
dos Estados membros não apliquem devidamente a legislação europeia, a Comissão 
pode iniciar um procedimento formal de infração e, em último caso, recorrer ao 
Tribunal de Justiça da União Europeia. 

Quadro 3 | N&R dos países selecionados

País Tema N&R Natureza

Al
em

an
ha

Infraestrutura de 
recarga

Energiewirtschaftsgesetz (ENWG) – 2005. Lei da indústria de energia Regulamentação
Ladesäulenverordnung (LSV) – 2017. Portaria sobre estações de carregamento Regulamentação
Eichrecht (Calibration Law and Regulations) – 2015. Lei de pesos e medidas Regulamentação
Ladesäulenverordnung (LSV) – 2014. Portaria sobre estações de carregamento Regulamentação
Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) – 2006. Portaria de conexão à rede de baixa tensão Regulamentação

Interoperabilidade

Energiewirtschaftsgesetz (ENWG) – 2005. Lei da indústria de energia Regulamentação
Ladesäulenverordnung (LSV) – 2014. Portaria sobre estações de carregamento Regulamentação
Regulation on Price Indication – 2011. Regulação sobre indicação de preços Regulamentação
Eichrecht (Calibration Law and Regulations) – 2015. Lei de pesos e medidas Regulamentação

Logística reversa
Batteriegesetz (BattG) – 2009. Reciclagem de baterias carros Regulamentação
Altfahrzeug verordnung (AltfahrzeugV) – 2016. Entrega, devolução e eliminação ambientalmente adequadas de veículos em fim de 
vida Regulamentação

C
hi

na Infraestrutura de 
recarga

QC/T 842–2010. Protocolos de comunicação entre o sistema de gerenciamento de bateria e o carregador externo para veículos 
elétricos Norma técnica

QC/T 989–2014. Exigência geral do compartimento da bateria para veículos elétricos Norma técnica
NB/T 33018–2015. Especificações técnicas do sistema de carregamento e da infraestrutura de troca de bateria para veículos elétricos Norma técnica
NB/T 33019–2015. Especificação de operação e gerenciamento da infraestrutura de carregamento de veículos elétricos e troca de 
baterias Norma técnica

GB 50966–2014. Projeto da estação de carregamento de veículos elétricos Regulamentação
GB/T 18487.1–2015. Sistema de carregamento para veículos elétricos – Parte 1: Requisitos gerais Norma técnica
GB/T 18487.2–2015. Sistema de carregamento para veículos elétricos – Parte 2: Requisitos para conexão condutiva a uma fonte de 
CA e CC Norma técnica
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C
hi

na

Infraestrutura de 
recarga

GB/T 18487.3–2015. Sistema de carregamento para veículos elétricos – Parte 3: Estação de carregamento de veículos elétricos CA 
e CC Norma técnica

GB/T 31466–2015. Classificações de tensão de sistemas elétricos de alta tensão para veículos elétricos Norma técnica
GB/T 31525–2015. Sinais gráficos – Sinais de infraestrutura para carregamento de veículos elétricos e troca de baterias Norma técnica
GB/T 33594–2017. Cabos de carregamento para veículos elétricos Norma técnica
GB/T 37133–2018. Especificações técnicas de cabos e conectores pesados para veículos elétricos Norma técnica

Interoperabilidade

QC/T 896–2011. Interface do sistema de equipamentos elétricos para veículos elétricos Norma técnica
GB/T 18487.1–2017. Sistema de carregamento condutivo para veículos elétricos – Parte 1: requisitos gerais Norma técnica
GB/T 18487.2–2017. Sistema de carregamento condutivo para veículos elétricos – Parte 2: requisitos EMC para equipamento de 
alimentação de veículos elétricos Norma técnica

GB/T 18487.3–2017. Sistema de carregamento condutivo para veículos elétricos – Parte 3: CA e CC. Estação de carregamento para 
veículos elétricos Norma técnica

GB/T 34657.1–2017. Especificações dos ensaios de interoperabilidade da carga condutiva do veículo elétrico – Parte 1: equipamento 
de alimentação Norma técnica

GB/T 34657.2–2017. Especificações dos ensaios de interoperabilidade da carga condutiva do veículo elétrico – Parte 2: veículo Norma técnica
GB/T 34658–2017. Teste de conformidade para protocolos de comunicação entre carregador off–board e sistema de gerenciamento 
de bateria em veículos elétricos Norma técnica

Homologação de 
veículos elétricos

GB/Z 18333.1–2001. Baterias de íon de lítio para veículos rodoviários elétricos Regulamentação
GB/T 19750–2005. Veículos elétricos híbridos – programa de avaliação de aprovação de engenharia Norma técnica
QC/T 837–2010. Tipos de veículos elétricos híbridos Norma técnica
NB/T 33006–2013. Requisitos gerais para equipamentos de troca de baterias de veículos elétricos Norma técnica
QC/T 741–2014. Ultracapacitor para veículos elétricos Norma técnica
GB/T 34585–2017. Veículos elétricos de carga a bateria Norma técnica
GB/T 19596–2017. Terminologia de veículos elétricos Norma técnica
GB/T 32694–2016. Automóveis híbridos elétricos plug-in – Especificações Norma técnica
QC/T 1089–2017. Requisitos e métodos de ensaio para o sistema de frenagem regenerativa em veículos elétricos Norma técnica
GB/T 34598–2017. Comerciais leves híbridos elétricos plug-in – Especificações Norma técnica

Regulação das emissões

GB/T 18386–2005. Veículos elétricos – Consumo e autonomia – Procedimentos de Teste Norma técnica
QC/T 894–2011. Métodos de medição on-board para emissões de veículos elétricos híbridos pesados Norma técnica
GB/T 19753–2013. Métodos de ensaio para o consumo energético de veículos elétricos híbridos leves Norma técnica
GB/T 19754–2015. Métodos de ensaio para o consumo energético de veículos elétricos híbridos pesados Norma técnica
GB/T 34658–2017. Requisitos técnicos e métodos de medição para as emissões de veículos leves híbridos e elétricos Norma técnica
GB/T 37154–2018. Veículos elétricos com células de combustível – Métodos de ensaio das emissões de hidrogênio Norma técnica

Logística reversa
GB 22128–2019. Especificações técnicas para empresas de coleta e desmontagem de veículos em fim de vida Regulamentação
GB/T 33598–2017. Reciclagem de bateria usada em veículos elétricos – especificação de desmontagem Norma técnica
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Es
ta

do
s 

Un
id

os

Infraestrutura de 
recarga

Lei 114-94. Instalação de carregadores em prédios federais Regulamentação
SAE J1772 – 2009. Recomendações de plugues e conectores Norma técnica
California Vehicle Code 1808.23 – 2012. Possibilidade de divulgação do endereço do proprietário e tipo de veículo elétrico para 
concessionárias de energia Regulamentação

Lei do Senado 676 – 2019. Requisitos para integração dos veículos elétricos plug-in à rede de energia Regulamentação
California Building Code Chapter 11B-228.3 e 11B812 – 2016. Requisitos de acessibilidade para estações de recarga Regulamentação
California Building Code Chapter 11B-228.3 e 11B812 – 2016. Número mínimo de estações de recarga acessíveis Regulamentação
OE B-18-12. Instalação de carregadores (Califórnia) Regulamentação

Interoperabilidade 81 Federal Register 2054 e 16 CFR 306 e 309 – 2016. Requisitos de rotulagem de combustível alternativo Regulamentação
Homologação de 
veículos elétricos California Code of Regulations Title 13, Section 1962.3 – 2019. Requerimentos para veículos plug-in Regulamentação

Regulação das emissões
OE B-30-15. Meta provisória de emissão de gases de efeito estufa (GEE) 40% menor que os níveis de 1990 até 2030 Regulamentação
California Code of Regulations Title 13, Section 2023.1 – Estabelece metas para a transição de ônibus zero emissões para o 
transporte público Regulamentação

Fr
an

ça Infraestrutura de 
recarga

NF EN 62196–2. Plugues, tomadas, conectores para veículos e entradas para veículos Norma técnica
Decreto 26, de 12 de janeiro de 2017. Infraestruturas de recarga para veículos elétricos Regulamentação

Interoperabilidade Decreto 26, de 12 de janeiro de 2017. Infraestruturas de recarga para veículos elétricos Regulamentação

N
or

ue
ga

Infraestrutura de 
recarga

Normas DSB – 2018. Instalações de baixa potência Norma técnica

Delnorm 722 – 2014, atualizada para NEK 400–7–722 – 2018. Carregamento de veículos elétricos Norma técnica

Po
rt

ug
al

Infraestrutura de 
recarga

Despacho 8809/2015. Criação de uma rede piloto de mobilidade elétrica Regulamentação
Portaria 220/2016. Regras técnicas para equipamentos de carregamento de veículos elétricos em edifícios e outras operações 
urbanísticas Regulamentação

Portaria 221/2016. Procede à regulação da organização, do acesso e do exercício das atividades de mobilidade elétrica Regulamentação
Portaria 222/2016. Instalação de pontos de carregamento de baterias de veículos elétricos em local público Regulamentação
Portaria 231/2016. Regulação da organização, do acesso e do exercício das atividades de mobilidade elétrica Regulamentação
Portaria 241/2015. Licença para o exercício da atividade de operação de pontos de carregamento Regulamentação
Portaria 252/2015. Regras técnicas das instalações elétricas de baixa tensão Regulamentação
Decreto-Lei 170/2012. Regime de fiscalização dos pontos de carregamento Regulamentação

Interoperabilidade
Portaria 240/2015. Taxas devidas pela emissão das licenças de comercialização de eletricidade para a mobilidade elétrica e de 
operação de pontos de carregamento Regulamentação

Regulamento 879/2015. Tarifa de acesso às redes de energia elétrica para a mobilidade Regulamentação
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Po
rt

ug
al Interoperabilidade

Decreto-Lei 4/2018. Incentivo destinado a promover a substituição de combustíveis fósseis por energia elétrica Regulamentação
Regulamento 879/2015. Tarifa de acesso às redes de energia elétrica para a mobilidade Regulamentação

Homologação de 
veículos elétricos Decreto-Lei 90/2014. Definição de veículos elétricos Regulamentação

Regulação das emissões Portaria 854/2015. Redução das emissões de CO2 e promoção da eficiência energética Regulamentação

Un
iã

o 
Eu

ro
pe

ia

Infraestrutura de 
recarga

Diretiva 2014/94. Infraestrutura para combustíveis alternativos Regulamentação
EN 62196–1:2014. Requerimentos gerais Norma técnica
EN 62196–2:2017. Carregamento condutivo de veículos elétricos Norma técnica
EN 62196–3:2017. Requisitos dimensionais de compatibilidade e permutabilidade para CC e CA/CC Norma técnica

Interoperabilidade Diretiva 2014/94/EU. Infraestrutura para combustíveis alternativos Regulamentação

Regulação das Emissões

EC 715/2007. Emissões de veículos leves de passageiros Regulamentação
EC 692/2008. Emissões de veículos leves de passageiros Regulamentação
RDE Act 1 – EU 2016/427. Emissões de veículos leves de passageiros Regulamentação
RDE Act 2 – EU 2016/646. Emissões de veículos leves de passageiros Regulamentação
RDE Act 3 – EU 2017/1154. Emissões de veículos leves de passageiros Regulamentação
RDE Act 4 – EU 2018/1832. Emissões de veículos leves de passageiros Regulamentação
WLTP – EU 2017/1151. Emissões de veículos leves de passageiros Regulamentação
WLTP 2 – EU 2018/1832. Ensaios e procedimentos de homologação de emissões para veículos leves Regulamentação

Logística reversa Diretiva 2006/66/EC. Baterias e acumuladores novos e usados Regulamentação

Legenda: China: GB – Normas técnicas nacionais, englobando todos os setores; NB – Normas técnicas do setor de energia; QC– Normas técnicas para veículos automotores. 
Noruega: NEK – Comitê Eletrotécnico Norueguês, Normas técnicas; DSC – Direção de Proteção Civil. União Europeia: EN – Normas técnicas; EC – Regulamentação; EU – 
Regulamentação; WLTP - Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure. Estados Unidos: OE – Ordem Executiva, Regulamentação.
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A Figura 2 apresenta graficamente o marco inicial, em ordem 
cronológica, na N&R para cada tema da mobilidade elétrica. 
De modo geral, grande parte dos países considerados 
desenvolveu normas e regulamentos nos últimos dez 
anos, sobretudo relacionados à infraestrutura de recarga e 
interoperabilidade.

Apenas para China, Alemanha e União Europeia foram 
identificadas normas e regulamentos específicos para a logística 
reversa da bateria de veículos elétricos. Todos os países 
desenvolveram N&R relacionadas à infraestrutura de recarga. 

Na China, normas foram desenvolvidas primeiramente com 
referência à homologação de baterias íon-lítio de veículos 
elétricos rodoviários. Em 2001, a norma GB/Z 18333.1 
especificou requisitos, métodos de teste, símbolos, embalagem, 
transporte e armazenamento de baterias de íon de lítio para 
veículos rodoviários elétricos, incluindo automóveis elétricos, 
motocicletas elétricas etc. O passo seguinte foi estabelecer 
normas referentes à regulação de emissões, a partir de 2005, 
determinando o consumo e a autonomia dos veículos elétricos, 

tanto para híbridos e elétricos leves e pesados como para aqueles 
movidos a hidrogênio. A partir de 2010, foram desenvolvidas 
normas para estabelecer a infraestrutura de recarga e, a 
partir de 2011, normas relacionadas à interoperabilidade. Em 
relação à logística reversa, as normas foram desenvolvidas na 
China em 2017 para reciclar as baterias de veículos elétricos, 
com especificações para o seu desmantelamento, e em 2019 
para especificar normas de coleta e desmontagem de veículos, 
considerando veículos elétricos.

Na Alemanha, as N&R internacionais, tais como as 
normas ISO e as Diretrizes Europeias, são a base para o 
desenvolvimento das regulamentações nacionais. Em 2005, 
a Lei da Indústria de energia já previa o carregamento de 
veículos elétricos e buscava regulamentá-lo, bem como 
abordar a interoperabilidade. Em 2016, foi desenvolvida 
uma regulamentação federal específica para infraestrutura 
de recarga e sua interoperabilidade (Ladesäulenverordnung 
– LSV), tratando dos requisitos técnicos mínimos para a 
construção e operação segura e interoperável dos pontos de 
carregamento para veículos elétricos acessíveis ao público.

Interoperabilidade

Homologação de 
veículos elétricos

Regulação das emissões

Logística reversa

Estados UnidosChina Alemanha

Portugal União EuropéiaFrançaNoruega

2001 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 20192001 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2019

Infraestrutura de recarga

Figura 2 | Sequência temporal das N&R pelos países considerados, segundo o tema em mobilidade elétrica
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Na França, a partir de 2017, foram promulgadas 
normas e regulamentos em infraestrutura de recarga e 
interoperabilidade, estabelecendo os tipos de conectores e 
plugues para carregamento de veículos elétricos e tratando 
de questões relacionadas à interoperabilidade. Vale ressaltar 
que a norma francesa que define os plugues e conectores é 
baseada em normas europeias. Além disso, o Decreto n° 2017 
trata tanto da infraestrutura quanto da interoperabilidade.

A N&R desenvolvida pela Noruega levantada neste estudo 
trata apenas da infraestrutura de recarga para veículos 
elétricos. Em 2015, foram estabelecidos em norma os 
requisitos para o carregamento de veículos elétricos, que 
em 2017 foram atualizados pela norma NEK 400–7–722. 
Apesar de não ser membro da União Europeia, o Parlamento 
da Noruega decidiu, em 2018, incorporar na sua legislação 
a emissão média de CO2 da frota estabelecida nas diretivas 
europeias, exigindo que a emissão média da frota fosse de 
95 g CO2 /km para veículos novos vendidos em 2021. Esse 
regulamento tornou-se parte da lei norueguesa em 2019, 
buscando tornar o mercado de veículos elétricos do país 
mais atraente para os fabricantes, bem como aumentar as 
vendas desses veículos.

Em Portugal, foi regulamentada primeiramente a 
infraestrutura de recarga, por meio do Decreto-Lei nº 
170/2012, que define o regime jurídico da mobilidade 
elétrica, aplicável à organização, ao acesso e ao exercício das 
atividades relativas à mobilidade elétrica, bem como as regras 
destinadas à criação de uma rede piloto de mobilidade elétrica. 
No Decreto-Lei nº 90/2014, foram homologados os veículos 
elétricos. Em 2015, diversas regulamentações entraram 
em vigor, contemplando aspectos da interoperabilidade, 
bem como da regulação de emissões, por meio da Portaria 
n° 854/2015, que visa à redução das emissões de CO2 e à 
promoção da eficiência energética.

Nos Estados Unidos, como há certa independência dos 
estados, foram identificadas diversas N&R referentes ao 
estado da Califórnia. O Código de Veículos da Califórnia 
determinou que os proprietários de veículos elétricos devem 
registrar o endereço do proprietário e o tipo de veículo. Além 
disso, estabeleceu a meta provisória de reduzir a emissão 
de GEE em 40% em relação a 1990 até 2030, por meio da 
Ordem Executiva B-30-15, de 2015. Ainda, implementou os 
requerimentos necessários para veículos elétricos plug-in, 
por meio do Código de Regulamentos da Califórnia, Título 
13, Seção 1962.3, de 2019.

No caso da interoperabilidade, o Registro Federal 81 2054 e o 
Código de Regulamentos Federal 16 306 e 309 determinaram 
que os fabricantes de equipamentos de fornecimento de 
veículos elétricos (EVSE) especificassem e divulgassem, por 
meio de um bilhete de entrega, uma etiqueta ou uma marcação 
permanente, a potência, a tensão, a corrente, se a corrente é 
alternada ou direta e se o sistema é condutivo ou indutivo.

Na União Europeia existem diversas medidas, tais como 
Regulamentos (Regulations), Diretivas (Directives), Decisões 
(Decisions), Recomendações (Recommendations) e Pareceres 
(Opinions). O regulamento é um ato legislativo vinculativo que 
deve ser aplicado na sua totalidade em toda a União Europeia, 
enquanto uma Diretiva é um ato legislativo que define 
uma meta que todos os países-membros devem alcançar, 
cabendo a cada país elaborar suas leis sobre como alcançar 
essas metas (European Union, [s.d.]). Por outro lado, uma 
Decisão é vinculativa para aqueles a quem é endereçada e 
diretamente aplicável, enquanto Recomendações e Pareceres 
não são vinculativos e, portanto, não possuem consequências 
legais (European Union, [s.d.]).

A Diretiva 2006/66/EC da União Europeia visa reduzir ao 
mínimo o impacto negativo das baterias e acumuladores e 
respectivos resíduos no ambiente, levando em consideração 
as baterias de veículos elétricos. Em 2007, a Regulamentação 
EC 715 tratou da homologação de veículos leves de 
passageiros e comerciais no que diz respeito às emissões 
(Euro 5 e Euro 6) e ao acesso a informações sobre reparação 
e manutenção de veículos. Diversas regulamentações e 
normas foram desenvolvidas a partir de 2001, com a criação 
do programa Clean Air For Europe.

Em relação à infraestrutura de recarga e interoperabilidade, 
em 2014, a Diretiva 2014/94/EU da União Europeia 
tratou da criação de uma infraestrutura para combustíveis 
alternativos, considerando a eletricidade para veículos 
elétricos. Especificamente, definiu a quantidade de pontos de 
recarga necessários para atendimento aos veículos elétricos 
existentes até 2020; indicou a utilização de sistemas de 
contadores inteligentes, de modo a fornecer informações 
precisas e transparentes sobre o custo e a disponibilidade dos 
serviços de carregamento e incentivo ao carregamento em 
períodos em que a procura por eletricidade é baixa e o custo 
da energia é reduzido; e determinou que o estabelecimento 
e a exploração dos pontos de carregamento para veículos 
elétricos deveriam processar-se no âmbito de um mercado 
concorrencial, com acesso aberto a todas as partes 
interessadas na instalação ou na exploração de infraestruturas 
de carregamento, entre outros pontos.

3.2. BOAS PRÁTICAS INTERNACIONAIS DE GOVERNANÇA

Nesta seção, são identificadas as boas práticas internacionais 
de governança. Neste estudo, são consideradas boas práticas 
as ações do poder público que mobilizam a sociedade para 
a transição energética do transporte de passageiros e carga. 
Assim, são incluídas, por exemplo, ações como redução de 
impostos e taxas, frentes parlamentares e estímulos à mudança 
de hábitos da população em prol da eletromobilidade. O 
Quadro 4 resume as principais boas práticas de governança 
dos países selecionados, incluindo Alemanha e Noruega.
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Quadro 4 | Boas práticas de governança dos países selecionados

País Boas práticas

Al
em

an
ha EmoG (2015). Lei da eletromobilidade

Programa do governo para eletromobilidade

C
hi

le

Bonus-Malus: redução dos preços dos veículos elétricos e aumento da carga tributária para os convencionais 
Modelo chileno de eletromobilidade no transporte público
Estratégia nacional de mobilidade elétrica

C
hi

na

Plano de desenvolvimento para veículos energeticamente eficientes e alternativos
Plano de reestruturação e revitalização da indústria automobilística
Plano de ação da China para o diesel limpo 2018-2020
Aceleração da construção de infraestrutura residencial para carregamento de veículos elétricos
Plano quinquenal para políticas de incentivo à infraestrutura de veículos energeticamente alternativos 
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OE B-48-18. Meta de 5 milhões de veículos de emissão zero (ZEVs) na Califórnia até 2030, 250.000 estações de carregamento de 
veículos e 200 estações de reabastecimento de hidrogênio até 2025
42 U.S. Code 13212 – 1992. Custo incremental para aquisição de veículos alternativos para frota federal
42 U.S. Code 13251 e 13263a; 10 CFR 490 – 1992. Obrigatoriedade de aquisição de uma fração de veículos alternativos na frota 
do governo estadual e de fornecedores de energia alternativa
42 U.S. Code § 13257 – 1992. Metas de participação de veículos alternativos e mais eficientes na frota circulante
E.O 13834 – 2018. Aumento da eficiência das operações federais por meio de veículos e energia alternativa
Public Law 114-94 e 23 U.S. Code 166 – 2005. Isenção, pelos estados, de veículos elétricos plug-in dos requisitos para circularem 
nas faixas em autoestradas exclusivas para carros com mais de um ocupante (high-occupancy vehicle, HOV)
10 U.S. Code 2922g – 2009. Preferência, por parte do Departamento de Defesa, pelo aluguel ou compra de veículos com sistemas 
de propulsão elétricos ou híbridos
South Carolina Code of Laws 12-10-30, 12-15-20, 12-15-30, 12-37-930. Incentivo fiscal à fabricação de baterias
OE B-16-12. Direcionamento das agências estaduais a incentivar a comercialização de ZEVs e estabelecimento de meta de 1 
milhão desses veículos até 2020
Possibilidade de recebimento, por empresas e órgãos públicos, de até US$ 5.000 quando compram estações de carregamento 
para o local de trabalho. O desconto ajuda a reduzir custos quando se instalam estações de carregamento na empresa (política 
municipal do Alabama)
Lei 112-240. Crédito para a aquisição de veículos elétricos
Evolve NY. Expansão da infraestrutura de carregamento para veículos elétricos no estado de Nova York
OE – 2018-05. Redução da frota das cidades para apoiar as metas climáticas e reduzir a carga de impostos 
OE B-32-15. Estabelecimento das metas de ZEVs para o transporte de carga
Clean cities. Assistência técnica para a compra e o uso de tecnologias alternativas

N
or
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Acesso a faixas exclusivas de ônibus 
Isenção de tarifas de estacionamento
Isenção de impostos para aquisição de veículos elétricos e pedágios
Financiamento para investimentos em estações de recarga
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Lei nº 39/2010. Três objetivos centrais: incentivar a aquisição e utilização de veículos eléctricos; garantir que as baterias de 
veículos elétricos sejam carregadas por meio de uma rede integrada, de forma cômoda e eficaz; e estabelecer um regime de 
universalidade e equidade no acesso aos serviços de mobilidade elétrica.
Despacho nº 8.809/2015. Isenções de taxa de tributação na aquisição de veículos elétricos; incentivo fiscal ao sucateamento de 
automóveis com idade média avançada da frota circulante; promoção, pela Administração Pública, da adoção de boas práticas, 
demonstrando sua viabilidade e motivando a sociedade para a mudança
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Slowick et al. (2018) desenvolveram uma avaliação de políticas 
públicas internacionais relacionadas à eletromobilidade para 
o transporte de passageiros, considerando veículos leves e 
incluindo frotas públicas e privadas e ônibus. O escopo geográfico 
da pesquisa incluiu os principais mercados da América do Norte, 
Europa e Ásia. O Quadro 5 apresenta as principais ações de 
promoção governamental para veículos elétricos identificadas 
pelos autores, classificadas em quatro categorias.

Convém salientar que, embora os dados do Quadro 5 sejam 
específicos para veículos leves, tais políticas são aplicáveis 
a todos os tipos de veículo, sendo que os programas que 
atualmente limitam a elegibilidade de veículos poderiam ser 
modificados ou estendidos para outros tipos. 

Slowik et al. (2018) também apresentam uma série de 
programas locais ou regionais que apoiam a eletromobilidade 
em ambientes urbanos. Pode-se destacar como exemplos 
bem-sucedidos de sua implantação as cidades que buscaram: 
implantar programas de compartilhamento de carros, como 
Pequim; eletrificar a sua frota de ônibus públicos, como 
Shenzhen; promover a carga pública gratuita de eletricidade, 
como Oslo; promover benefícios relacionados ao acesso 
especial a rodovias ou faixas de rodagem, bem como redução 
na tarifa de pedágios e estacionamentos públicos gratuitos 
e com prioridade para veículos elétricos, ou circulação 
exclusiva desses veículos em áreas de tráfego intenso, áreas 

tombadas, zonas econômicas especiais e zonas de veículos 
elétricos, como São Francisco, Hyderabad e Amsterdã, 
respectivamente; e promover benefícios relacionados ao 
licenciamento e/ou à compra dos veículos elétricos, como 
Xangai e Qingdao, respectivamente.

3.3. AGENTES NORMATIZADORES, REGULADORES E 
ATORES-CHAVE INTERNACIONAIS

Na China, o processo de implementação de normas e 
regulamentos para veículos elétricos é conduzido pelo 
Subcomitê de Veículos Elétricos, fundado em 1998 e localizado 
no Centro de Pesquisa e Tecnologia Automotiva da China 
(Catarc). O Subcomitê é supervisionado e guiado pelo Comitê 
Técnico da Administração de Padronização da República 
Popular da China (SAC) e pelo Comitê Técnico Nacional de 
Padronização Automática (NTCAS), vinculado ao Ministério da 
Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT). Há dois padrões 
no país, o Padrão Nacional (GB), supervisionado pela SAC, e o 
Padrão Industrial (QC), supervisionado pelo MIIT.

Apesar de o Subcomitê ser formado por quatro grupos de 
trabalho (veículos, sistemas e componentes, infraestrutura 
e padrões gerais), subdivididos em quinze aspectos (desde 
terminologias a motores e estações de carregamento), 
suas linhas de atuação podem ser resumidas em “veículo” 
e “infraestrutura de recarga”. Com isso, o Subcomitê sofre 

Quadro 5 | Ações de promoção governamental para veículos elétricos

Categoria Ação

Políticas regulatórias para veículos e 
combustíveis limpos

Cotas de veículos limpos
Normas de eficiência de combustível
Normas de combustível limpo que dão crédito aos veículos elétricos

Incentivos ao consumidor

Incentivos para a compra de veículos (subsídios e isenções fiscais)
Isenção de taxas anuais
Acesso preferencial às faixas de rodagem 
Acesso preferencial a estacionamentos
Carga com desconto ou gratuita
Programas de financiamento

Infraestrutura de recarga

Protocolos-padrão para equipamentos de recarga de veículos elétricos  
Incentivos ou financiamento de equipamentos de recarga de veículos elétricos
Implementação direta 
Códigos de construção prontos para equipamentos de recarga de veículos elétricos

Planejamento, política e outras promoções

Metas de compras
Estratégia de mobilidade elétrica
Alcance e conscientização
Projetos de demonstração
Iniciativas de frotas
Zonas para veículos de baixa emissão
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influências do Conselho de Eletricidade da China (CEC), 
em assuntos de infraestrutura de recarga a nível nacional, 
e da Administração Nacional de Energia (NEA), em assuntos 
de infraestrutura de recarga a nível industrial. Na outra 
vertente, sofre influências do Catarc e do MIIT em assuntos 
relacionados ao veículo. A SAC, então, centraliza as decisões 
na forma de padronização. 

Em linhas gerais, o processo de padronização na China 
segue recomendações de padrões internacionais da 
Organização Internacional para Padronização (ISO), 
da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) e do 
Fórum Mundial para a Harmonização dos Regulamentos 
Veiculares, vinculado à Comissão Econômica das Nações 
Unidas para a Europa (Unece).

Nos Estados Unidos, a SAE International é a principal 
organização responsável por desenvolver padrões e boas 
práticas para veículos elétricos. Sofre influência de instituições 
como o Departamento de Energia e o Departamento de 
Transporte e Indústria dos Estados Unidos, o Conselho 
de Eletrônica Automotiva (AEC), o Instituto Americano 
de Padrões Nacionais (ANSI), a Administração Federal de 
Rodovias (FHWA), a Administração Nacional de Segurança 
Rodoviária (NHTSA) e a Agência de Proteção Ambiental 
(EPA). Tal como o Subcomitê de Veículos Elétricos da China, 
segue as recomendações da ISO e da IEC.

Por sua vez, na Europa, o Comitê Europeu de Normalização 
Eletrotécnica (Cenelec) e Comitê Europeu de Normalização 
(CEN) internalizam as recomendações da ISO e IEC. Ambos 

os comitês têm sido ativos no desenvolvimento de padrões 
para veículos elétricos desde a década de 90 por meio dos 
seus comitês técnicos CENELEC TC69X e CEN TC301. 
Ademais, a Direção-Geral do Mercado Interno, Indústria, 
Empreendedorismo e PME (DG-ENTR), do poder Executivo 
da União Europeia, por meio do seu Mandato M468, buscou 
revisar os padrões existentes para melhorar as condições de 
interoperabilidade e infraestrutura de recarga.

O Quadro 6 apresenta as instituições envolvidas no processo 
de normatização na China, nos Estados Unidos e na Europa.

Quanto ao processo de implantação de boas práticas em 
eletromobilidade, a China se destaca por meio de uma 
estratégia de experimentos pilotos em municipalidades. 
As cidades são concebidas como macrolaboratórios, em 
que novas soluções para problemas econômicos ou de 
mercado são testadas e refinadas no nível local antes de ser 
realimentadas na formulação de modelos nacionais. 

Conforme destacado por Marquis et al. (2013), o governo 
central estabelece metas gerais para as cidades-piloto 
(abordagem top-down), mas não interfere no processo 
de implementação, descentralizando as decisões para as 
municipalidades (abordagem bottom-up). O sucesso desses 
pilotos depende da sinergia entre as duas abordagens. As 
principais cidades-piloto são Pequim, Xangai, Shenzhen e 
Hangzhou. O destaque tem sido Shenzhen, com a criação 
de um modelo de leasing por meio de parcerias com agentes 
financiadores e montadoras.

Quadro 6 | Processo de normatização da eletromobilidade em países e regiões selecionados

Local Agente normatizador Atores-chave

Estados 
Unidos SAE International

Departamento de Energia

Departamento de Transporte e Indústria

Conselho de Eletrônica Automotiva (AEC)

Instituto Americano de Padrões Nacionais (ANSI)

Administração Federal de Rodovias (FHWA)

Administração Nacional de Segurança Rodoviária (NHTSA)

Agência de Proteção Ambiental (EPA)

China

Subcomitê de Veículos Elétricos

Administração de Padronização da República 
Popular da China (SAC)

Comitê Técnico Nacional de Padronização 
Automática (NTCAS)

Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT)

Administração Nacional de Energia (NEA)

Conselho de Eletricidade da China (CEC)

Centro de Pesquisa e Tecnologia Automotiva da China (Catarc)

Europa
Comitê Europeu de Normatização Eletrotécnica 
(Cenelec)

Comitê Europeu de Normatização (CEN)

Direção-Geral do Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo 
e PME (DG-ENTR)

Estados-membro



PANORAMA GLOBAL • 24

3.4. IMPACTOS DAS NORMAS E DOS REGULAMENTOS 
INTERNACIONAIS

Os efeitos das normas, dos regulamentos e das boas práticas 
na eletromobilidade dos países não podem ser aferidos de 
forma isolada para cada medida. No entanto, um conjunto de 
indicadores setoriais pode indicar onde e como as medidas 
são percebidas. Assim, foram levantados os crescimentos 
da frota circulante, as vendas e a participação de veículos 
elétricos e híbridos plug-in na frota global (Figuras 3 e 4). 
Adicionalmente, identificou-se o crescimento das estações de 
recarga em países selecionados. Por fim, discorreu-se sobre 
possíveis impactos econômicos, ambientais e sociais diretos e 
indiretos do aumento da frota elétrica e híbrida.

A Figura 3 apresenta a venda de veículos elétricos e híbridos 
plug-in por país, enfatizando a participação em relação à 

frota global dessas categorias de veículos. Cerca de 83% da 
frota global de veículos elétricos e híbridos plug-in se localiza 
nesses países, justificando sua escolha como referência em 
N&R para eletromobilidade.

A China representa 55% do total vendido no mundo. A 
quantidade de normas e regulamentos existentes nesse país, 
conforme exposto na seção 3.1, é um reflexo dessa realidade. 
Os Estados Unidos também se destacam no volume de vendas, 
com 18% do total. Apesar disso, a fatia de veículos elétricos e 
híbridos plug-in nas vendas não ultrapassa 5% na China, 4% 
na Europa e 3% nos Estados Unidos. O caso de maior destaque 
é a Noruega, onde 75% das vendas são de veículos elétricos 
ou híbridos plug-in (IEA, 2019). Por consequência, há uma 
participação cada vez maior dessa categoria de veículos na 
frota circulante desses países (Figura 4).

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

0
250
500
750

1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Fr
ot

a 
-m

ilh
ar

es

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Pe
ne

tr
aç

ão
 n

a 
fr

ot
a 

ci
rc

ul
an

te

Chile
França

Portugal
Alemanha

Noruega
China

Estados Unidos
Participação dos países no mundo

Figura 4 | Frota de veículos elétricos e híbridos plug-in por país (a) e participação de veículos elétricos e híbridos plug-in na 
frota circulante (b)

Figura 3 | Venda de veículos elétricos e híbridos plug-in por país

Fonte: Adaptado de IEA (2019).

Fonte: Adaptado de IEA (2019).
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Assim como para vendas, a participação da frota circulante de 
veículos elétricos e híbridos plug-in dos países selecionados 
em relação à global é majoritária (79%). Em 2009, essa 
participação era de apenas 49%, indicando um maior 
engajamento desses países em eletromobilidade. 

Novamente, o maior destaque em proporção é a Noruega, 
com cerca de 46% da frota circulante elétrica e híbrida 
plug-in. Nesse contexto, a presença de pontos de recarga 
acessíveis ao público desse país é 785% maior do que em 
Portugal, que já seria um país de referência no fomento à 
eletromobilidade. Em termos absolutos, a China é o país com 
a maior quantidade de pontos públicos de recarga (496 mil 
pontos em 2019), com crescimento de 66% em relação a 
2018. Ainda em relação à infraestrutura de recarga, a Tabela 
2 apresenta a evolução da oferta de pontos de recarga por 
país nos últimos dez anos.

Esses dados apontam para a penetração da eletromobilidade 
nesses países, sendo a N&R um facilitador desse processo. 
Não obstante, outros fatores também exercem influência 
no fomento de veículos elétricos, tais como modelos 
de financiamento dedicados, modelos de concessão de 
transporte público, capacitação e educação de gestores 
públicos e sociedade civil. Esses fatores são discutidos em 
detalhes na seção 4.5.

Em relação aos impactos econômicos, sociais e ambientais, 
na Noruega, apesar de as emissões gerais de carbono 
terem aumentado 1,2% entre 2012 e 2017, as emissões 
do transporte rodoviário reduziram 8,8% e o consumo de 
combustíveis fósseis caiu 6,9% (Enerdata, 2019). Isso indica 
que programas e N&R para a eletromobilidade ajudaram a 
ampliar para mais de 40% a participação de veículos elétricos 

e híbridos na frota circulante do país, que se tornou líder 
mundial nesse quesito (Simonet, 2019). A Alemanha estima 
uma frota de 5 milhões de veículos elétricos em 2030. 
Com isso, as emissões de GEE por automóveis podem ser 
reduzidas em até 2,1 MtCO2 (Schill et al., 2015).

Na Alemanha, um estudo de caso realizado em Stuttgart 
estimou que, para determinadas situações de baixa velocidade 
em áreas residenciais, pode-se reduzir o ruído do transporte 
público em até 5 dB com a introdução de ônibus elétricos 
(Laib et al., 2019). No Chile, o Ministério do Meio Ambiente 
avaliou o ruído no interior de ônibus urbanos junto à mídia 
local. Os resultados do exercício, ocorrido em 2019 na capital 
do país, Santiago, apontam que ônibus convencionais a diesel 
alcançam em média 83 dB de ruído contra 68 dB de ônibus 
elétricos. Salienta-se que Santiago foi paralisada, nos anos 
de 1999 e 2015, devido à poluição atmosférica local. 

Além disso, a transição para uma frota de ônibus e táxis 
100% elétrica tem potencial para evitar 1.379 mortes 
prematuras no Chile até 2030. Estimam-se benefícios anuais 
à saúde de 8 bilhões de dólares, além da redução dos custos 
operacionais de manutenção da frota de ônibus em cerca de 
70% (Movelatam, 2017).

Nos Estados Unidos, de acordo com Roland-Holst (2012), 
caso a participação em vendas de veículos elétricos e híbridos 
plug-in chegue a 15,4% em 2030, haverá um crescimento de 
aproximadamente 48 mil empregos no estado da California. 
No cenário disruptivo, em que 45% dos novos veículos 
vendidos são elétricos, seriam esperados 97 mil empregos 
adicionais. Nesse caso, o Estado estaria dentro da meta 
estabelecida na Ordem Executiva S-3-05, que estabelece um 
limite de emissões.

Tabela 2 | Oferta de pontos de recarga por país

Fonte: EAFO (2020); Hove e Sandalow (2019); OTCCHILE (2019); AFDC (2020); Statista (2020). 
Nota: no caso da China e dos Estados Unidos, as referências não especificam se a carga é lenta ou rápida.

Ano
Alemanha Chile

China Estados 
Unidos

Noruega Portugal
Carga 
lenta

Carga 
rápida

Carga 
lenta

Carga 
rápida

Carga 
lenta

Carga 
rápida

Carga 
lenta

Carga 
rápida

2010 - - - - 6.200 541 2.800 - - -
2011 - - - 1 13.300 3.394 3.105 - 1.080 -
2012 1.500 - 3 4 17.900 13.392 3.688 - 1.128 -
2013 2.400 - 3 5 21.200 19.410 4.511 144 1.154 -
2014 2.606 317 4 6 23.000 25.602 5.185 249 1.172 -
2015 4.587 784 4 8 49.600 30.945 5.185 698 1.192 -
2016 14.213 1.266 4 8 140.000 42.029 7.040 1.052 1.222 58
2017 22.213 2.490 6 16 213.900 50.627 8.292 1.993 1.322 194
2018 23.112 3.352 17 27 299.800 61.067 9.333 2.714 1.340 194
2019 34.203 6.069 29 83 496.000 78.301 10.337 3.426 2.732 359
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N&R existentes no Brasil

Propostas de N&R

Processo de 
implementação e 

aplicabilidade de N&R

próximos passos

Práticas de governança 
para mobilidade elétrica

Nesta seção, são abordadas as principais N&R brasileiras 
relacionadas à eletromobilidade. São apresentadas também 
propostas para a mobilidade elétrica no Brasil desenvolvidas 
com base no levantamento das N&R internacionais e em sua 
aplicabilidade no país. As propostas, que foram validadas por 
especialistas na área, são estruturadas em dois contextos: (i) 
boas práticas de governança e (ii) normas e regulamentações. 
Dessa forma, são tratados os próximos passos para sua 
adoção no contexto nacional. O desenvolvimento desta seção 
é sintetizado no fluxograma apresentado na Figura 5.

4.1. NORMAS, REGULAMENTOS E BOAS PRÁTICAS NO 
BRASIL

No Brasil, as normas, as regulamentações e os programas 
existentes atualmente (Quadros 7, 8 e 9) referentes à 
mobilidade elétrica foram levantados para servir como base 

para identificar as iniciativas que ainda são necessárias para 
a elaboração de novas N&R e a adoção de boas práticas 
que subsidiem a implantação da mobilidade elétrica. A 
priori, evidencia-se uma abordagem regulamentadora 
descentralizada nos estados e municípios, com atuação 
reduzida dos poderes legislativo e executivo a nível federal.

O processo considerou a revisão de leis, decretos, portarias e 
normas que direta ou indiretamente impactam o processo de 
penetração de veículos elétricos no Brasil. A comparação do 
histórico em normatização, regulamentação e boas práticas 
em eletromobilidade entre o Brasil e os países selecionados 
(sobretudo da Europa e China) deve ser conduzida com 
ressalvas. Isso decorre de fatores como as diferenças 
estruturais da indústria automobilística, a concentração de 
renda, a maturidade do mercado consumidor e os incentivos a 
outras fontes energéticas (por exemplo, a partir da biomassa).

Em outras palavras, a Contribuição Nacionalmente 
Determinada (CND) do Brasil estimula o aumento da 
participação de bioenergia na matriz energética para 2030, 
sendo que o programa RenovaBio estruturou ainda mais a 
cadeia de valor dos biocombustíveis. Além disso, resistências 
internas de representantes do mercado convencional 
(algumas montadoras, fornecedores de peças e componentes, 
serviços de manutenção etc.) podem estimular a manutenção 
da tecnologia flex e híbrida, absorvendo a produção 
remanescente de países desenvolvidos (que avançaram na 
eletromobilidade). Por fim, a alta concentração de renda 
no Brasil, em conjunto com o ainda alto preço dos veículos 
elétricos (mesmo em versões de entrada), pode retardar 
o avanço dessa tecnologia, mantendo-se como nicho de 
mercado. 

Com essas características locais, é possível que poucos 
fabricantes de veículos e componentes se sintam confortáveis 
em investir no mercado brasileiro de eletromobilidade no 
curto e médio prazo. Enquanto isso, a escassez de ações 
concretas em educação da população quanto aos benefícios 
da eletrificação mantém o receio em relação à adoção dessa 
tecnologia (por exemplo, autonomia das baterias, pouca 
infraestrutura de recarga etc.).

4. Propostas para a mobilidade 
elétrica no Brasil

Figura 5 | Síntese das etapas desenvolvidas para a proposta 
e implementação de N&R
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Quadro 7 | Regulamentações para a mobilidade elétrica no Brasil

Regulamentação Organização Esfera Setor da mobilidade elétrica/Descrição

Decreto nº 9.442/2018 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) 
e Presidência da República Federal Redução do Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI) para veículos híbridos e elétricos

Lei nº 9.690/1997 e Decreto nº 41.858/1997 Governo do estado de SP e Assembleia Legislativa do estado 
de SP Estadual Restrição de circulação/acessibilidade

Decretos e leis estaduais Governos estaduais: MA, PI, CE, RN, PE, SE, RS, SP, RJ e MS Estadual Isenção e alíquota diferenciada de Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)

Decretos e leis municipais Prefeituras de SP e São Bernardo do Campo (SP) Municipal Isenção e alíquota diferenciada de IPVA em cidades

Edital nº 001/2015 Prefeitura de SP e SPTrans Municipal/privada Exigências na elaboração de editais de concessão do 
Sistema de Transporte Coletivo Público 

Lei Municipal nº 14.826/2016 Câmara Municipal de Curitiba e Prefeitura de Curitiba Municipal Política de incentivo ao uso de veículos elétricos ou a 
hidrogênio

Portaria nº 279/2010 Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) Federal Homologação de veículos – nova classificação
Resolução nº 86/2014 Câmara de Comércio Exterior (Camex) Federal Impostos 
Resolução nº 97/2015 Camex Federal Impostos de importação
Resolução nº 27/2016 Camex Federal Impostos de importação
Resolução Normativa nº 819/2018 ANEEL Federal Infraestrutura de recarga
Projeto de Lei nº 3.895/2012 (arquivado) Câmara dos Deputados Federal Infraestrutura de recarga
Projeto de Lei nº 65/2014 (arquivado) Câmara dos Deputados Federal Infraestrutura de recarga
Projeto de Lei n° 5.590/2019 (em tramitação) Senado Federal Federal Infraestrutura de recarga
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Quadro 8 | Normas para a mobilidade elétrica no Brasil

Norma da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) Título Esfera Setor da mobilidade elétrica

NBR IEC 61851-1:2013 Sistema de recarga condutiva para veículos elétricos – Parte 1: Requisitos gerais Federal Infraestrutura de recarga

NBR IEC 61851-21:2013 Sistema de recarga condutiva para veículos elétricos – Parte 21: Requisitos de 
veículos elétricos para a conexão condutiva a uma alimentação em CA ou CC Federal Infraestrutura de recarga

NBR IEC 61851-22:2013 Sistema de recarga condutiva para veículos elétricos – Parte 22: Estação de 
recarga em CA para veículos elétricos Federal Infraestrutura de recarga

NBR IEC 62196-1:2013
Plugues, tomadas, tomadas móveis para veículo elétrico e plugues fixos 
de veículos elétricos – Recarga condutiva para veículos elétricos – Parte 1: 
Requisitos gerais

Federal Infraestrutura de recarga

NBR IEC 62196-2:2013

Plugues, tomadas, tomadas móveis para veículo elétrico e plugues fixos 
de veículos elétricos – Recarga condutiva para veículos elétricos – Parte 2: 
Requisitos dimensionais de compatibilidade e de intercambialidade para os 
acessórios em CA com pinos e contatos tubulares

Federal Infraestrutura de recarga

NBR IEC 62660-1:2014 Células de lítio-íon secundárias para a propulsão de veículos elétricos 
rodoviários – Parte 1: Ensaio de desempenho Federal Homologação de veículos elétricos

NBR IEC 62660-2:2015 Células de lítio-íon secundárias para a propulsão de veículos elétricos 
rodoviários – Parte 2: Ensaios de confiabilidade e abuso Federal Homologação de veículos elétricos

ISO/TR 8713:2015 Veículos rodoviários propelidos a eletricidade – Vocabulário Federal Homologação de veículos elétricos
IEC/TR 60783:2014 (Cancelada) Fiação e conectores dos veículos elétricos rodoviários Federal Infraestrutura de recarga/Interoperabilidade

Quadro 9 | Iniciativas para a mobilidade elétrica no Brasil

Programa Organização Esfera
P&D ANEEL e Chamada Estratégica 22 ANEEL e agentes regulados Federal/privada 
Rede de Inovação no Setor Elétrico (RISE) ANEEL Federal/privada 

Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica (PNME) GIZ, Instituto Clima e Sociedade (iCS) e Fundação de Desenvolvimento 
da Pesquisa (Fundep) Federal/privada

Rota 2030 MDIC, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e 
Ministério da Fazenda (MF) Federal
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4.2. PROPOSTAS DE NORMAS E REGULAMENTOS PARA 
O BRASIL

Nesta seção, desenvolve-se a proposta de N&R para a 
mobilidade elétrica adequada ao contexto brasileiro. 
São considerados os resultados da revisão bibliográfica e 
documental sobre o tema, bem como a validação dos temas 
pelos especialistas (Apêndice 1), conforme pesquisa realizada 
com os atores-chave. Ressalta-se que todas as propostas 
foram validadas pelos atores-chave (Apêndice 2), sendo 
ponderadas as diferentes sugestões sobre os temas. 

O Quadro 10 resume as N&R propostas para a mobilidade 
elétrica no enquadramento do Brasil. As subseções seguintes, 
além de detalharem essas N&R, recomendam considerar 
padrões adicionais em mobilidade elétrica adotados nos 
países selecionados. Embora não sejam inclusos nas 

propostas, visto a necessidade de autonomia do mercado 
(ainda imaturo), tais padrões podem ser adotados em boas 
práticas de governança.

Ressalta-se que as N&R propostas para a mobilidade elétrica 
no enquadramento do Brasil foram escolhidas e priorizadas 
com base na revisão bibliográfica e documental e na consulta 
e ratificação com especialistas representantes de atores-
chave e instituições de apoio. Este não é um resultado 
exaustivo, e sim a visão deste conjunto de conhecimentos no 
contexto brasileiro atual, limitada ao escopo do projeto. Isto 
posto, as N&R priorizadas podem diferir dos subtemas e das 
perguntas apresentados no Quadro 1, resultantes da primeira 
oficina sobre N&R em mobilidade elétrica e dos subtemas 
priorizados apresentados no Quadro 2 e resultado da terceira 
oficina sobre N&R em mobilidade elétrica.

Tema2 N&R Ações complementares3 

Infraestrutura de 
recarga

Pontos de carregamento em CA devem ter, no mínimo, conectores do Tipo 2. Pontos de 
recarga em CC devem ser equipados com pelo menos três padrões, sendo um destes o 
CCS Combo 2

Proporção de estação-
veículos 1 para 50 

Interoperabilidade Deve haver comunicação por internet nos pontos de recarga públicos e de redes 
privadas para fins de compartilhamento de dados

Plataforma única de gestão 
e billing

Cobrança com base no 
consumo energético, 

medido em kWh

Avaliação de 
competências4 

Alinhamento dos profissionais técnicos em eletricidade básica, pessoas supervisionadas 
e especialistas que irão trabalhar em eletromobilidade às especificações da NBR 5410 
(Instalações elétricas de baixa tensão)

–

Emissões

Alteração dos termos utilizados para a diferenciação de veículos rodoviários propelidos 
a eletricidade na divulgação de estatísticas nacionais – por exemplo, Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e Denatran –, seguindo 
os termos estabelecidos na ABNT ISO/TR 8713:2015. No caso dos veículos híbridos5 
equipados com motor de combustão interna (MCI), deve-se adicionar a fonte de energia 
(por exemplo, diesel, gasolina, gasolina/etanol etc.).

Contabilização das 
emissões por inventários 

bottom-up e análises 
poço-roda

Logística reversa

Sugestão de aplicar o artigo 33 da Lei nº 12.305/2010 e o Capítulo III do Decreto nº 
7.404/2010, não sendo necessário criar legislação específica para veículos elétricos e 
híbridos no que tange à logística reversa de componentes eletrônicos, pneus, bateria, 
estrutura do chassi etc.

–

Proposta de definição dos itens de segurança de um veículo elétrico, de modo a 
regulamentar a sua atividade de desmontagem, regulada pela Lei nº 12.977/2014, e a 
destinação para reúso (reposição) de suas peças
Existência de um ator intermediário, preferencialmente o fabricante, para reintrodução 
no mercado das baterias de veículos elétricos e híbridos para uso estacionário (reúso), 
remanufatura e reciclagem dos componentes, entre outros

2. A denominação dos temas seguiu, em sua maioria, aqueles definidos nas oficinas sobre N&R em mobilidade elétrica. Dessa forma, consideraram-se os 
termos da terceira oficina sobre N&R em mobilidade elétrica (apresentados no Quadro 2), realizada em 22 de agosto de 2019.
3. N&R que foram adotadas em parte dos países selecionados, mas que não foram consenso entre os especialistas no Brasil. Assim, seguem como boas 
práticas de governança.
4. Foi estabelecido que o termo mais indicado com relação a esta proposta seria “avaliação de competências”, visto que o termo “homologação” é específico 
para produtos. Essa decisão decorre da contribuição dos especialistas consultados.
5. Veículo de duas ou mais fontes de energia para a propulsão.

Quadro 10 | N&R propostas para a mobilidade elétrica no enquadramento do Brasil
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4.2.1. INFRAESTRUTURA DE RECARGA

No mercado global, há cerca de 16 variações de plugues 
e conectores para carregamento de veículos elétricos, 
conforme pode ser observado na Figura 6. Entretanto, não 
existe no Brasil uma padronização com relação a sua adoção, 
sendo os mais empregados os plugues e conectores: (i) Tipo 
2; (ii) CCS Combo 2; (iii) J-1772; (iv) CHADEMO; e (v) Wall. 
Desses, o Tipo 2 é o mais representativo, sendo empregado 
em torno de 80% dos eletropostos do país. Além disso, 
cerca de 80% dos modelos de veículos elétricos e híbridos 
disponíveis no mercado brasileiro possuem conectores do 
Tipo 2 e CCS Combo 2, incluindo os modelos mais vendidos 
no país, que são de fabricantes chineses (BYD, Jac e Chery). 

Embora, na China, os modelos mais adotados sejam o 
Supercharger e o Tesla, os fabricantes chineses usam no Brasil 
o Tipo 2 e o CCS Combo 2, que são os modelos de conector e 
plugue mais empregados na União Europeia e na Noruega. De 
fato, de acordo com a Diretiva 2014/94 da União Europeia, a 
norma portuguesa IEC 62196-2 e o Decreto francês 26/2017, 
os pontos de carregamento de CA de alta potência para veículos 
elétricos devem ser equipados, para fins de interoperabilidade, 
pelo menos com conectores do Tipo 2. Por sua vez, os pontos 
de recarga de alta potência em CC para veículos elétricos 
devem ser equipados, para fins de interoperabilidade, pelo 
menos com conectores CCS Combo 2. 

Ressalta-se que o Programa de Controle da Poluição do Ar por 
Veículos Automotores (Proconve) e o Programa de Controle da 
Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares (Promot) 
seguem o padrão europeu para veículos automotores pesados 
(fases Euro). Desse modo, com base nas considerações 
dos especialistas e das revisões de literatura conduzidas, 
recomenda-se que no Brasil seja adotado o mesmo padrão 
europeu – ou seja, para fins de interoperabilidade, os pontos 
de carregamento de CA devem ter, no mínimo, conectores do 
Tipo 2 e os pontos de recarga em CC devem ser equipados 
com três padrões, sendo um deles o CCS Combo 2.

Quanto à quantidade de estações públicas de recarga 
acessíveis ao público em geral, como em ruas, postos de 
abastecimento de combustível, shopping centers etc., 
item aqui considerado como boa prática de governança, a 
União Europeia, em sua Diretiva 2014/94, recomenda como 
referência para a disponibilização de pontos de recarga 
públicos a proporção de um ponto para cada dez veículos 
elétricos. Como comparação, a China e o Japão adotam a 
proporção de um ponto de recarga público para cada seis e 
sete veículos elétricos, respectivamente. Por sua vez, Noruega 
e Suécia adotam a proporção de um ponto de recarga público 
para cada 19 e 12 veículos, respectivamente. Nos Estados 
Unidos, essa proporção é de cerca de 55 veículos por ponto 
de recarga (US Department of Energy, 2019). Projeções da 

IEA (2019c) estimam que, em 2030, estará disponível no 
mundo, em média, um ponto de recarga público para cada 
dez veículos elétricos, sendo 10% destes para carga rápida. 

A proporção de carregadores acessíveis ao público em 
relação à frota de veículos elétricos foi tema de consulta aos 
atores-chave. As sugestões apontam para proporções de 
estação-veículos entre 1 para 10 e 1 para 50. Apesar disso, 
os especialistas sugerem uma oferta superior de estações em 
relação à frota de veículos elétricos na fase inicial de transição, 
ou seja, entre 1 para 10 e 1 para 20, com maior concentração 
em centros urbanos. Uma oferta menor nessa fase poderia 
desestimular a tecnologia; além disso, deve-se investigar a 
relação entre tempo de recarga e distribuição da chegada de 
veículos nas estações, avaliando padrões de consumo regionais 
para o melhor dimensionamento da infraestrutura. Parte 

Figura 6 | Tipos de plugues

Fonte: plugshare.com



PROPOSTAS PARA A MOBILIDADE ELÉTRICA NO BRASIL • 31

dos especialistas também sugerem uma proporção próxima 
à norte-americana (1 estação para cada 50 veículos), dada 
a equivalência nas dimensões continentais e na distribuição 
espacial dos centros urbanos. Além disso, o perfil de recarga 
do usuário brasileiro tende a ser semelhante ao dos Estados 
Unidos, onde 88% dos carregamentos são realizados em 
ambientes residenciais (Wood et al., 2017), induzindo a uma 
menor oferta de estações acessíveis ao público.

Com base nas considerações dos especialistas e nas revisões 
de literatura conduzidas, recomenda-se a manutenção 
de proporções de estação-veículos iguais ou superiores a 
1 para 50 no processo de tomada de decisão dos gestores 
públicos. Esse índice aponta para uma maior eficiência da 
infraestrutura de recarga acessível ao público, complementar 
às recargas realizadas em ambientes residenciais. Ademais, 
com base na distância média de viagens percorridas pelos 
brasileiros de 10,7 km, sendo 13,3 km na categoria da casa 
ao trabalho (CNT, 2017), tanto a autonomia dos veículos 
elétricos mais antigos (média de 150 km) quanto a dos mais 
modernos (entre 250 km e 400 km) permitem um intervalo 
entre recargas semelhante ao de abastecimentos de veículos 
convencionais, equipados com MCI. 

Por fim, é interessante considerar diferentes portes de padrão 
de atividades dos municípios. Nessa linha, a Electric Vehicle 
Infrastructure Projection Tool (EVI-Pro), do Departamento 
de Energia dos Estados Unidos, fornece uma estimativa da 
quantidade de estações de recarga por município e do perfil da 
frota circulante de veículos híbridos e elétricos. A ferramenta 
foi utilizada em estudos de planejamento em Massachusetts, 
Califórnia e Maryland e em análises em nível nacional das 
comunidades e dos corredores de tráfego rodoviário dos 
Estados Unidos.

Novamente, salienta-se o caráter de recomendação dessas 
medidas, visto que o equilíbrio entre demanda e oferta tende 
a ser estabelecido pelo mercado local, com base no padrão 
de atividades do setor.

4.2.2. INTEROPERABILIDADE

A comunicação por internet nos pontos de recarga 
públicos e de redes privadas é fundamental para garantir 
a interoperabilidade e está alinhada ao conceito de Redes 
Elétricas Inteligentes (REI), que é uma forte tendência de 
modernização do sistema elétrico em vários países (Figura 7). 
As REIs utilizam tecnologia digital avançada para monitorar 
e gerenciar o transporte de eletricidade em tempo real, com 
fluxo de energia e de informações bidirecionais entre o sistema 
de fornecimento de energia e o cliente final (CGEE, 2012).

A necessidade de incorporar diferentes fontes de energia 
na rede e de introduzir novos consumidores (como veículos 
elétricos), além da importância de melhorar a eficiência e o 
próprio dimensionamento da rede, estão entre os motivos 
para justificar a crescente aplicação de inteligência nos 
sistemas elétricos no mundo (Rivera et al., 2013). Assim, 
destaca-se, conforme apresentado na Figura 7, a importância 
da carga de veículos elétricos e híbridos para a REI. Com isso, 
torna-se fundamental a comunicação por internet nos pontos 
de recarga públicos e de redes privadas para permitir o fluxo 
de informação bidirecional entre o sistema de fornecimento 
de energia e esse elemento. Desse modo, deve-se buscar a 
interoperabilidade entre redes e equipamentos de recarga, 
o que requer desenvolver regulamentação para tal. Porém, 
para garantir essa interoperabilidade, ainda é de fundamental 
importância estabelecer as condições para REI, sobretudo 
por meio da regulação do armazenamento distributivo de 
energia, que ainda não foi tratado no país.

O acesso à internet nos pontos de recarga permite gerar um 
banco de dados disponível para os usuários e a sociedade 
civil (por exemplo, para pesquisas, planejamento de 
mercado, planejamento energético e estimativa do Balanço 
Energético Nacional – BEN), tal como recomendado no 
Guia de Eletromobilidade do Chile e no Decreto francês nº 
26/2017. Tais informações são importantes, sobretudo, para 
o gerenciamento da demanda de pico de energia, garantindo 
a compatibilidade com a rede de distribuição e ampliando a 
interoperabilidade para usuários de diferentes localidades e 
prestadores de serviços. 

#Infraestrutura de recarga na União Europeia
A Diretiva 2014/94, em seu parágrafo 23, recomenda que o 
número de pontos de carregamento públicos deve ser estabelecido 
com base na frota de veículos elétricos registrada até o final 
de 2020 em cada Estado membro. Como indicação, o número 
médio apropriado de pontos de recarga deve ser equivalente a, 
pelo menos, um ponto de recarga para cada dez veículos, levando 
também em consideração a categoria do veículo, a tecnologia de 
carregamento e os pontos de recarga privados disponíveis. Assim, 
os pontos de recarga devem ser instalados principalmente em 
estações de transporte público, como terminais portuários de 
passageiros, aeroportos ou estações ferroviárias. 

Além disso, o parágrafo 33 afirma que a interface para carregar 
veículos elétricos pode incluir vários soquetes ou conectores 
distintos, desde que um deles esteja em conformidade com as 
especificações técnicas estabelecidas na Diretiva 2014/94, ou seja, 
pelo menos um conector Tipo 2 para CA e um conector Combo 
2 para CC. No entanto, a escolha feita na diretiva de conectores 
comuns a toda a União Europeia para veículos elétricos não deve 
prejudicar os Estados membro que já investiram na implantação 
de outros padrões para pontos de recarga nem afetar pontos de 
carregamento implantados antes da entrada em vigor.
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Figura 7 | Elementos e funcionalidades de redes elétricas inteligentes

Fonte: Adaptado de CGEE (2012).

Um exemplo de projeto relacionado à REI que também 
envolve a mobilidade elétrica é o E-mobility Itália, que 
permite a difusão e o uso de veículos elétricos por meio do 
desenvolvimento de infraestrutura de recarga com serviços 
inteligentes e seguros. Para isso, os pontos de carga contam 
com um medidor inteligente que fornece as funcionalidades 
de medição certificada e garante uniformidade em relação à 
aquisição de dados e à gestão de faturamento do consumidor 
final (Rivera et al., 2013).

O acesso à internet nos pontos de carga é um pré-requisito 
para a comunicação. A conexão visa ao compartilhamento de 
dados das estações de acesso público para o planejamento 
urbano, energético e de transportes nas diversas esferas. Para 
proporcionar maior interoperabilidade, a comunicação entre os 
eletropostos e o sistema de gerenciamento central deve operar 
por meio de protocolo aberto. Assim, o usuário final ganha 
a flexibilidade de utilizar estações de recarga de diferentes 
provedores. O acesso à rede possibilita que aplicativos de 
smartphone informem aos usuários não só os pontos de 
recarga mais próximos como também a disponibilidade das 
instalações de carregamento, além do pagamento da conta, 
tal como já acontece no Japão e na Holanda. 

Na Europa, existem diversos métodos de pagamento para 
carregamento de veículos elétricos e acesso a informações 
referentes à disponibilidade de estações de carregamento. 
Algumas prestadoras oferecem a opção por cartão RFID e 
outras requerem o uso de aplicativos de smartphone. Isso exige 
contratos bilaterais com múltiplas prestadoras de serviços.

Diante disso, surge na Europa a necessidade de uma plataforma 
única de gestão e-billing (e-Mobility Roaming platform ou 
eRoaming, tal como a Hubject), substituindo os contratos 
bilaterais entre usuários e diversos prestadores. Com isso, 
o motorista de veículos elétricos tem acesso a diferentes 
infraestruturas de recarga com apenas um cartão ou contrato 
com um provedor de serviço de eRoaming. Portanto, para 
que haja interoperabilidade no uso dos sistemas de recarga é 
fundamental desenvolver a capacidade de eRoaming.

Entretanto, sugere-se que, neste momento, seja oferecido 
no Brasil o máximo de flexibilidade possível com relação à 
cobrança para carregamento de veículos elétricos, sendo 
disponibilizada uma mistura de opções com pagamento direto 
no caixa e automatizado (RFID ou aplicativos), bem como 
plataformas únicas de gestão e billing (eRoaming platform). 
Desse modo, é garantida uma maior abrangência de 
usuários, respeitando as suas necessidades individuais, além 
de dar liberdade ao empresário e flexibilidade ao mercado. 
Entretanto, é preciso estabelecer agentes reguladores para 
acompanhar e fiscalizar esse mercado. 

Destaca-se ainda a necessidade de padronização do modelo 
de cobrança (se será em função do tempo de recarga ou do 
consumo energético), bem como de cálculo do consumo 
energético, devendo ser determinado se a cobrança será 
por kWh ou J. Na Alemanha, a Lei de Calibração (Eichrecht) 
determina que a cobrança seja realizada com base no consumo 
energético, medido em kWh. O mesmo ocorre em Portugal. 
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É provável que, inicialmente, o pagamento pelo carregamento 
de veículos elétricos no Brasil se dê da forma tradicional. 
Isso porque, em um primeiro momento de penetração da 
tecnologia, tanto de motorização quanto de recarga, não é 
primordial a automatização desse processo, uma vez que o 
tempo de recarga é bastante superior ao tempo médio de 
atendimento para pagamento. Entretanto, com o crescimento 
da frota cativa e da demanda por celeridade no processo de 
recarga e pagamento, os operadores dos sistemas de recarga 
devem sentir a necessidade de diversificar as modalidades e 
tecnologias de pagamento. 

Assim, a necessidade de uma plataforma única de gestão 
deve surgir naturalmente, tal como tem acontecido na 
Europa, devido às vantagens das regras de uso e aos subsídios 
atrelados a uma gestão única, bem como à facilidade de 
gestão dos dados e de estatísticas de consumo por parte das 
distribuidoras de energia, do governo e da sociedade civil, 
além da possibilidade de redução de custos de transação e da 
insegurança do usuário com relação ao pagamento. 

4.2.3. AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

A expansão da eletromobilidade demanda a qualificação 
de recursos humanos para atuar nas diversas frentes de 
trabalho atreladas ao setor, incluindo o desenvolvimento e 
a manufatura dos veículos e seus componentes, bem como 
os serviços demandados, como o de manutenção veicular 
(Consoni et al., 2019). A diferença entre os sistemas de 
propulsão elétrico e a combustão leva à necessidade de 
formar um novo corpo de competências, que refletem nos 
profissionais que atuam no setor. 

Um veículo elétrico tem manutenção reduzida em 
comparação a um veículo com MCI, exigindo basicamente a 
troca de componentes de desgaste natural, como pastilhas, 
discos, amortecedores e pneus. Porém, o motor elétrico, 
a eletrônica embarcada e as baterias de lítio demandam 
profissionais especializados para a eventual reparação 
desses componentes em um veículo elétrico. Desse modo, é 
essencial a qualificação dos profissionais para a manutenção 
de veículos elétricos a serem adotados no Brasil.

A formação de recursos humanos especializados nessa área 
é incipiente no país. Em geral, apenas as marcas que vendem 
carros elétricos e híbridos possuem profissionais com 
qualificação nos produtos oferecidos. A BWM, por exemplo, 
oferece curso de especialização em elétrica para mecânicos 
da rede, visto que o modelo i3 e o híbrido i8 fazem parte do 
portfólio de produtos vendidos no país. Porém, é necessária 
a normatização e capacitação dos profissionais ligados à 
manutenção de veículos elétricos no Brasil para trabalhar 
com diferentes marcas. 

A profissão de mecânico automotivo é regulada pela 
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), criada pelo 
extinto Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que foi 
integrado, em 2019, aos ministérios da Economia, da 
Cidadania e da Justiça e Segurança Pública. A norma técnica 
da ABNT NBR 15681/2009 rege a Qualificação de Mecânico 
de Manutenção – Veículos Rodoviários e Automotores, 
especificando o grau de escolaridade mínimo para exercer 
a função e explicando como executar atividades na oficina, 

#Interoperabilidade em Portugal
Portugal foi um dos países pioneiros na adoção de novos modelos 
de mobilidade elétrica, tendo o Plano Nacional de Ação para a 
Eficiência Energética — Portugal Eficiência 2015 (PNAEE), de 
17 de abril de 2008, estabelecido a mobilidade elétrica como 
prioridade para o governo português. Ainda em 2008, iniciou-se 
naquele país a implantação do modelo MOBI.E, que tinha como 
objetivo criar um sistema inteligente que permitisse a agregação 
e integração de todos os sistemas de mobilidade elétrica numa só 
plataforma, aberta e universal. Com isso, buscava-se proporcionar a 
interoperabilidade por meio de uma rede de pontos de carregamento 
e da possibilidade de processar o carregamento através de um 
cartão único, com o qual o usuário poderia abastecer em qualquer 
ponto de recarga do país. Com apoio institucional do governo 
português, o suporte técnico da EDP Inovação e a coordenação da 
INTELI, as empresas portuguesas Efacec, CEIIA, Critical Software 
e Novabase uniram esforços, por meio do consórcio MOBI.E, 
para a criação de um modelo de mobilidade elétrica desenvolvido 
100% por empresas nacionais. Porém, o capital social da MOBI.E 
veio a ser integralmente subscrito pelo Estado, sendo, desde 
2015, uma empresa pública. Em 2009, a Resolução do Conselho 
de Ministros nº 81 desenvolveu um importante papel no âmbito 
da implementação da mobilidade elétrica em Portugal, definindo 
os objetivos estratégicos, as fases e as medidas de incentivo do 
programa. Em 2010, o Decreto-Lei nº 39/2010 definiu o quadro 
legislativo e regulamentar aplicável às atividades de mobilidade 
elétrica no país, regulou os incentivos à utilização de carros 
elétricos e procedeu ao estabelecimento de uma rede-piloto de 
âmbito nacional, abrangendo 25 cidades. Em 2010, eram 320 
pontos de carregamento e, em 2011, esse número já tinha crescido 
para 1.350. O Decreto-Lei nº 170/2012, por sua vez, fez alterações 
na forma jurídica especial exigida para os operadores de pontos de 
carregamento e para os comercializadores de energia elétrica para 
mobilidade elétrica, bem como no regime de fiscalização dos pontos 
de carregamento. Foi eliminada ainda a exigência de separação 
jurídica das atividades de operação dos pontos de carregamento 
e de comercialização de eletricidade para a mobilidade elétrica.

O Decreto-Lei nº 90/2014 introduziu a concorrência no âmbito 
da comercialização de energia elétrica para mobilidade elétrica, 
assim como na operação dos pontos de carregamento. Além 
disso, definiu regras que facilitam a integração de pontos de 
carregamento em espaços privados, particularmente condomínios, 
com a rede de mobilidade elétrica. Em 2015, o Regulamento nº 
879/2015 estabeleceu que a Tarifa de Acesso às Redes de Energia 
Elétrica para a Mobilidade é composta por preços da energia ativa 
discriminados por período-horário, definidos em euros por kWh. 
A RCM nº 49/2016 determinou a competência da MOBI.E para 
lançar os procedimentos de exploração e manutenção dos pontos, 
além da segunda fase da rede-piloto, composta por 1.604 pontos 
de carregamento normal e 50 pontos de carregamento rápido.
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desde a chegada do veículo e a recepção do cliente até 
diagnóstico, a utilização de EPIs, a aplicação de peças e 
o ferramental necessário para o serviço. Para exercer a 
profissão, é necessário ter o curso de mecânica básica 
completo, ou seja, cursar os módulos ministrados pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Para se 
especializar em algum sistema, o profissional precisa ainda 
realizar cursos sobre o tópico escolhido. 

A NBR 15681/2009 é dividida em três módulos (básico, 
pesados e leves) e estabelece os requisitos e a sistemática 
para qualificação do mecânico de veículos do ciclo Otto 
e Diesel. Sugere-se que seja desenvolvida, no Brasil, uma 
norma similar que trate da qualificação de mecânico de 
manutenção para veículos elétricos, bem como que a 
profissão seja regulada pela CBO. 

Há perspectivas de adensamento de conhecimento com relação 
à capacitação de mecânicos especialistas em veículos elétricos 
(Consoni et al., 2019). Como exemplo, tem-se a iniciativa do 
Senai do Paraná, que oferece um curso específico vinculado 
aos veículos elétricos no Instituto Tecnológico de Veículos 
Híbridos e Elétricos do Brasil, que funciona em Curitiba, no 
Campus da Indústria (Barassa, 2019). Há também o curso de 
pós-graduação (especialização) oferecido pelo Sistema Fiep, 
que objetiva formar profissionais aptos a atuar em projetos de 
eletrificação, hibridização e conectividade de veículos.

O Senai-SP e o BMW Group Brasil criaram um centro técnico 
de treinamento onde são oferecidos cursos para a capacitação 
de profissionais técnicos especializados em eletromobilidade: 
(i) técnico em mecânica básica, responsável pela manutenção 
básica dos veículos (por exemplo, sistema de suspensão, 
freios, direção etc.); (ii) técnico em eletricidade básica, 
responsável pela manutenção de componentes elétricos, que 
não contemplem o sistema de propulsão do veículo; (iii) pessoa 
supervisionada (BA4) por especialistas para evitar os perigos 
da eletricidade na manutenção em todo o sistema elétrico de 
BEVs e HEVs com energia desligada; (iv) especialista (BA5) para 
a manutenção em todo o sistema elétrico de BEVs e HEVs com 
energia ligada. Para as classificações ii, iii e iv, os profissionais 
devem estar alinhados às especificações da NBR 5410 
(Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e NR 10 (Segurança em 
Instalações e Serviços em Eletricidade). Sugere-se que essa 
proposta de qualificação seja adotada no país.

6. Uma subdivisão da metodologia da Análise do Ciclo de Vida aplicada aos transportes, a análise poço-roda trata do estudo de fontes energéticas desde 
a extração da matéria-prima até o sistema de propulsão que movimenta os veículos. No entanto, não considera a energia e as emissões necessárias para a 
construção de infraestruturas de produção de combustível ou para a produção de veículos (Brinkman et al., 2005; Ally e Pryor, 2007).

4.2.4. REGULAÇÃO DAS EMISSÕES

Para o cálculo de emissões de GEE e poluentes atmosféricos 
no setor de transportes, recomenda-se a adoção de modelos 
bottom-up desagregados e de análise poço-roda (well-to-
wheel), contabilizando as emissões desde a produção até o 
uso final.6

Modelos bottom-up já são adotados no Brasil em estudos como 
o Inventário Nacional de Veículos Automotores Rodoviários, 
do Ministério do Meio Ambiente (MMA), as Comunicações 
Nacionais do Brasil à UNFCCC, do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), os Cenários 
Prospectivos Futuros para o Uso de Energia em Transportes 
no Brasil e as Emissões de GEE: Cenário Business as Usual 
– 2050, do Instituto Brasileiro de Transporte Sustentável 
(IBTS), e as Emissões Veiculares no Estado de São Paulo, 

#Bateria de alta tensão – esclarecimentos 
Na indústria automotiva, de acordo com a Associação Alemã 
de Fabricantes Elétricos e Eletrônicos (ZVEI, 2013), alta 
tensão refere-se a tensões acima de 60 V, tendo sua origem na 
engenharia de serviços de instalações e construção para facilitar 
o reconhecimento do risco associado à tensão mais alta. Porém, 
é considerada como baixa tensão pela ABNT NBR 5410, pois

#Manutenção e reparos – layout da oficina e EPIs 
necessários
O Senai recomenda que o local para a manutenção e os reparos 
dos veículos elétricos e híbridos deve: (i) ser afastado e isolado 
dos demais; (ii) ser coberto, bem ventilado e livre de intempéries; 
(iii) conter sinalizações específicas (estar devidamente adesivado 
com os alertas necessários); (iv) ter vagas demarcadas com fitas 
zebradas; (v) possuir extintores de incêndio de classe D e hidrantes 
de 12.000 litros; (vi) trabalhar com dois profissionais em cada 
vaga; e (vii) ter gancho isolante. Em relação aos EPIs, o item 10.2.9 
da NR 10, que estabelece medidas de proteção individual nos 
trabalhos em instalações elétricas, define que: (i) quando as medidas 
de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes 
para controlar os riscos, devem ser adotados EPIs específicos e 
adequados às atividades desenvolvidas, em atendimento ao disposto 
na NR 6; (ii) as vestimentas de trabalho devem ser adequadas às 
atividades, devendo contemplar a condutibilidade, a inflamabilidade 
e as influências eletromagnéticas; e (iii) é vedado o uso de adornos 
pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas 
proximidades. Da lista de EPIs apresentada no Anexo I da NR 6 e 
em conformidade com NR10, destacam-se: luvas para proteção das 
mãos contra choques elétricos; vestimenta condutiva para proteção 
de todo o corpo contra choques elétricos; e calçado para proteção 
dos pés contra agentes provenientes de energia elétrica. 

esta se aplica: (i) aos circuitos elétricos alimentados sob tensão 
nominal ou inferior a 1.000 V em CA com frequência inferior a 
400 Hz, ou a 1.500 V em CC; (ii) aos circuitos elétricos, exceto 
os internos aos equipamentos, funcionando sob uma tensão 
superior a 1.000 V e alimentados por meio de uma instalação 
de tensão igual ou inferior a 1.000 V em CA; (iii) a toda fiação e 
toda linha elétrica que não sejam cobertas pelas normas relativas 
aos equipamentos de utilização; e (iv) às linhas elétricas fixas de 
sinal (com exceção dos circuitos internos dos equipamentos). Nos 
veículos comercializados no Brasil, a maior tensão encontrada 
referente a operações de carregamento varia de 240 V (BMW i3 
e Chevrolet Bolt) a 480 V (Nissan Leaf), enquadrando-se na NBR 
5410 como de baixa tensão.
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da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). 
No caso de estimativas de poço-roda, seriam necessários 
melhoramentos na base de dados de fatores de emissão. 

Alguns especialistas sugerem considerar o padrão já adotado 
de avaliação somente no uso final, tal como Proconve, Promot 
e Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). Além disso, 
argumentam sobre a possibilidade de ausência de dados 
desagregados para cálculo de estimativas detalhadas. Em 
linha com tais argumentações, recomenda-se a manutenção 
desses programas, regulando o uso final. No entanto, para 
monitoramento da eficácia da implantação de políticas e leis 
de restrição das emissões de GEE e poluentes atmosféricos, 
recomenda-se que os resultados sejam modelados por 
ferramentas detalhadas que utilizam abordagens bottom-up. 
Entende-se que, dessa forma, estimula-se progressivamente 
a criação de um banco de dados nacional em transportes, 
considerando não somente o uso final como as emissões da 
geração e distribuição.

#Monitoramento das emissões nos Estados Unidos e na 
União Europeia
A análise de poço-roda de veículos elétricos a bateria tem sido 
realizada principalmente nos Estados Unidos, na China e na 
Europa (Choi et al., 2018). Nos Estados Unidos, uma coalizão 
de nove estados lançou o plano de ação Veículo de Emissão 
Zero 2018. Nessa linha, o regulamento californiano LEV III 
(sob a regulação dos ZEVs) inclui uma abordagem poço-roda 
para cálculo do volume emitido por veículos automotores, 
considerando a padronização dos limites de emissão de poluentes 
atmosféricos e GEE até o ano modelo 2025. Na União Europeia, 
o JEC (Joint Research Centre-EUCAR-CONCAWE), o corpo de 
ciência e conhecimento da Comissão Europeia, visa fornecer 
consultoria científica e apoiar políticas do bloco econômico.

Assim, para avaliar periodicamente o impacto do uso de energia e 
tecnologias do transporte, o JEC inclui a aplicação de uma análise 
poço-roda para a linha de base e cenários futuros (Hass et al., 
2014a, 2014b).

Em relação à criação de banco de dados, um ponto pertinente 
é o detalhamento das estatísticas de licenciamento e frota 
circulante dos veículos que utilizam fontes de energia 
alternativas (por exemplo, híbridos e elétricos). Atualmente, 
estes são divulgados pelo Denatran como: (i) elétrico/fonte 
externa; (ii) elétrico/fonte interna; (iii) gasolina/álcool/elétrico; 
(iv) gasolina/elétrico (Denatran, 2020). Por sua vez, a Anfavea 
divulga as estatísticas de licenciamento considerando apenas 
o veículo elétrico (Anfavea, 2020). Internacionalmente, os 
Estados Unidos divulgam as estatísticas em: (i) híbrido plug-
in; (ii) híbrido não plug-in e (iii) elétrico. 

As estatísticas dos veículos não se restringem à análise de 
mercado, visto que também são utilizadas para estudos 
amplos do setor alinhados aos compromissos governamentais. 
Portanto, o maior detalhamento ao reportar as estatísticas de 
veículos elétricos contribui não só para o planejamento de 
mercado, mas também para o planejamento energético e a 
elaboração de inventários de consumo de energia e emissões 
de GEE e poluentes atmosféricos. Nessa linha, quanto 
maior o nível de detalhes, maior a precisão para balanços 
energéticos, análises econômicas (como Curva Marginal 
de Abatimento, viabilidade técnica e econômica etc.) e 
inventários de emissões em diversos níveis (empresarial, 
municipal, estadual e federal). 

Dessa forma, com o objetivo de estabelecer uma estrutura 
que subsidie a aplicação destes métodos, recomenda-se que 

Termo Descrição
Veículo elétrico a bateria Veículo propelido eletricamente que utiliza apenas bateria como fonte de potência para sua propulsão

Veículo elétrico híbrido Veículo com sistema recarregável de armazenamento de energia (RESS) que não é recarregável por 
meio de uma fonte externa de energia elétrica e com uma fonte de energia abastecida para a propulsão

Veículo elétrico híbrido 
recarregável externamente Veículo elétrico híbrido com RESS, recarregável a partir de uma fonte de energia elétrica externa

Veículo elétrico híbrido com 
célula combustível

Veículo propelido a eletricidade com RESS e uma célula a combustível como fonte de energia para 
propulsão do veículo

Veículo a célula a combustível
Veículo propelido a eletricidade com um sistema de célula a combustível como fonte de energia para 
propulsão do veículo. Pode, adicionalmente, ter um RESS ou outra fonte de energia para a propulsão 
do veículo

Veículo elétrico com célula a 
combustível Utiliza apenas sistema de célula a combustível como fonte de energia elétrica para propulsão do veículo

Fonte: Adaptado de ABNT ISO/TR 8713:2015.

Quadro 11 | Termos específicos e descrição estabelecidos na ABNT ISO/TR 8713:2015
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Termo Tipo de veículo Modelo Rendimento energético 
médio

Capacidade
Bateria (kWh) Tanque (l)

Veículo elétrico híbrido 
recarregável externamente 
– Gasolina

Automóvel BMW i3
7 km/kWh (bateria) e 17 
km/l (gasolina – extensor de 
autonomia)

22-42 9

Veículo elétrico híbrido – 
Gasolina Automóvel Toyota Prius 17 km/l (gasolina) 1,3 45

Veículo elétrico híbrido – 
Gasolina/álcool Automóvel Toyota Corolla 

Altis Hybrid
15 km/l (gasolina) e 10 km/l 
(etanol) 1,3 43

Veículo elétrico híbrido 
recarregável externamente 
– Diesel

Comercial leve Volvo V60 4,17 km/kWh (bateria) e 25 
km/l (diesel-bateria) 12 45

Veículo elétrico híbrido – 
Diesel Ônibus Volvo 7900 

Hybrid
reduz o consumo de diesel em 
35% - -

Veículo elétrico Ônibus BYD D7M 1,3 km/kWh 324 N/A

Fonte: Montadoras, Petrobras (2020) e EPA (2020).

Quadro 12 | Distribuição dos veículos comercializados no Brasil seguindo o detalhamento proposto

a Anfavea e o Denatran adotem os termos estabelecidos na 
ABNT ISO/TR 8713:2015 (Quadro 11) e, no caso dos veículos 
híbridos equipados com MCI, deve-se adicionar a fonte de 
energia – diesel, gasolina, gasolina/etanol etc.

Para enfatizar a importância do detalhamento da tecnologia, 
o Quadro 12 apresenta a alocação de veículos elétricos 
e híbridos comercializados no Brasil no detalhamento 
proposto. Notam-se diferenças significativas entre veículos 
convencionalmente reportados em conjunto, sobretudo entre 
veículos híbridos.

4.2.5. LOGÍSTICA REVERSA

Em relação à implantação da logística reversa para veículos 
elétricos, podem ser considerados dois elementos: (i) o 
veículo, suas partes e componentes; e (ii) a bateria. A 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída 
pela Lei nº 12.305/2010, estabelece em seu artigo 33 que 
os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 
de baterias, pneus e óleos lubrificantes são obrigados a 
estruturar e implementar sistemas de logística reversa, 
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, 
de forma independente do serviço público de limpeza urbana 
e de manejo dos resíduos sólidos. No entanto, os veículos são 
considerados bens duráveis na figura de um patrimônio e não 
bens de consumo, como produtos. Portanto, sua logística 
reversa deve ocorrer conforme estabelecido na Resolução nº 
611/2016 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). 

Cerca de 75% dos componentes dos veículos são recicláveis, 
enquanto 25% são caracterizados como resíduo perigoso 
(Simic, 2013), tal como o óleo automotivo e a bateria, que 
devem seguir os preceitos da logística reversa conforme a Lei 

nº 12.305/2010 e a Resolução nº 362/2005 do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (Conama). Em países como o 
Japão, a reciclagem alcança 95% dos veículos que saem de 
circulação (Che et al., 2011), e na Europa mais de 85% são 
reutilizados ou reciclados (Eurostat, 2019). No entanto, no 
Brasil, apenas 1,5% da frota que sai de circulação tem como 
destino final a reciclagem (Marques, 2019). 

Desta forma, sugere-se que sejam aplicados o artigo 33 da Lei 
nº 12.305/2010 e o Capítulo III do Decreto nº 7.404/2010, 
para incentivo à reciclagem de partes e componentes do 
veículo, não sendo necessária uma nova legislação específica 
para veículos (elétricos e híbridos) no que se refere à logística 
reversa de componentes eletrônicos, pneus, estrutura do 
chassi, óleo etc. Vale ressaltar que a bateria convencional, 
que existe em veículos a combustão interna, continua a existir 
em veículos elétricos e híbridos, já sendo prevista a logística 
reversa na PNRS para este produto.

A atividade de desmontagem de veículos automotores 
terrestres é regulada pela Lei nº 12.977/2014, que é 
regulamentada pela Resolução nº 611/2016 do Contran. 
No entanto, essa Resolução não considera as partes e 
os componentes dos veículos elétricos, não garantindo, 
portanto, a segurança no momento da desmontagem. Além 
disso, não são definidas quais partes e componentes seriam 
considerados itens de segurança, que não poderiam ser 
reutilizados. Desta forma, propõe-se que sejam definidos 
os itens de segurança de um veículo elétrico, de modo a 
regulamentar a atividade de desmontagem e destinação para 
reúso (reposição) de suas peças.

No caso da bateria de veículos elétricos e híbridos, a 
destinação ambientalmente correta pode seguir diversos 
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caminhos, tais como segundo uso (estacionária), 
reaproveitamento na aplicação veicular (remanufatura) ou 
reciclagem de seu material. Com o crescimento de novas 
tecnologias de armazenamento de energia (baterias), 
têm surgido tecnologias de reciclagem e reutilização dos 
materiais que compõem as baterias. Desta forma, sugere-
se que a Resolução nº 401/2008 do Conama seja revista 
de modo a incorporar o gerenciamento e a destinação final 
ambientalmente adequada destas novas tecnologias, como 
as baterias de íons de lítio, fosfato de ferro etc. 

Sendo assim, sugere-se que seja especificada a obrigação 
da existência de um agente da cadeia de valor, bem como a 
identificação da sua responsabilidade, para a reintrodução 
no mercado das baterias de veículos elétricos e híbridos 
para seu uso estacionário, remanufatura e reciclagem dos 
componentes, entre outros, estabelecendo-se uma cadeia de 
valor para a bateria. Por outro lado, para a reciclagem, o reúso 
ou a remanufatura, sugere-se seguir o disposto na PNRS.

Vale ressaltar que os requisitos gerais para o reprocessamento 
já foram normalizados pela ABNT, por meio da NBR 
16.290:2014. A elaboração dessa norma foi uma demanda 
do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Conmetro), motivada pela relevância da 
atividade, sobretudo de remanufatura, no contexto nacional. 
De acordo com a norma, o prolongamento da vida útil dos 
bens e seu impacto positivo no meio ambiente representam 
a necessidade de regras favoráveis ao comércio desses bens.

#Logística reversa na União Europeia com destaque para 
a Alemanha
As legislações ou diretrizes da União Europeia responsabilizam o 
fabricante por todo o ciclo de vida do produto até a sua reciclagem 
e/ou descarte (Le Blanc et al., 2006). A União Europeia, por meio 
da Diretiva 66/2006/EC, incumbe aos fabricantes a logística 
reversa de veículos elétricos, definindo proporções de reciclagem. 
Veículos elétricos devem ter, ao menos, 50% de seu peso reciclado 
(Prevolnik e Ziemba, 2019). A Diretiva prescreve metas para a 
eficiência de coleta e reciclagem, afirmando que pelo menos 
50% do peso médio de uma bateria de lítio deve ser reciclado, ao 
mesmo tempo em que estabelece uma taxa mínima de coleta de 
45% das baterias e acumuladores. No entanto, as diretrizes estão 
sendo revisadas atualmente (Ramoni e Dahllöf, 2017). Ainda, a 
Diretiva da União Europeia 68/2008/CE diz respeito ao transporte 
terrestre de produtos perigosos. Outro regulamento relacionado à 
União Europeia e provavelmente o mais importante para questões 
de transporte no contexto da logística reversa de componentes de 
veículos elétricos é o Acordo Europeu Relacionado ao Transporte 
Internacional de Carga Perigosa por Rota, que se refere a vários 
aspectos das políticas de transporte de carga perigosa, como 
embalagem, expedição, transporte e recebimento (Klör et al., 
2019). É importante destacar que as diretrizes preconizadas 
por esse acordo, tal como a exigência de transporte de baterias 
danificadas ou defeituosas em caixas à prova de explosão, 

garantem a segurança do processo; porém, também implicam 
um alto custo da atividade de transporte, uma vez que cada 
caixa custa cerca de € 10.000,00 (Grandjean et al., 2019). Como 
autoridade dominante, a legislação da União Europeia molda os 
regulamentos nacionais de seus Estados membros. 

Assim, a Alemanha segue a legislação da União Europeia, além 
de possuir regulamentos, regras e recomendações próprias no 
que se refere ao processo de logística reversa de componentes 
de veículos elétricos, tais como: (i) o regulamento REACH, o 
Chemikaliengesetz (ChemG) e o Giftinformationsverordnung bzgl. 
Chemikalien (ChemGiftInfoV) para proteção em laboratórios; (ii) 
o Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt

(GGVSEB), que se aplicam ao transporte de carga perigosas; (iii) 
os Batteriegesetz (BattG), que são regulamentos referentes à 
reciclagem de baterias automóveis; (iv) a Altfahrzeugverordnung 
(AltfahrzeugV), regulamentação que trata da reciclagem 
de automóveis; e (v) os Abfallverbringungges (AbfVerbrG), 
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), que se aplicam à reciclagem 
de mercadorias em geral. Regras adicionais são estabelecidas 
por autoridades como o Instituto Federal de Pesquisa e Teste de 
Materiais (BAM), que é a autoridade nacional alemã para avaliar o 
adequado (pré-) processamento de produtos perigosos, ou redes 
de empresas como a Associação Alemã de Fabricantes de Eletro 
e Eletrônicos (ZVEI) e a Associação de Engenheiros Alemães (VDI) 
(Klör et al., 2019). Do ponto de vista alemão, o KrWG contém 
regulamentos gerais sobre prevenção, reutilização, reciclagem, 
exploração e disposição de resíduos na Alemanha. Originalmente, 
o KrWG era complementado por um decreto legal referente ao 
descarte de baterias. Em 2009, foi aprimorado, e esse decreto 
legal foi transformado no BattG, que também implementou a 
Diretiva da União Europeia 66/2006/EC na legislação alemã (Klör 
et al., 2019).

Além disso, cinco regulamentos nacionais são cruciais para o 
manuseio, armazenamento e transporte de veículos elétricos na 
Alemanha. O AltfahrzeugV contém principalmente instruções 
de procedimento para, por exemplo, seu recebimento e 
armazenamento. Por sua vez, o GGVSEB contém regulamentos 
sobre o transporte de carga perigosa com relação a diferentes 
partes interessadas, como transportadores, o motorista do 
veículo e o consignatário. A Allgemeinverfügung für beschädigte 
Lithiumbatterien (AVLIB), lançada pela BAM, regula o manuseio 
adequado dos veículos elétricos danificados em geral. Por outro 
lado, o Acordo Europeu Relacionado ao Transporte Internacional 
de Carga Perigosa por Rota especifica instruções de manuseio e 
transporte para veículos elétricos não danificados, que podem ser 
classificados de acordo com os números ONU 3090, 3091, 3480 e 
3481. Finalmente, o AbfVerbrG trata de regulamentos relativos ao 
transporte nacional e transnacional de resíduos (Klör et al., 2019).

4.3. BOAS PRÁTICAS PARA A MOBILIDADE ELÉTRICA 
NO BRASIL

Esta seção aponta e propõe boas práticas de governança 
para estimular o debate e a mudança de comportamento 
da sociedade brasileira. É evidente que a penetração da 
eletromobilidade no país irá refletir diferentes caminhos 
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adotados pelo mercado, pelo governo e pela sociedade. O 
Quadro 13 apresenta sugestões de boas práticas de fomento 
à eletromobilidade no Brasil.

Entre as boas práticas identificadas nos países selecionados 
e propostas pelo grupo de trabalho, sugere-se a adoção 
de práticas precisas e com impacto reduzido na indústria 
automobilística brasileira. Por exemplo, o “aumento da 
tributação incidente sobre veículos equipados com MCI 
proporcional à redução da tributação incidente em veículos 
elétricos” seria acompanhado de revisões periódicas das 
tributações incidentes, mantendo o equilíbrio de mercado. 
Nessa linha, o percentual de abatimento da tributação de 
veículos elétricos seria proporcional à arrecadação oriunda do 
aumento da tributação incidente sobre os veículos equipados 
com MCI (como forma de crédito).

Priorizar a eletrificação da frota de táxis e serviços de car 
sharing e ride-hailing é uma ação que pode reduzir as 
incertezas da população quanto a veículos elétricos, uma 
vez que esses serviços demandam uma grande quantidade 
de viagens e quilometragem percorridas. O mesmo raciocínio 
se aplica ao transporte público urbano de passageiros, cuja 
eletrificação deve ser priorizada por reunir características 
como: (i) operar dentro da autonomia das baterias de íons de 
lítio; (ii) centralizar a infraestrutura de recarga nas garagens; 
(iii) ter alta intensidade de uso (quilometragem anual); (iv) ter 
ocupação média elevada. Para isso, é necessária a criação 
de um programa de financiamento específico para essa 
tecnologia e categoria de veículo. 

Assumindo que o Brasil tende a adotar o perfil de recarga dos 
Estados Unidos, estímulos à expansão da infraestrutura de 
recarga, sobretudo domiciliar, devem reduzir incertezas da 
população quanto à autonomia e à falta de pontos de recarga. 
Finalmente, ações de priorização da circulação dos veículos 

elétricos em ambientes urbanos (vagas de estacionamento, 
zonas especiais etc.) e regionais (pedágios), aplicadas a 
caminhões e veículos leves de passageiros, complementam 
as sugestões de boas práticas no contexto brasileiro. 

4.4. PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO E APLICABILIDA-
DE DE NORMAS E REGULAMENTOS

A Constituição de 1988, em seu artigo 84, inciso IV, define 
que a atividade de regulamentação é de responsabilidade 
do Chefe do Poder Executivo, não sendo passível de 
delegação. No entanto, tanto o Poder Legislativo quanto o 
Poder Executivo possuem competência para expedir regras 
regulatórias, por meio de suas entidades pertencentes à 
administração pública direta ou indireta. Portanto, as leis, os 
decretos e as resoluções, entre outros, são instrumentos de 
regulamentação.

De acordo com o Inmetro [s.d.], o Regulamento Técnico é 
um “documento aprovado por órgãos governamentais em 
que se estabelecem as características de um produto ou dos 
processos e métodos de produção com eles relacionados, 
com inclusão das disposições administrativas aplicáveis e 
cuja observância é obrigatória”. Já as normas técnicas são 
um “documento aprovado por uma instituição reconhecida, 
que prevê, para um uso comum e repetitivo, regras, 
diretrizes ou características para os produtos ou processos 
e métodos de produção conexos, e cuja observância não é 
obrigatória”. Portanto, a principal diferença entre elas é sua 
obrigatoriedade.

Em decorrência dos processos de privatização e desestatização 
que ocorreram no Brasil, diversos serviços foram transferidos 
à iniciativa privada, ficando a cargo do Estado apenas 
a exploração de atividade econômica. Para controlar a 
prestação dos serviços públicos transferidos para terceiros, 

Classificação  Aplicação
Aumento da tributação incidente sobre veículos equipados com MCI proporcional à redução da 
tributação incidente sobre veículos elétricos Todas as categorias de veículos

Incentivo fiscal ao sucateamento de automóveis com idade média avançada em relação à média 
da frota circulante Todas as categorias de veículos

Programas de financiamento para a infraestrutura de recarga (estações, pontos de recarga 
residenciais etc.) Todas as categorias de veículos

Campanhas de esclarecimento dos efeitos da eletrificação da frota para a matriz energética 
brasileira (geração, indústria e transportes) Todas as categorias de veículos

Programas de financiamento diferenciado para a aquisição de ônibus BEV Ônibus

Zonas de restrição de circulação para veículos de alta emissão, substituindo práticas como o 
rodízio municipal

Automóveis, comerciais leves, 
motocicletas e caminhões semileves 
e leves

Acesso preferencial de caminhões do tipo BEV às zonas de carga/descarga em áreas adensadas Caminhões

Quadro 13 | Sugestões de boas práticas para fomentar a eletromobilidade no Brasil
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foram criadas as agências reguladoras, entre elas a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel), a Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL), que possuem a função inicial de 
planejar e realizar a fiscalização e regulação das empresas 
concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

As normas internacionais representam um consenso 
internacional sobre o estado da arte, sendo uma fonte 
importante de auxílio a países em desenvolvimento em 
questões tecnológicas. A Organização Internacional de 
Normatização (ISO) e a Comissão Eletrônica Internacional 
(IEC) formam o sistema especializado para a normatização 
no contexto da eletromobilidade. Os membros nacionais 
da ISO ou IEC têm participação na elaboração de normas 
internacionais por meio de seus Comitês Técnicos. Normas 
de outros países ou de blocos econômicos, como a União 
Europeia, também são levadas em consideração, tais como a 
SAE International Standards, dos Estados Unidos; os Federal 
Motor Vehicle Safety Standards (FMVS); e o Comitê de 

Normatização Europeu (marcação CE). As normas brasileiras 
de acordo com as internacionais são estabelecidas pela 
ABNT, que proporcionam as bases tecnológicas e científicas 
que sustentam a regulamentação. 

O reconhecimento de processos de avaliação da conformidade 
busca atestar a competência dos serviços, dos processos e das 
pessoas neles envolvidos perante o cenário mundial de formação 
de blocos econômicos e conquista de mercados externos que 
regem a política industrial e de comércio exterior dos países. 
Para que seja estabelecida essa política, é necessário que ela seja 
regulamentada. Desse modo, os mercados mais desenvolvidos 
não aceitam a garantia de qualidade de um produto sem que os 
serviços, os processos e as pessoas envolvidos na sua atestação 
estejam em conformidade com uma norma ou regulamento. 
Assim, é necessário à política brasileira de desenvolvimento 
industrial e de comércio exterior que tanto os regulamentos 
aplicáveis a produtos quanto aqueles aplicados a bens, 
serviços, processos e pessoas estejam alinhados com a prática 
internacional, facilitando seu reconhecimento e aceitação por 
outros mercados (Sinmetro et al., 2006).

Relação entre Normas e Regulamentações

Normas Nacionais
Associação Brasileira de Normas Técnicas

Normas Internacionais
ISO Standards
International Electrotechnical Commission - 
IEC
SAE International Standards
Federal Motor Vehicle Safety Standards - 
FMVS
European Standards (EN)

Regulações
Para controlar a prestação dos serviços públicos 

transferidos para terceiros, foram criadas as 
Agências Reguladoras (p. ex. ANEEL)

Regulamentações
Abordagem legal tradicional compulsória.

Regras legislativas, regulamentares ou 
administrativas

Auxiliam a elaboração

Demandam

Demandam Demandam

Auxiliam

Auxiliam Auxiliam

Partes
Montadoras

Orgãos Governamentais
Sociedade Organizada

Instituições de defesa do consumidor 
Proteste e LATIN NACP

Figura 8 | Relação entre normas, regulamentações e regulações
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As normas são elaboradas para a padronização, o reparo e a manutenção, que são 
considerados neste estudo sobretudo nos temas de infraestrutura do sistema de 
recarga, interoperabilidade do sistema de recarga e avaliação de competências. As 
regulamentações também estão presentes nesses temas, bem como nos de regulação 
de emissões e logística reversa. Além disso, a regulamentação pode referenciar uma 
ou mais normas técnicas, de modo a substituir prescrições detalhadas em seu texto 
(ABNT, 2006). A norma é elaborada a partir da necessidade de uma regulamentação 
ou regulação, que por sua vez deriva da demanda de setores, empresas, agências ou 
órgãos públicos, ou ainda de algum problema identificado na sociedade.

As etapas para a elaboração, adoção e implementação de uma regulamentação 
técnica são apresentadas na Figura 8. A elaboração de um regulamento técnico é um 

processo sistematizado, envolvendo etapas que podem ser cumpridas de maneiras 
diversas, cabendo a cada autoridade, segundo sua competência e a complexidade do 
tema a ser regulado, fazer as escolhas mais adequadas. Ainda, deve ser considerada a 
participação das partes e dos segmentos interessados, envolvendo-os nas discussões 
desde as etapas iniciais. Essa participação visa à efetiva contribuição das partes e 
dos segmentos interessados na elaboração da regulamentação, à consolidação de 
seu apoio ou à legitimação de sua adoção. 

Identificar e buscar a participação de especialistas e personalidades formadoras 
de opinião de outros órgãos governamentais e do meio acadêmico, de associações 
empresariais e profissionais, de organizações de consumidores, trabalhadores e 
proteção ambientais, de entidades e órgãos de fomento e outras de interesse social é 

Elaboração do Regulamento

Implementação do Regulamento

Adoção do Regulamento: Aprovação e Publicação

Período para 
implementação

Prazo da entrada 
em vigor

Articulação 
proativa

Implementação assistida:
autoridade regulamentadora/

partes interessadas

Base tecnológica 
comum

Infraestrutura necessária

Fiscalização

Efetiva implementação da 
regulamentação técnica

Acompanhamento
de mercado

Identificar não conformidades/
estabelecer melhorias

Objetivos

Estabelecimento dos 
objetivos a alcançar

Impacto

Avaliação do impacto 
da regulamentação

Legislações
existentes

Avaliação da relação com
a legislação existente

Projeto Básico

Projeto básico de 
elaboração do regulamento

Notificação

Comunicação da 
elaboração do 
termo técnico

Audiências 
públicas

Consultas e audiências públicas
para a informação e inserção da 

sociedade no processo regulatório

Figura 9 | Etapas para a adoção de uma regulamentação

Fonte: Adaptado de Sinmetro et al. (2006).
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Tema N&R Atores-chave Agente 
regulador Natureza

Infraestrutura de 
recarga

Pontos de carregamento em CA devem ter, no mínimo, conectores do 
Tipo 2. Pontos de recarga em CC devem ser equipados com pelo menos 
três padrões, sendo um destes o CCS Combo 2.

Anfavea, Associação Brasileira das Empresas 
Importadoras e Fabricantes de Veículos 
Automotores (Abeifa), ABNT, Associação 
Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA), 
ANEEL, Centrais Elétricas Brasileiras 
(Eletrobras), EPE (MME), Inmetro (ME), 
Ministério da Infraestrutura, MDR

ANEEL Regulamentação e 
Norma técnica

Interoperabilidade Deve haver comunicação por internet nos pontos de recarga públicos e 
de redes privadas para fins de compartilhamento de dados.

ABNT, Anatel, ANEEL, EPE (MME), Inmetro 
(ME), Ministério da Infraestrutura Anatel Regulamentação e 

Norma Técnica

Avaliação de 
competências

Os profissionais técnicos em eletricidade básica, as pessoas 
supervisionadas e os especialistas que irão trabalhar em eletromobilidade 
devem estar alinhados às especificações da NBR 5410 (Instalações 
elétricas de baixa tensão).

Anfavea, Abeifa, ABNT, AEA, Inmetro (ME), 
SAE Brasil, Sistema S

Secretaria de 
Trabalho (ME) Norma técnica

Emissões

Alteram-se os termos utilizados para diferenciação de veículos 
rodoviários propelidos a eletricidade na divulgação de estatísticas 
nacionais (por exemplo, Anfavea e Denatran), seguindo os termos 
estabelecidos na ABNT ISO/TR 8713:2015. No caso dos veículos 
híbridos equipados com MCI, deve-se adicionar a fonte de energia (por 
exemplo, diesel, gasolina, gasolina/etanol etc.).

ABNT, Anfavea, Abraciclo, Abeifa, Cetesb, 
Conama (MMA), CTAV/Denatran, Inmetro (ME), 
MCTIC, MMA

Denatran Norma técnica

Logística reversa

Sugere-se que sejam aplicados o artigo 33 da Lei nº 12.305/2010 e o Capítulo 
III do Decreto nº 7.404/2010, não sendo necessária uma nova legislação 
específica para veículos elétricos e híbridos no que se refere à logística reversa 
de componentes eletrônicos, pneus, bateria, estrutura do chassi etc.

Conama-Ibama (MMA) Co n a m a - I b a m a 
(MMA) Regulamentação 

Em relação à desmontagem de veículos elétricos, regulada pela Lei nº 
12.977/2014, propõe-se que sejam definidos os itens de segurança 
de um veículo elétrico, de modo a regulamentar sua atividade de 
desmontagem e a destinação para reúso (reposição) de suas peças.

Conama-Ibama (MMA) Co n a m a - I b a m a 
(MMA)

Regulamentação e 
Norma técnica

Existência de um ator intermediário para a reintrodução no mercado das 
baterias de veículos elétricos e híbridos para uso estacionário (reúso), 
remanufatura e reciclagem dos componentes, entre outros.

Abeifa, Anfavea, Inmetro (ME), MDR, MDIC, 
MMA

Co n a m a - I b a m a 
(MMA) Regulamentação

Quadro 14 | Processo a ser considerado em cada proposta de N&R

uma medida da maior importância para o sucesso no desenvolvimento e na adoção 
de um regulamento técnico (Sinmetro et al., 2006). Dessa forma, as propostas de 
N&R devem seguir o processo apresentado nas Figuras 8 e 9.

Como observado na Figura 9, a implementação envolve a participação de diversos 
atores tanto demandando N&R como regulando-as. Nessa vertente, o Quadro 
14 indica possíveis atores-chave nesse processo dinâmico, bem como os agentes 
reguladores de cada N&R proposta.
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Não obstante, o estabelecimento de N&R focadas na 
eletrificação da frota gera impactos distintos, variando 
conforme a vertente analisada. A elaboração de uma matriz de 
impactos pode representar um passo inicial em hierarquizar 
medidas, visando potencializar os efeitos benéficos das N&R.

O Quadro 15 apresenta os possíveis impactos positivos ou 
negativos diretos das N&R propostas em 12 vertentes:

1. Custo ao usuário: acréscimos no valor de aquisição 
dos veículos, conectores ou tarifas diversas, sendo um 
impacto negativo;

2. Benefício ambiental: redução das emissões de GEE e 
do descarte de efluentes e resíduos sólidos;

3. Segurança ao operador: redução do risco aos 
profissionais de manutenção, desmontagem etc.

4. Segurança energética ao país: redução da dependência 
dos preços internacionais de commodities;

5. Venda de veículos elétricos: aumentos decorrentes da 
redução do preço de equipamentos; 

6. Subsídio à tomada de decisão: melhor gestão da 
informação (por exemplo, dados de licenciamentos, 
uso de energia, reúso);

7. Necessidade de investimentos: custos de capital 
adicionais aos operadores e ao poder público; 
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Infraestrutura de 
recarga

Pontos de carregamento em AC devem ter, no mínimo, 
conectores do Tipo 2. Pontos de recarga em DC devem ser 
equipados com pelo menos três padrões, sendo um destes o 
CCS Combo 2

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Interoperabilidade Comunicação por internet nos pontos públicos de recarga e 
de redes privadas para fins de compartilhamento de dados ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Avaliação de 
competências

Os profissionais técnicos em eletricidade básica, pessoas 
supervisionadas e especialistas que irão trabalhar em 
eletromobilidade devem estar alinhados às especificações da 
NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão)

✓ ✓ ✓

Emissões

Alteração dos termos utilizados para a diferenciação de 
veículos rodoviários propelidos a eletricidade na divulgação 
de estatísticas nacionais (p. ex., Anfavea e Denatran), 
seguindo os termos específicos estabelecidos na ABNT ISO/
TR 8713:2015. No caso dos veículos híbridos equipados com 
motor de combustão interna (MCI), deve-se adicionar a fonte 
de energia (diesel, gasolina, gasolina/etanol etc.)

✓ ✓ ✓

Logística reversa

Sugere-se que sejam aplicados o artigo 33 da Lei 12.305/2010 
e Capítulo III do Decreto 7.404/2010, não sendo necessário 
criar legislação específica para veículos elétricos e híbridos 
no que trata da logística reversa de componentes eletrônicos, 
pneus, bateria, estrutura do chassi etc.

✓ ✓

Pela Lei 12.977, de 2014, propõe-se que sejam definidos 
os itens de segurança de um veículo elétrico, de modo a 
regulamentar a sua atividade de desmontagem e destinação 
para reúso (reposição) dessas peças.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Existência de um ator intermediário para a reintrodução no 
mercado das baterias de veículos elétricos e híbridos para 
uso estacionário (reúso), remanufatura e reciclagem dos 
componentes, entre outros.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Quadro 15 | Impacto das N&R propostas
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8. Necessidade de infraestrutura: requisito 
de infraestrutura básica (por exemplo, em 
telecomunicações e estações de recarga); 

9. Modelos de negócio: novos modelos de negócio específicos 
para a eletromobilidade (por exemplo, fornecimento de 
componentes, pesquisas e estudos técnicos); 

10. Geração de empregos: novos empregos decorrentes 
dos modelos de negócio desenvolvidos a partir da 
eletromobilidade;

11. Conforto aos usuários: maior praticidade da interação 
com o veículo e as estações de recarga; 

12. Modernização da rede de transmissão e distribuição de 
energia: antecipação ou ampliação de investimentos 
em transmissão e distribuição da energia.

4.5. PRÓXIMOS PASSOS

Foram apresentadas na seção 4.2 as propostas de N&R 
para eletromobilidade a serem desenvolvidas no país. Por 
sua vez, a seção 4.4 descreveu as etapas dos processos de 

regulamentação e de normatização, indicando quais propostas 
cada processo deveria seguir, bem como apontando os atores-
chave e agentes reguladores necessários que liderariam esse 
processo. Ainda na seção 4.4, foram analisados os impactos 
de cada proposta em relação a diversos aspectos, como custo 
ao usuário; benefício ambiental; segurança ao operador; 
segurança energética ao país; vendas de veículos elétricos; 
subsídio à tomada de decisão; necessidade de investimentos; 
necessidade de infraestrutura; geração de empregos; 
modelos de negócio; conforto aos usuários; e modernização 
da rede de transmissão e distribuição de energia.

Foi realizada uma consulta aos especialistas com relação à 
hierarquização da ordem de implantação das N&R. A Figura 10 
apresenta os resultados dessa priorização. Em linhas gerais, 
foram priorizadas as propostas relacionadas à infraestrutura 
de recarga, interoperabilidade e avaliação de competências. 
As propostas relacionadas à questão ambiental, como 
aquelas voltadas para a logística reversa, foram indicadas 
para ser implantadas em sua etapa posterior, dado que 
ainda não há no mercado uma frota circulante significativa (e 
consequentemente de baterias) que justifique a estruturação 
de uma cadeia de valor para esse fim, considerando ainda 
que as baterias têm, em média, oito anos de vida útil. 

Figura 10 | Hierarquia de prioridade das N&R

Pontos de carregamento em CA devem ter, no mínimo, conectores do Tipo 2. Pontos de recarga em CC devem ser equipados 
com pelo menos três padrões, sendo um destes o CCS Combo 2.

Deve haver comunicação por internet nos pontos de recarga públicos e de redes privadas para fins de compartilhamento de dados

Os profissionais técnicos em eletricidade básica, as pessoas supervisionadas e os especialistas que trabalharão em 
eletromobilidade devem estar alinhados às especificações da NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e NR 10 
(Segurança em instalações e Serviços em Eletricidade)

Em relação a desmontagem de veículos elétricos, regulada pela Lei no 12.977/2014, propõe-se que sejam definidos os itens 
de segurança de um veículo elétrico, de modo a regulamentar a sua atividade de desmontagem e destinação para reuso 
(reposição) de suas peças

Alteram-se os termos utilizados para diferenciação de veículos rodoviários propelidos a eletricidade na divulgação de estatísticas 
nacionais (por exemplo, Anfavea e Denatran), seguindo os termos estabelecidos na ABNT ISO/TR 8713:2015. No caso dos 
veículos híbridos equipados com MCI, deve-se adicionar a fonte de energia (por exemplo, diesel, gasolina, gasolina/etanol etc.)

Existência de um ator intermediário para a reintrodução no mercado de baterias de veículos elétricos e híbridos para uso 
estacionário (reuso), remanufatura, reciclagem dos componentes etc.

Sugere-se a aplicação do artigo 33 da Lei no 12.305/2010 e do Capítulo III do Decreto no 7.404/2010, não sendo necessária 
uma nova legislação específica para veículos elétricos e híbridos no que se refere a logística reversa de componentes 
eletrônicos, pneus, bateria, estrutura do chassi etc.
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A Tabela 3 apresenta o grau de importância atribuído pelos 
especialistas às N&R propostas, sendo o grau 1 pouco 
importante, e o grau 5, muito importante. Observa-se que 
todas as propostas foram consideradas importantes ou muito 
importantes (com médias superiores a 3). Ademais, nem 
sempre as propostas consideradas mais importantes são 
as priorizadas para implantação, devido a questões como 
maturidade do mercado e infraestrutura.

Entretanto, para alinhar a eficácia da implantação das N&R, 
é necessário que seja realizado o monitoramento e controle 
de seus impactos. Para tanto, sugere-se adotar um sistema 
de Mensuração, Relato e Verificação (MRV), enfatizado 
no Acordo de Paris como forma de viabilizar a adoção de 
opções de mitigação com flexibilidade quanto aos contextos 
e panoramas dos países (Singh et al., 2016). 

Dessa forma, é preciso identificar os principais atores-chave 
que norteiam a implantação de N&R em eletromobilidade no 
Brasil e no cenário internacional, além dos impactos esperados 
(atividades conduzidas nas seções 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4). Para 
monitoramento desses impactos e análise da eficácia da 
implantação das N&R, deve ser estabelecido um conjunto de 
indicadores que possam ser incorporados no sistema MRV. De 

7. De acordo com a Confederação Nacional dos Transportes (CNT, 2018), o sistema rodoviário urbano transportou, em 2016, 323,6 milhões de passageiros, 
enquanto aproximadamente 1,3 milhão de passageiros utilizaram o sistema ferroviário.

acordo com Litman (2008), indicadores são variáveis específicas, 
adequadas para quantificação e análise. Um indicador deve 
fornecer informações confiáveis de maneira simples e objetiva, 
além de ser claramente definido para capturar processos de 
longo prazo (Haghshenas e Vaziri, 2012).

O Quadro 16 apresenta a proposta de um conjunto de 
indicadores a ser incorporado ao sistema MRV, bem como 
as instituições que podem ser responsáveis pelo cálculo e 
monitoramento dos resultados da implantação das N&R 
sobre eletromobilidade propostas neste estudo.

Deve ser ressaltada a importância do estímulo à 
eletromobilidade no serviço de transporte público no Brasil, 
que é oferecido, sobretudo, por meio do modo rodoviário.7 
Os ônibus elétricos são mais eficientes quanto ao uso de 
energia que os veículos movidos por motores a combustão, 
além de apresentarem menores níveis de ruído e vibrações 
(D’Agosto, 2019). 

Ainda, as emissões de poluentes atmosféricos de ação local e 
de GEE podem ser consideradas inexistentes, se for avaliado 
apenas o uso final (Grütter, 2015). Desse modo, o impacto 
da eletrificação da frota de ônibus se apresenta como uma 

N&R Média 
(6) Em relação à desmontagem de veículos elétricos, regulada pela Lei nº 12.977/2014, propõe-
se que sejam definidos os itens de segurança de um veículo elétrico, de modo a regulamentar a 
sua atividade de desmontagem e destinação para reúso (reposição) de suas peças.

4,75

(1) Pontos de carregamento em CA devem ter, no mínimo, conectores do Tipo 2. Pontos de recarga 
em CC devem ser equipados com pelo menos três padrões, sendo um destes o CCS Combo 2. 4,5

(2) Deve haver comunicação por internet nos pontos de recarga públicos e de redes privadas para 
fins de compartilhamento de dados. 4,25

(7) Existência de um ator intermediário para a reintrodução no mercado das baterias de veículos 
elétricos e híbridos para uso estacionário (reúso), remanufatura, reciclagem dos componentes etc. 4,25

(3) Os profissionais técnicos em eletricidade básica, as pessoas supervisionadas e os especialistas 
que trabalharão em eletromobilidade devem estar alinhados às especificações da NBR 5410 
(Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e NR 10 (Segurança em Instalações e Serviços em 
Eletricidade).

4

(4) Alteram-se os termos utilizados para diferenciação de veículos rodoviários propelidos a 
eletricidade na divulgação de estatísticas nacionais (por exemplo, Anfavea e Denatran), seguindo os 
termos estabelecidos na ABNT ISO/TR 8713:2015. No caso dos veículos híbridos equipados com 
MCI, deve-se adicionar a fonte de energia (por exemplo, diesel, gasolina, gasolina/etanol etc.).

4

(5) Sugere-se a aplicação do artigo 33 da Lei nº 12.305/2010 e do Capítulo III do Decreto nº 
7.404/2010, não sendo necessária uma nova legislação específica para veículos elétricos e 
híbridos no que se refere à logística reversa de componentes eletrônicos, pneus, bateria, estrutura 
do chassi etc.

3,25

Tabela 3 | Atribuição de importância às N&R
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Escopo Indicadores Unidade Níveis Instituições

Energia

Intensidade energética do 
transporte de passageiros e carga MJ/t-km; MJ/pass-km

Nacional, estadual e 
municipal

Ministérios, academia e 
associações setoriais 

Consumo anual de eletricidade de 
veículos elétricos TWh

Participação da eletricidade no uso 
de energia do setor de transportes %

Emissões
Intensidade de carbono do 
transporte de passageiros e carga 

gCO2e/t-km; gCO2e/
pass-km

Emissões por PIB gCO2e/R$

Infraestrutura
Pontos de recarga lenta n° de pontos
Pontos de recarga rápida

Atividade

Participação de veículos elétricos 
na frota circulante %

Frota circulante de veículos 
elétricos Veículo

Licenciamentos de veículos 
elétricos Veículo

Quadro 16 | Indicadores de MRV e instituições responsáveis

das principais opções de mitigação para atendimento de 
compromissos nacionais como a CND e o aumento da eficiência 
energética da mobilidade urbana nas cidades brasileiras.

Assim, é importante o fomento da eletromobilidade no 
transporte público por ônibus no Brasil, estabelecendo um 
programa de financiamento que ofereça vantagens para 
a aquisição desse tipo de veículo. Entretanto, é necessário 
abordar a forma de garantia sobre o empréstimo, que deve 
ser atingida por meio do equilíbrio econômico-financeiro 
da operação e da segurança jurídica do negócio. Tais ações 
englobam o estabelecimento de modelos de financiamento 
específicos para esse segmento, bem como uma reformulação 

nos modelos de contrato de concessão municipais que 
vigoram no país.

Nesse sentido, D’Agosto et al. (2019) propõem que os editais 
de concessão tragam regras claras, definindo a aplicação 
de penalidades por infração de regras contratuais e de 
adoção de indicadores de desempenho atrelados a bônus 
ou penalidades, de acordo com o atendimento de metas 
estabelecidas em contrato. Espera-se, assim, melhorar o 
tripé demanda-produtividade-tarifa, reduzindo os riscos 
relacionados à segurança jurídica para as concessionárias 
de transporte urbano e, consequentemente, aumentando o 
acesso ao crédito para a renovação das frotas.
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5. Considerações finais e 
implicações políticas

Este trabalho teve como objeto de estudo a proposta de 
normatização e regulamentação para a mobilidade elétrica 
no Brasil, tendo como base o panorama e a perspectiva da 
mobilidade elétrica nos cenários nacional e internacional. 
Assim, foi desenvolvida a análise das N&R do Chile, da China, 
de Portugal, dos Estados Unidos e da União Europeia, sendo 
também identificadas e selecionadas as boas práticas de 
governança internacionais referentes à mobilidade que podem 
ser aplicadas e adaptadas à realidade brasileira. Destaca-
se, para a seleção desses quatro países-modelo e da União 
Europeia, que foram considerados o seu perfil econômico e 
o grau de desenvolvimento de sua indústria automobilística, 
respeitando ainda os seguintes critérios: existência de N&R 
em eletromobilidade, alta penetração de veículos elétricos na 
frota circulante ou alto índice de licenciamentos, experiência 
do grupo de trabalho e consulta a atores-chave. 

No cenário nacional, foram analisadas as normas, as 
regulamentações e os programas existentes no país, bem 
como o conteúdo do material levantado durante as oficinas 
realizadas pelo PROMOB-e. Com base nesses estudos, foram 

desenvolvidas propostas de N&R para o contexto nacional, 
bem como de boas práticas para a mobilidade elétrica 
brasileira. Essas propostas foram validadas por especialistas 
na área, garantindo a consulta dos principais stakeholders da 
eletromobilidade no país. 

Como resultado, foram sugeridas dez propostas relacionadas 
à normatização e regulamentação para mobilidade elétrica 
no Brasil, considerando os seguintes temas: infraestrutura 
de recarga; interoperabilidade; avaliação de competências; 
regulação de emissões; e logística reversa. Além disso, foram 
propostas cinco boas práticas de governança para incentivo à 
mobilidade elétrica no cenário nacional. 

Essas propostas podem servir de inspiração para o 
desenvolvimento de políticas públicas e de iniciativas a serem 
tomadas a partir de um esforço coordenado entre os principais 
stakeholders envolvidos em estimular a mobilidade elétrica 
no país. Portanto, alinhado ao objetivo do PROMOB-e, foram 
propostos os pré-requisitos para um uso amplo e efetivo de 
sistemas de propulsão eficientes em energia. 
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Apêndice 1 – Lista de 
entrevistados

Ator-chave Instituição
Carlos A. C. Mattar ANEEL
Rosângela Moreira ANP
José Luiz Albertin ABNT
Adalberto Maluf Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE)/BYD
Flávio Presezniak Anfavea
Anie Gracie Noda Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
Raul Fernando Beck Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações 

(CPQD)
Maria de Fátima N. C. Rosolem
Flávio Raposo de Almeida EPE
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Apêndice 2 – Perguntas e síntese das 
respostas da pesquisa

Neste apêndice, as perguntas e respostas à pesquisa são 
apresentadas na íntegra e sem modificações. 

INFRAESTRUTURA DE RECARGA

1. Atualmente, existem diversos tipos de plugues e 
conectores para carregamento de veículos elétricos (https://
www.plugshare.com), conforme apresentado na Figura 6. 
Entretanto, não existe no Brasil uma padronização com 
relação a sua adoção, sendo os mais empregados os plugues 
e conectores: (i) Tipo 2; (ii) CCS Combo 2; (iii) J-1772; (iv) 
CHAdeMO; e (v) Wall. Desses, o Tipo 2 é o mais representativo, 
sendo empregado em cerca de 80% dos eletropostos do país. 
Além disso, cerca de 80% dos modelos de veículos elétricos e 
híbridos disponíveis no mercado brasileiro possuem conector 
Tipo 2 e CCS Combo 2, incluindo os modelos mais vendidos 
no país, que são de fabricantes chineses (JAC e BYD). Embora, 
na China, os modelos mais adotados sejam o Supercharger e 
o Tesla, os fabricantes chineses usam no Brasil o Tipo 2 e o 
CCS Combo 2, que são os modelos de conector e plugue mais 
empregados na União Europeia e na Noruega. De fato, de 
acordo com a Diretiva 2014/94 da União Europeia, a norma 
portuguesa IEC 62196-2 e o Decreto francês nº 26/2017, os 
pontos de carregamento de CA de alta potência para veículos 
elétricos devem ser equipados, para fins de interoperabilidade, 
pelo menos com conectores do Tipo 2. Por sua vez, os pontos 
de recarga de alta potência em CC para veículos elétricos devem 
ser equipados, para fins de interoperabilidade, pelo menos com 
conectores CCS Combo 2. Ressalta-se que os programas de 
controle de poluição do ar por veículos automotores (Proconve 
e Promot) seguem o padrão europeu para veículos automotores 
pesados (fases Euro). Desse modo, sugere-se que no Brasil seja 
adotado o mesmo padrão europeu – ou seja, que, para fins de 
interoperabilidade, os pontos de carregamento CA devem ter, 
no mínimo, conectores do Tipo 2 e os pontos de recarga em CC 
devem ser equipados, no mínimo, com o CCS Combo 2.

 

1.1 Qual seria a sua proposta para facilitar a adoção da 
eletromobilidade no Brasil? Por quê?

Para sistemas de carga rápida, cada sistema de recarga 
possui características específicas. Por exemplo, entre o 
sistema CHAdeMO e CCS, somente o CHAdeMO permite o 
uso como V2G, ou seja, sistema bidirecional. Recomenda-
se a metodologia utilizada e defendida por todas as 
associações durante estudo do GT7 do Rota 2030: postos 
rápidos com três padrões.

Para postos de recarga lenta, postos com soquete tipo 2 
permitem o uso de qualquer veículo a partir do cabo de 
conexão de escolha do usuário.

2. A União Europeia (EC, 2014) recomenda como 
referência para a disponibilização de pontos de recarga públicos 
a proporção de um ponto para cada dez veículos elétricos. 
Em comparação, a China e o Japão adotam a proporção de 
um ponto de recarga público para cada seis e sete veículos 
elétricos, respectivamente. Por sua vez, a Noruega e a Suécia 
adotam a proporção de um ponto de recarga público para cada 
19 e 12 veículos, respectivamente. Nos Estados Unidos, essa 
proporção é de cerca de 55 veículos por ponto de recarga (US 
Department of Energy, 2019). A IEA (2019) estima que, em 
2030, estará disponível no mundo, em média, um ponto de 
recarga público para cada dez veículos elétricos, sendo 10% 
destes para carga rápida (IEA, 2019). Na sua opinião, qual 
deve ser a proporção adotada no Brasil? Por quê?
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50 veículos para um ponto de recarga.
Um ponto público para cada dez veículos e estímulo para 
que empresas disponibilizem pontos em suas garagens. Uma 
proporção menor pode dificultar a recarga e desestimular a 
tecnologia.
Um para 50, devendo parte desses para carga rápida.
Dada a necessidade de escala, o Brasil deveria adotar 
a projeção da IEA e disponibilizar um ponto de recarga 
público para cada 10 veículos elétricos.
Um para cada 25.
Um ponto para cada 20 veículos.
Sendo o Brasil um país de dimensões continentais, e com 
diferentes densidades demográficas nas suas diversas 
regiões, penso ser necessário termos diferentes proporções 
de pontos de abastecimento em cada região. Julgo que 
o ideal para a realidade brasileira seja mais próximo do 
quantitativo norte-americano, dadas as proporções do 
nosso território: 50 veículos por ponto de recarga.
Postos de recarga pública urbanos não são de extrema 
relevância no país. Ressalta-se que o uso em países da 
União Europeia se deve ao fato de em diversos países o 
consumidor não possuir garagem privada, o que faz com que 
a disponibilidade de carregadores pública seja necessária. 
No caso do Brasil, a maioria dos clientes possui garagem 
privada ou nas residências ou no trabalho (até mesmo 
quando utilizam estacionamentos). Assim, estabelecer uma 
proporção para recarga pública pode impactar somente 
em custos sem um real atendimento ao usuário (visto a 
autonomia dos veículos atuais). Assim, não recomendo a 
adoção de uma proporção, deixando isso livre para eventuais 
empresas que busquem explorar esse serviço. Deve-se 
focar em legislações que deem o direito do proprietário 
de veículos elétricos em instalar um carregador doméstico 
com sistema de medição individualizado. Também, 
em legislações que obriguem novos empreendimentos 
residenciais e comerciais a predisporem uma instalação 
(preparação, não necessariamente a instalação de 
carregador) em vagas específicas.
Pela fonte dos números, entendo que se fala em carregadores 
“publicamente acessíveis”, não necessariamente públicos. 
Assim, shoppings, edifícios comerciais, estacionamentos 
que contem com carregadores entram nessa estatística. 
Desta forma, deve-se incentivar e legalizar sobre o direito 
a instalação.
No caso de carregadores rápidos, a situação é mais 
específica. O alto custo aliado com a baixíssima utilização 
não torna viável a instalação comercialmente, assim, deve-
se buscar incentivar a sua instalação em rodovias, com 
distância de no máximo 100km entre elas.

Novos leilões de privatização de rodovias já deveriam 
incluir nos investimentos necessários à instalação dos 
eletropostos, pois o custo deste investimento é muito baixo 
quando comparado com o valor de outorga pago.
12 a 16 veículos por carregador… A estimativa baseia-se 
simplesmente em um tempo médio de recarga lenta parcial 
estimado em 1 hora/veículo. O tempo disponível para 
recarga pelos consumidores variando entre 12 e 18 horas 
permitiria a recarga de uma frota diária por carregador 
nessa faixa. De fato, a métrica no Brasil até 2030 deve ser 
bem diferente, tendo em vista que o crescimento da frota 
de veículos elétricos pode seguir em grande descompasso 
com a implantação da infraestrutura. Adicionalmente, 
o comportamento de uso de veículos elétricos remete 
à situação de uso semelhante ao do aparelho celular, ou 
seja, recarga noturna no domicílio, solução que recai 
principalmente sobra a ampliação da base de carregadores 
privados nas casas ou espaços privados compartilhados. 
Essa conjuntura deve implicar em razões muito maiores de 
veículos elétricos por número de carregadores públicos.
Sugestão é fazer um estudo de tempo médio de recarga dos 
veículos para entender a capacidade de atendimento dos 
pontos públicos de recarga. Mas, como ponto de partida, 
seguir a tendência europeia de 20 veículos por ponto.
Devida à dimensão do Brasil, deveria ser pensada uma 
proporção considerando as diferentes regiões (Norte, Sul, 
Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste), bem como veículos 
leves e pesados.
Em minha opinião, sendo o Brasil um país de dimensões 
continentais e uma grande frota de veículos, porém com 
baixa renda e pouco incentivo para a mobilidade elétrica, a 
proporção das projeções da IEA são bastante adequadas para 
assegurar a disponibilidade de pontos de recarga, reduzindo 
a ansiedade dos condutores quanto ao “reabastecimento” 
dos veículos elétricos e, consequentemente, auxiliando 
na disseminação da tecnologia. Porém, sua distribuição 
geográfica não pode ser uniforme, devendo privilegiar as 
regiões conforme as concentrações de veículos elétricos 
(municípios e rodovias).
Um carregador a cada 10 me parece uma boa proporção 
no início.
A proporção deve estar entre 10 e 25 veículos por 
carregador. Nos grandes centros urbanos, devem ser 
disponibilizados mais carregadores do que em outras áreas. 
Deve ter um plano logístico para estes pontos de recarga. 
Eletromobilidade só irá acontecer quando tiver uma boa 
infraestrutura de recarga.
A mesma proporção adotada nos Estados Unidos.
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INTEROPERABILIDADE

3. A comunicação via internet nos pontos de recarga 
públicos e de redes privadas é necessária para gerar um 
banco de dados disponível para os usuários e a sociedade 
civil (por exemplo, para pesquisas, planejamento de 
mercado, planejamento energético e estimativa do BEN), tal 
como recomendado no Guia de Eletromobilidade do Chile e 
no Decreto francês nº 26/2017. Isso é importante sobretudo 
para o gerenciamento da demanda de pico de energia, 
garantindo a compatibilidade com a rede de distribuição e 
ampliando a interoperabilidade para usuários de diferentes 
localidades e prestadores de serviços. Sugere-se que no 
Brasil seja preconizada a obrigatoriedade de comunicação 
por internet nos pontos de recarga públicos e de redes 
privadas. Você concorda com essa proposta?

4. Na Europa, existem diversos métodos de pagamento para 
carregamento de veículos elétricos e acesso a informações 
referentes à disponibilidade de estações de carregamento. 
Algumas prestadoras oferecem a opção por cartão RFID e 
outras requerem o uso de aplicativos de smartphone. Isso exige 
contratos bilaterais com múltiplas prestadoras de serviços.

Diante disso, surge na Europa a necessidade de uma 
plataforma única de gestão e-billing (eRoaming platform, tal 
como a Hubject), substituindo os contratos bilaterais entre 
usuários e diversos prestadores. Você sugere que, no Brasil, a 
cobrança pelo carregamento de veículos elétricos se dê como 
no padrão adotado em postos de combustíveis convencionais, 
com pagamento direto no caixa, ou automatizado (por RFID 
ou aplicativos)? Por quê? 

Caso tenha optado pela automatização do pagamento, você 
concorda com a necessidade de uma plataforma única de 
gestão e-billing (eRoaming platform)? Por quê?

Os dois. Temos que ter o máximo de flexibilidade.
Pagamento automatizado. Não são claras para mim as 
vantagens de uma plataforma de gestão e-billing, nesse caso. 
No caso de um sistema de bilhetagem, há regras de uso e 
subsídios atrelados que parecem justificar uma gestão única.

Automatização do pagamento. Concordo. Penso que 
o consumidor brasileiro já está acostumado com a 
automatização em prestação de serviços, a exemplo do 
Uber.
Acredito que a melhor opção para o país seria a de trazer 
uma mistura de opções com pagamento direto no caixa e 
automatizado, de forma a garantir uma maior abrangência 
de usuários e respeitando as necessidades individuais. 
Direto no caixa (débito por autorização). Plataforma única 
de gestão e-billing. Justifico. Temos no Brasil um sistema 
bancário bem integrado. Exemplo: Caixa 24h (várias 
bandeiras num único sistema).
Sou pelo pagamento direto no caixa. Isso dá liberdade 
ao empresário de decidir como ficará a disposição das 
máquinas de pagamento, e quantos funcionários serão 
necessários para operacionalizar cada ponto de recarga. 
Não concordo com plataforma única de gestão, pois no 
Brasil isso levará a cartel, mas concordo com padronização 
na forma de calcular o gasto (utilizar a mesma metodologia 
do combustível líquido, cuja cobrança é por litro, então 
deve-se determinar se será kW/h ou joules).
Acredito que, em um primeiro momento, o pagamento pelo 
carregamento de veículos elétricos pode se dar da forma 
tradicional. Porém, com o crescimento da frota cativa 
e da demanda por celeridade no processo de recarga e 
pagamento, naturalmente, os operadores dos sistemas 
de recarga sentirão a necessidade por diversificar as 
modalidades e tecnologias de pagamento pelo serviço de 
recarga.
Seria mais viável a automatização do pagamento, retirando 
a necessidade de “caixas”, através de RFID ou aplicativos. 
Poderia cada usuário ter um cartão vinculado diretamente 
à unidade consumidora de uma residência, podendo o 
pagamento ser feito junto com a sua conta de energia.
Prioritariamente automatizado, via aplicativo, no intuito 
de facilitar a gestão dos dados e das estatísticas de 
consumo por parte das distribuidoras de energia, governo 
e sociedade civil. Preferencialmente, via plataforma 
única de gestão e-billing no intuito de reduzir custos de 
transação e unificar a natureza da operação de pagamento 
para reduzir a insegurança do usuário. No entanto, em um 
primeiro momento de penetração da tecnologia, tanto de 
motorização quanto de recarga, não parece primordial 
a automatização desse processo por dois motivos: (1) o 
tempo de recarga é bastante superior ao tempo médio de 
atendimento para pagamento em caixa (ou com frentista 
com maquininha); (2) a carga elétrica (potência e energia) 
não são tão impactantes em um momento inicial da 
penetração tecnológica. 
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Automatizado (RFID ou aplicativos), porém sem uma 
plataforma única. Sugestão seria seguir o conceito de 
tags de pedágio e estacionamento, onde existe mais de 
uma operadora disponível realizando o mesmo serviço e 
seguindo os protocolos comuns.
Deve ser adotado um sistema que seja mais simples para 
o usuário, de maneira que esta questão não seja um ponto 
de barreira.
Creio que a simplificação quanto às informações sobre 
disponibilidade dos eletropostos e meios de pagamento 
sejam medidas prioritárias para acelerar a disseminação 
da mobilidade elétrica, pois, devido ao alto custo dos 
veículos elétricos no Brasil, seus possíveis usuários serão 
pessoas com razoável poder aquisitivo e fácil domínio de 
tecnologias de comunicação por aplicativos de celular, para 
os quais é muito mais fácil, rápido e prático aderir a uma 
plataforma única de gestão e-billing que possibilite o rápido 
mapeamento dos eletropostos disponíveis em sua rota ou 
proximidades e que permita o pagamento simplificado da 
recarga por meio da plataforma, independente de quem 
seja o operador/prestador de serviço de recarga que ele 
utilizar.
Automatizado, seja com cartões ou tecnologias blockchain 
(carro e carregador conectados automaticamente). O ideal 
seria uma plataforma comum para tentarmos viabilizar 
também soluções de V2G e V2L, mas, no início, qualquer 
solução de pagamento mais automatizada seria importante.
Entendo que todas as formas devem estar disponibilizadas 
para o cliente. Estamos caminhando para uma mobilidade 
inteligente e devemos tratar isto (Mobility as a Service, 
MAAS). O futuro é a automatização do pagamento e uma 
plataforma única é o modelo ideal. Deixar a possibilidade 
de que em um ambiente como um posto de gasolina se 
possa pagar como hoje.
Não tenho opinião definitiva sobre este tema.

HOMOLOGAÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS

5. O Senai-SP e o BMW Group Brasil criaram um centro 
técnico de treinamento onde são oferecidos cursos para 
a capacitação de profissionais técnicos especializados em 
eletromobilidade: (i) técnico em mecânica básica, responsável 
pela manutenção básica dos veículos (por exemplo, sistema 
de suspensão, freios, direção etc.); (ii) técnico em eletricidade 
básica, responsável pela manutenção de componentes 
elétricos, que não contemplem o sistema de propulsão do 
veículo; (iii) pessoa supervisionada (BA4) por especialistas 

para evitar os perigos da eletricidade na manutenção 
em todo o sistema elétrico de BEVs e HEVs com energia 
desligada; (iv) especialista (BA5) para a manutenção em todo 
o sistema elétrico de BEVs e HEVs com energia ligada. Para as 
classificações ii, iii e iv, os profissionais devem estar alinhados 
às especificações da NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa 
Tensão). Você concorda com essa proposta?

5.1.  Qual seria a sua proposta de qualificação dos 
profissionais ligados à manutenção de veículos elétricos a 
ser adotada no país? Você sugere a adoção de algum modelo 
internacional?

A manutenção básica de um veículo elétrico em nada difere 
da manutenção de um veículo a combustão. Além disso, a 
NBR 5410 não é aplicável a instalações elétricas de veículos, 
sendo o foco as aplicações residenciais/prediais etc. A 
diferença se dará na manutenção do sistema de alta tensão 
(bateria). Neste caso, o técnico deve ter conhecimento da 
NR 10 para requisitos de segurança.

6. A padronização da classificação de veículos elétricos 
se faz necessária por contribuir para o planejamento de 
mercado, o planejamento energético e a elaboração de 
inventários de consumo de energia e emissões de GEE e 
poluentes atmosféricos. Atualmente, os veículos híbridos e 
elétricos são classificados pelo Denatran em: (i) elétrico/fonte 
externa; (ii) elétrico/fonte interna; (iii) gasolina/álcool/elétrico; 
(iv) gasolina/elétrico. Por sua vez, a Anfavea usa apenas a 
classificação veículo elétrico. No cenário internacional, os 
Estados Unidos classificam esses veículos em: (i) híbrido plug-
in; (ii) híbrido não plug-in e (iii) elétrico. Diante disso, sugere-se 
que a Anfavea e o Denatran adotem a seguinte classificação: (i) 
gasolina/elétrico plug-in; (ii) gasolina/álcool/elétrico plug-in; 
(iii) gasolina/elétrico não plug-in; (iv) gasolina/álcool/elétrico 
não plug-in; (v) diesel/elétrico plug-in; (vi) diesel/elétrico não 
plug-in; (vii) elétrico/fonte externa; (viii) elétrico/fonte interna. 
Você concorda com esta proposta?
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6.1. Qual seria a sua proposta de padronização da 
classificação de veículos elétricos no Brasil?

Uma padronização mais enxuta, usando experiências 
externas. 
Uso da ABNT ISO/TR 8713:2015 - Veículos rodoviários 
propelidos a eletricidade - Vocabulário. Considerar como 
classificação: (i) híbrido/fonte externa; (ii) híbrido/fonte 
interna; (iii) elétrico. Justifico. a) o nome/classificação 
híbrido contempla qualquer tipo de combustível, não 
limitado aos conhecidos e aplicados hoje; b) especificar 
tipo de combustível limita a tecnologia; c) veículos 
multicombustível (flex) operam com cada um dos 
combustíveis e suas combinações. 
Veículo leve/comercial, podendo ser dos tipos híbrido, 
híbrido plug-in ou elétrico.
Minha proposta é adotar o modelo simplificado norte-
americano:

(i) híbrido plug-in; 

(ii) híbrido não plug-in; 

(iii) elétrico. 

Não vejo necessidade de diferenciar as fontes de energia 
dos motores a combustão dos veículos híbridos.
1. Híbrido (elétrico/fonte interna) - híbridos não plug-in

2. Híbrido (elétrico / fonte externa) - híbridos plug-in

3. Elétrico
Seguir a padronização mundial de forma simplificada.
O padrão americano no meu ponto de vista é suficiente e 
correto. Essa mudança já foi sugerida ao Denatran.

REGULAÇÃO DAS EMISSÕES

7. Para o cálculo de emissões de GEE e poluentes 
atmosféricos no setor de transportes, sugere-se a adoção 
de um modelo bottom-up desagregado – já adotado no 

Brasil em estudos do MMA (Inventário Nacional de Veículos 
Automotores Rodoviários), do MCTIC (Comunicações 
Nacionais do Brasil à UNFCCC), do IBTS (Cenários 
Prospectivos Futuros para o Uso de Energia em Transportes 
no Brasil e as Emissões de GEE: Cenário Business as Usual 
– 2050) e da Cetesb (Emissões Veiculares no Estado de 
São Paulo) –, que consideram variáveis como intensidade 
de uso (quilometragem anual), frota circulante, rendimento 
energético e fator de emissão por ano, categoria e modelo de 
veículo. Você concorda com esta proposta?

7.1. Qual é a sua sugestão com relação ao método de 
cálculo dessas emissões?

Para o setor automotivo e a regulamentação do produto 
e o estabelecimento de metas corporativas para as 
montadoras, deve-se usar o padrão já adotado, de avaliação 
somente do produto, visto que não se tem controle sobre 
uso, manutenção e que o principal motivador das vendas é 
propriamente o mercado.

Outras abordagens podem ser realizadas para se avaliar 
uma abordagem mais global.
Simplificar a proposta, caso não tenhamos dados que 
dependem de estatísticas nacionais apuradas, como 
intensidade de uso (quilometragem anual) e frota circulante.

8. Além dessas questões, você considera que deveria 
ser inserida uma análise do ciclo de vida (well-to-wheel) para 
calcular as emissões? Insere-se, assim, um fator de escala 
que contemple as emissões ocorridas durante a produção e 
distribuição das diversas fontes energéticas. Você concorda 
com esta proposta?
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LOGÍSTICA REVERSA

9. No que se refere a veículos rodoviários, suas partes 
e componentes, a PNRS, instituída pela Lei nº 12.305/2010, 
estabelece no artigo 33 que os fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes de baterias, pneus e óleos 
lubrificantes são obrigados a estruturar e implementar sistemas 
de logística reversa, mediante o retorno dos produtos após 
o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço 
público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. 
Materiais utilizados em outras partes e componentes do veículo 
seguem o disposto no parágrafo primeiro, que determina que 
os sistemas previstos de logística reversa podem ser estendidos 
a produtos comercializados em embalagens plásticas, 
metálicas ou de vidro e aos demais produtos e embalagens, 
considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do 
impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos 
gerados. Assim, para seu atendimento, deve-se ainda implantar 
procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados. 
Desta forma, sugere-se que sejam aplicados o artigo 33 da Lei 
nº 12.305/2010 e o Capítulo III do Decreto nº 7.404/2010, não 
sendo necessária uma nova legislação específica para veículos 
elétricos e híbridos no que se refere à logística reversa de 
componentes eletrônicos, pneus, bateria, estrutura do chassi 
etc. Você concorda com esta proposta?

9.1. Qual é a sua sugestão com relação às regras para 
destinação final ambientalmente adequada de veículos 
elétricos e híbridos?

Já tentamos isso, e não deu certo. A Lei se aplica a produtos, 
e veículos não estão enquadrados nessa categoria, pois 
são considerados como patrimônio, isto é, bens cuja 
declaração à Receita é obrigatória. Para que os fabricante 
e importadores sejam responsabilizados pela logística 
reversa, primeiro deve-se tirar a propriedade do cidadão, 
que decide como, quando e onde seu veículo deixará de ser 
seu bem e passará a ser um resíduo.
Há uma questão latente quanto ao tempo de vida e descarte 
de baterias, uma discussão que ainda está em formação e 
precisaria de regulamentação para evitar ondas de geração 
de resíduo sólido sem pós-tratamento. A regulamentação 
adicional poderia ajudar no exercício de fato da PNRS

atual a ganhar maior legitimidade e garantia de execução, 
bem como atender a especificidades do negócio “veículo 
elétrico”, gerar novos mercados para o pós-tratamento e 
aumentar a sustentabilidade da solução de mobilidade.
Devemos realizar um estudo das regulamentações 
internacionais principalmente quanto ao ciclo e fim de vida 
das baterias de veículos híbridos e elétricos.

10. A partir da obrigação dos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes em aplicar a logística reversa 
conforme a PNRS (Lei nº 12.305/2010), sugere-se que seja 
especificada a obrigação de intermédio por meio destes 
atores da reintrodução no mercado das baterias de veículos 
elétricos e híbridos para uso estacionário. Você concorda 
com esta proposta?

10.1. Qual é a sua sugestão com relação às regras para a 
segunda vida das baterias?

Que a segunda vida seja uma decisão econômica entre 
segundo uso (estacionária), seu reaproveitamento 
na aplicação veicular (remanufatura) ou reciclagem 
de seu material. Justifico: há muitas tecnologias em 
desenvolvimento, não se deve estabelecer política com 
especificidades.
As opções de reutilização e de reciclagem não devem ser 
obrigatórias, mas de livre escolha pelo sistema de logística 
reversa implementado.
Entendo ser necessário verificar outras aplicações possíveis 
para a segunda vida das baterias que não necessariamente 
o uso estacionário. É necessário um aprofundamento nas 
pesquisas relativas à viabilidade técnico-financeira da 
reciclabilidade destas baterias.
Cada fabricante/importador deve ser responsabilizado 
pela logística reversa. Porém, a aplicação a ser realizada 
deve seguir uma estratégia de cada empresa. Nem todas 
as baterias serão aptas para aplicações em segunda vida, 
da mesma forma que nem todas as baterias possuem 
a mesma tecnologia. Algumas aplicações só serão 
economicamente viáveis com certo volume. Assim, deve-
se ter a responsabilidade pela destinação, mas não uma 
regulamentação sobre uma destinação específica.
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Apêndice 3 – Oficina de apresentação 
de resultados

Este apêndice consolida os resultados da oficina conduzida 
com especialistas do setor, na qual foram apresentadas as 
N&R propostas, bem como os demais resultados do estudo, 
as discussões e as contribuições individuais dos especialistas. 
O Evento de Apresentação do Estudo de Normas e 
Regulamentações para a Mobilidade Elétrica no Brasil foi 
conduzido por meio do aplicativo Microsoft Teams, em 9 de 
junho de 2020. 

Participaram da oficina representantes da Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 
(GIZ), do Instituto Brasileiro de Transporte Sustentável 

(IBTS), do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), da 
Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE), da Build 
your dreams (BYD), do Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e do Centro de Pesquisa 
e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD). A lista de 
participantes é apresentada no Quadro 17.

O Quadro 18 sintetiza as etapas e o conteúdo da oficina 
de apresentação dos resultados, que são detalhados nas 
subseções a seguir.

Instituição Representante
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) José Luiz Albertin
Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE)/BYD Adalberto Maluf

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD)
Raul Fernando Beck
Maria de Fátima N. C. Rosolem

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) Victor Gomes Simão
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) Fernando Araldi

Instituto Brasileiro de Transporte Sustentável (IBTS)

Márcio D’Agosto
Mariane Gonzalez
Daniel Schmitz 
George Goes 
Renata Bandeira 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 
(GIZ)

Fernando Fontes 
Bruno Carvalho
Guilherme de Castro

Quadro 17 | Participantes da oficina de apresentação dos resultados
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Atividades
Intervalo

Total Responsável Script
Início Fim

Abertura 14:00 14:10 10 minutos GIZ
• Representante da GIZ apresentou o propósito do 

estudo no âmbito do PROMOB-e e as expectativas 
sobre a oficina 

Apresentação dos 
participantes 14:10 14:20 10 minutos Instituições

• Apresentação de cada representante de 
instituição. Basicamente, foi falado o nome do 
participante e da empresa e a área de atuação do 
representante escolhido (por exemplo, energia, 
jurídico, indústria)

Apresentação dos 
resultados 14:20 14:40 20 minutos IBTS

• Apresentação dos objetivos do projeto, incluindo 
os temas e subtemas das oficinas do PROMOB-e, 
das revisões bibliográficas nacional e internacional 
e, por fim, dos resultados alcançados no projeto, 
que haviam sido compartilhados na forma de 
um Sumário Executivo e foram sinteticamente 
divididos em proposta de N&R, de boas práticas e 
de seu processo de implantação

Discussão dos 
resultados 14:40 15:00 20 minutos Instituições

• Para conduzir essa etapa, foi utilizado o conteúdo 
do Sumário Executivo (enviado antecipadamente 
aos participantes), junto com as respostas a um 
formulário do Google Forms para a coleta de 
opinião sobre os resultados

Próximos passos 
e futuros estudos 15:00 15:25 25 minutos IBTS/ Instituições

• Foram coletadas indicações de como dar início às 
N&R propostas;

• Expôs-se a visão do IBTS sobre estratégias de 
alavancagem da eletromobilidade no Brasil; 

• Foram feitas sugestões das instituições convidadas 
sobre quais estudos (e em quais áreas) são 
necessários para complementar as N&R propostas

Encerramento 15:25 15:30 5 minutos GIZ • Fechamento sobre o que foi levantado no evento e 
agradecimentos aos participantes

Quadro 18 | Programação da oficina de apresentação dos resultados

ABERTURA

O PROMOB-e atua desde 2017 na promoção da mobilidade 
elétrica no Brasil por meio da formulação e implementação 
de políticas federais em três vetores principais: políticas 
públicas, normas e regulamentações e modelos de negócio. 

Nesse sentido, o projeto realizou este evento, que objetiva 
coletar as impressões dos participantes, identificar as N&R 
que os especialistas consultados consideraram prioritárias e 
levantar os próximos passos do estudo de desenvolvimento 
de propostas de N&R. Para tanto, entre novembro de 2018 
e agosto de 2019, foram realizadas três oficinas que levaram 
a cinco temas: infraestrutura de recarga, interoperabilidade, 
homologação de veículos8, regulações de emissões e logística 
reversa. Nas ocasiões, definiram-se prioridades e atribuição 
de níveis de impacto, o que serviu de insumo para este estudo.

8. Termo posteriormente substituído por “avaliação de competências”, conforme exposto na seção 4.2.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

A partir deste cenário das oficinas, os pesquisadores do 
IBTS realizaram uma seleção internacional, em países 
(ou blocos econômicos) de diferentes perfis econômicos e 
de desenvolvimento na indústria automobilística, para a 
análise da legislação sobre mobilidade elétrica: i) economia 
emergente com indústria automobilística (China); (ii) 
economia emergente sem indústria automobilística (Chile); 
(iii) economia avançada com indústria automobilística 
(Estados Unidos); (iv) economia avançada sem indústria 
automobilística (Portugal); e (v) economia com mobilidade 
elétrica bem estabelecida (União Europeia). 

Cerca de 79% da frota global de veículos elétricos e híbridos 
plug-in se localiza nesses países (IEA, 2019), justificando a sua 
escolha como referência em N&R para a eletromobilidade. 
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Em 2009, essa participação era de apenas 49%, indicando um 
maior ritmo de penetração da eletromobilidade nesses países.

Outro levantamento realizado apresenta a quantidade de 
pontos de recarga nos países selecionados, destacando-se 
a China, com mais de 450 mil, e os Estados Unidos, com 
50 a 100 mil. Por fim, ainda em âmbito internacional, tendo 
como base os temas levantados nas oficinas, o IBTS construiu 
uma sequência temporal da elaboração das N&R pelos países 
considerados. Dessa forma, destacaram-se a infraestrutura 
de recarga, temática alvo de normas em seis dos sete países 
da amostra, com 44% das 93 normas identificadas, enquanto 
apenas dois países e a União Europeia regulamentaram a 
logística reversa – 5% do total das N&R.

No caso do Brasil, o estudo define uma estrutura para 
a proposição de normas. Primeiramente, foi feito um 
levantamento das N&R existentes no Brasil, considerando leis, 
decretos e resoluções das três esferas da administração pública 
(municipal, estadual e federal) e categorizando-as por setor. 
Em um segundo momento, foram agregadas as propostas 
feitas pelos programas de incentivo à mobilidade elétrica, 
como o Rota 2030 e a Plataforma Nacional de Mobilidade 
Elétrica (PNME), para, em seguida, definir os próximos passos, 
objetivo dessa reunião, balizados por princípios de boas 
práticas e governança para a mobilidade elétrica.

O estudo ainda considerou um organograma dos passos de 
elaboração de N&R. Em síntese, as normas internacionais, 
como as ISO Standards, auxiliam a elaboração de normas 
nacionais feitas pela ABNT, que por sua vez, em uma 
relação de dois sentidos, ajudam na edição das regulações 
e regulamentações da ANEEL, por exemplo, enquanto estas 
demandam normas nacionais para sua consecução. Essas 
regulações e regulamentações auxiliam as montadoras, 
empresas, concessionárias etc. na execução de suas 
funções, enquanto estas podem também demandar dos 
órgãos regulatórios a edição regulamentar. Esse processo 
de elaboração ainda precisa de uma etapa de aprovação e 
publicação para então ser implementado.

Ademais, foram apresentadas algumas propostas de 
N&R, bem como os impactos atribuídos a elas nas oficinas 
realizadas pelo PROMOB-e. Ressalta-se, por exemplo, a 
necessidade de os pontos de carregamento terem, no mínimo, 
conectores do Tipo 2 CA e CCS Combo 2 CC. Por fim, foram 
classificadas boas práticas que auxiliarão na definição de N&R 
futuramente. Entre elas, ressalta-se, por exemplo, o aumento 
na tributação de veículos a combustão em contrapartida à 
redução desta tributação para veículos elétricos, aplicável a 
todas as categorias veiculares.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Em um primeiro momento, foi colocado em pauta o impacto 
negativo sobre o agente para a segunda vida da bateria. O 
impacto, na realidade, é positivo, pois a destinação da segunda 
vida é uma operação rentável que reduz o Capex da bateria 
na venda inicial do veículo elétrico, contribuindo assim para a 
redução do custo de capital desse tipo de veículo.

A existência de um intermediário para a logística reversa de 
baterias ainda gerou bastante discussão. Comentou-se, nesse 
sentido, ser desnecessário esse agente intermediário, que não 
contribui para a cadeia produtiva, funcionando apenas como 
elemento intermediário (de repasse), o que essencialmente 
poderia aumentar o custo total da operação. Em oposição a 
esse ponto de vista, foi colocado que esse intermediário faz 
parte justamente da cadeia de valor do descarte da bateria 
(ou seja, já é presente), sendo importante, sobretudo, para 
a responsabilização ambiental da reciclagem das baterias. A 
recomendação é que ele seja adequadamente identificado, 
caracterizado e responsabilizado.

Além disso, foi proposta a substituição do termo “homologação”, 
aplicado aos recursos humanos, que havia sido mantido em 
atendimento à nomenclatura adotada no termo de referência 
do projeto, por “avaliação de competências”, uma vez que 
o primeiro termo remete a produtos, enquanto o segundo, 
a pessoas. Comentou-se, ainda, sobre a oportunidade e 
possibilidade de melhor explorar a segunda vida do veículo, 
cujo valor residual deve ser levado em consideração na hora 
da licitação do serviço de transporte por ônibus, devendo 
ser, portanto, estabelecidos os critérios para as normas que 
regem o ciclo de vida do veículo até seu fim. Foi ponderado, 
contudo, que talvez esta questão estivesse mais bem associada 
ao tema “modelo de negócio” e pouco afeto à questão do 
estabelecimento das N&R.

Foi levantada também a questão da inclusão, na Resolução 
401/2008 do Conama, de uma regra para o descarte da 
bateria de lítio, que compõe a maioria dos HEVs, uma vez 
que a resolução aborda somente as baterias chumbo-ácida e 
níquel-cádmio.

Foram discutidas, finalmente, questões relacionadas à geração 
distribuída de energia na rede (grid) e ao armazenamento em 
baterias estacionárias (ou do próprio veículo elétrico) ou no 
estabelecimento, para posterior regulação de algum modelo 
para comercialização dessa energia para as concessionárias. 
Na opinião dos especialistas presentes, o que impede essa 
abordagem é a falta de regulamentação dos inversores 
híbridos, capazes de fazer a gestão dessa energia. Concluiu-
se com consenso sobre a necessidade da melhoria da 
integração entre os veículos e a rede.
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RESPOSTAS AO FORMULÁRIO

Conforme apresentado na seção 4.3, os especialistas 
atribuíram graus de importância às N&R propostas. Nesse 
caso, todas as propostas foram consideradas importantes 
ou muito importantes (ver Tabela 3, seção 4.5). Além disso, 
os especialistas sugeriram a hierarquização da ordem de 
implantação das N&R conforme a Figura 10.

As sugestões e os comentários dados pelos respondentes 
para a implantação de cada N&R são apresentados no 
Quadro 19. A redação replica exatamente o que o ator-chave 
(especialista) escreveu na pesquisa.

Além disso, os atores-chave responderam sobre 
próximos passos e indicaram estudos necessários para 
o aprofundamento do tema, conforme apresentado nos 
Quadros 20 e 21.

N&R Sugestões e comentários

(1) Pontos de carregamento em CA devem ter, no 
mínimo, conectores do Tipo 2. Pontos de recarga 
em CC devem ser equipados com pelo menos três 
padrões, sendo um destes o CCS Combo 2.

• O Brasil deve definir um único padrão de recarga CA (ou seja, o Tipo 2) e um 
único padrão de recarga CC (ou seja, o CCS Combo 2) para reduzir os custos de 
implantação da infraestrutura no país, haja vista que cada padrão adicional a ser 
atendido representa custos adicionais desnecessários de eletropostos (EPs). As 
montadoras que forem produzir veículos elétricos no Brasil já terão essa definição 
em seus projetos e aquelas que quiserem apenas importar os veículos elétricos 
que o façam com padrão de recarregamento que atenda esse padrão. Não 
deve ser permitido fabricação ou importação de veículos elétricos fora desses 
padrões, ou seja, com CA Tipo 1 ou CC CHAdeMO ou GBT ou Tesla, exceto se 
assumirem o compromisso de, antes de iniciar a importação/comercialização de 
seus veículos elétricos, instalar, manter e gerenciar a infraestrutura necessária 
- em número correspondente de 1 EP a cada 50 veículos elétricos que pretende 
comercializar, devidamente distribuído no território nacional, conforme acordo 
e anuência de algum organismo regulador e/ou setorial não vinculado às 
montadoras e importadoras (p.ex. ABVE, SAE Brasil).

• Requisitos mínimos de normalização e regulamentação conforme ABNT, Inmetro, 
Aneel e Anatel.

• Ter um plano de instalação para o Brasil iniciando nas regiões Sul e Sudeste.

• Carregadores devem ter padrão de potência e os públicos devem ser rápidos no 
mínimo.

(2) Deve haver comunicação por internet nos 
pontos de recarga públicos e de redes privadas 
para fins de compartilhamento de dados.

• Importante para o billing. Importante para estatística de consumo e planejamento.

• Necessária para facilitar billing dos operadores e facilidade de pagamento e 
mapeamento de EPs disponíveis pelos usuários.

• Requisitos mínimos de normalização e regulamentação conforme ABNT, Inmetro 
e Anatel.

• Fundamental pensar em formas de pagamento para recarga.
(3) Os profissionais técnicos em eletricidade básica, 
as pessoas supervisionadas e os especialistas 
que irão trabalhar em eletromobilidade devem 
estar alinhados às especificações da NBR 5410 
(Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e NR 
10 (Segurança em Instalações e Serviços em 
Eletricidade)

• O uso de uma classificação mais acurada leva a melhor uso dos recursos e 
planejamento público.

• Não conseguimos fazer estudos com a atual nomenclatura. É muito confuso.

(4) Alteram-se os termos utilizados para 
diferenciação de veículos rodoviários propelidos 
a eletricidade na divulgação de estatísticas 
nacionais (por exemplo, Anfavea e Denatran), 
seguindo os termos estabelecidos na ABNT ISO/
TR 8713:2015. No caso dos veículos híbridos 
equipados com MCI, deve-se adicionar a fonte de 
energia (por exemplo, diesel, gasolina, gasolina/
etanol etc.)

• Penso que o que for aplicável (NBR 5410 e NR 10) deva ser incorporado no 
treinamento desses profissionais. Deve ser treinamento dirigido. 

• Formação deve ser fornecida pelas montadoras e sistemistas, especificamente 
para seus produtos e sistemas, podendo este conhecimento ser transferido para 
institutos e centros de treinamento (p.ex. SAE Brasil, Senai/Sistema S), que serão 
os corresponsáveis pela formação técnica dos profissionais.

• Requisitos mínimos de normalização e regulamentação conforme ABNT, Inmetro 
e Secretária do Trabalho (ME).

• Fundamental.

• Tem que capacitar.

Quadro 19 | Sugestões e comentários para cada N&R proposta
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(5) Sugere-se que sejam aplicados o artigo 33 da 
Lei nº 12.305/2010 e o Capítulo III do Decreto 
nº 7.404/2010, não sendo necessária uma nova 
legislação específica para veículos elétricos e 
híbridos no que se refere à logística reversa 
de componentes eletrônicos, pneus, bateria, 
estrutura do chassi etc.

• Não vejo necessidade de legislação específica no campo da Lei n° 12.305/2010 
e Decreto n° 7.404/2010.

• Deve ser incluído neste escopo as baterias e seus sistemas de gestão e controle.

• Requisitos mínimos de normalização e regulamentação conforme ABNT, Inmetro 
e Conama-Ibama (MMA).

(6) Em relação à desmontagem de veículos 
elétricos, regulada pela Lei nº 12.977/2014, 
propõe-se que sejam definidos os itens de 
segurança de um veículo elétrico, de modo a 
regulamentar a sua atividade de desmontagem e 
destinação para reúso (reposição) dessas peças

• Sim, a revisão e definição de itens de segurança e destinação é mandatória.

• Não apenas os itens de segurança, mas todas as partes envolvidas com o 
powertrain elétrico – cabeamentos elétricos, motores, inversores e, com 
destaque, as baterias e seus sistemas de gestão e controle.

• Requisitos mínimos de normalização e regulamentação conforme ABNT, Inmetro 
e Conama-Ibama (MMA).

(7) Existência de um ator intermediário para a 
reintrodução no mercado das baterias de veículos 
elétricos e híbridos para uso estacionário (reúso), 
remanufatura e reciclagem dos componentes etc.

• A legislação de desmontagem já prevê os atores para a cadeia de valor (item 6). 
Cabe revisar para apontar especificidades necessárias. 

• Fundamental para maximizar o tempo de uso das baterias, estendendo sua vida 
útil para muito além daquela prevista em seu uso original nos veículos elétricos 
(podendo dobrar), consequentemente aumentando a amortização do seu custo 
de produção e reduzindo o preço dos veículos elétricos, além de incentivar 
o mercado de energia alternativas (eólica e fotovoltaica) por proporcionar 
a produção de sistemas de armazenamento de energia de vida longa, alto 
desempenho e baixo custo.

• Requisitos mínimos de normalização e regulamentação conforme ABNT, Inmetro 
e Conama-Ibama (MMA).

• No reúso da bateria é importante ter normas que assegure a segurança e 
desempenho elétrico nesta nova aplicação.

• Pra que esse ator? Só para encarecer o processo. O mercado se regula.

O arquivo com a apresentação dos resultados do projeto 
foi compartilhado com todos os participantes do evento. 
A gravação de áudio foi compartilhada com a equipe do 

IBTS e da GIZ como forma de ajudar na elaboração deste 
documento.

Entrar na pauta do Denatran. Entrar na pauta do Ibama. Entrar na pauta do Ministério de Minas e Energia.
Fundamental para maximizar o tempo de uso das baterias, estendendo sua vida útil para muito além daquela prevista em seu uso original 
nos veículos elétricos (podendo dobrar), consequentemente aumentando a amortização do seu custo de produção e reduzindo o preço dos 
veículos elétricos, além de incentivar o mercado de energias alternativas (eólica e fotovoltaica) por proporcionar a produção de sistemas 
de armazenamento de energia de vida longa, alto desempenho e baixo custo.
Requisitos mínimos de normalização e regulamentação conforme ABNT, Inmetro e Conama-Ibama (MMA).
E a regulação da indústria automobilística. Já existe?

Envolver a cadeia de produção (OEM e fornecedores) na análise da desmontagem do VPE. 
O tema reúso (second life) das baterias de veículos elétricos é relativamente recente e os estudos a nível mundial estão em estágio inicial, 
devendo ser um item a ser considerado prioritariamente para aprofundamento, pois o crescimento desta atividade está previsto para 
acontecer a partir de 2025 e o Brasil possui capacitação técnica para se preparar em nível industrial e tecnológico para atuar amplamente 
neste setor, que certamente apresentará um mercado extremamente atraente.
Reúso e reciclagem de bateria.

Quadro 20 | Sugestões de próximos passos na implementação das N&R propostas

Quadro 21 | Sugestão de estudos futuros necessários para o aprofundamento do tema
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