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RESUMO 

Este trabalho analisa estudos de gerenciamento de energia, a partir da           

inserção das Smart Grids e de outras tecnologias como os Veículos Elétricos e a              

Geração Eólica. É realizado uma análise do impacto econômico causado pelo           

carregamento inteligente e coordenado dos veículos elétricos, em comparação à          

situação convencional e o carregamento descoordenado. Utilizou-se como base,         

simulações realizadas em uma dissertação de mestrado (VIEGAS, 2018) que          

utilizam uma técnica de otimização chamada de Recozimento Simulado e um           

Sistema IEEE de 39 barras, chamado de Sistema New England, com finalidade de             

reduzir o custo do consumo de energia elétrica. Estes resultados serão           

representados graficamente e numericamente, realizando uma conversão para        

serem avaliados com tarifas e a moeda brasileira. A primeira parte das simulações é              

dividida em três diferentes cenários de carregamento, cada um possuindo diferentes           

períodos e valores de demanda a partir da tarifa analisada, estes cenários são: um              

carregamento no horário de ponta (onde a demanda e o custo de energia é alto), um                

carregamento fora de ponta (onde a demanda e o custo de energia é baixo) e um                

carregamento inteligente (que seria um carregamento coordenado), com algumas         

variações à serem consideradas e representadas na metodologia, incluindo uma          

análise com a estratégia de Gerenciamento pelo Lado da Demanda, e a última etapa              

a ser analisada considera o possível descarregamento dos Veículos Elétricos em           

horário de ponta, tendo também um Parque Eólico com a função suprir parte da              

demanda de energia do sistema, buscando assim, alcançar o máximo de benefícios            

econômicos para o consumidor.  

 

 

 

Palavras-chave: Veículos Elétricos, Smart Grid, Recozimento Simulado,       

Gerenciamento pelo Lado da Demanda, Parque Eólico. 
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1. INTRODUÇÃO 

O setor elétrico está em uma busca constante por melhorias tecnológicas,           

tentando cada vez mais aprimorar a sua qualidade de serviço e suprir as             

necessidades que surgem ao decorrer do tempo. Os principais fatores para essa            

evolução constante e necessária, são: o aumento de demanda; os avanços           

tecnológicos; as dificuldades ambientais, econômicas e sociais impostas à         

construção ou expansão de áreas de geração de energia elétrica, que seriam            

necessárias para atender o crescimento de demanda; entre outros fatores, como o            

crescimento constante da Geração Distribuída. Nos últimos anos, vem sendo          

integrado um novo conceito a esse grupo de novas tecnologias, conhecido como            

energia elétrica inteligente, ou Smart Grid (SG), do inglês (SOUSA; MORAIS; VALE,            

2012). 

O aumento na utilização de fontes renováveis, é outro motivo que deve ser             

levado em consideração, tendo uma crescente busca por fontes que utilizem           

recursos que possam manter-se ativos permanentemente ou sempre sendo gerados          

naturalmente. Já existem muitos tipos de fontes de energia renovável, como: solar,            

hídrica, eólica, e de biomassa. Com o crescimento tecnológico, que causa um            

aumento na confiabilidade da utilização dos referidos sistemas de geração, além da            

procura mundial por ter uma matriz energética mais limpa, a utilização dessas            

energias renováveis tem crescido drasticamente nos últimos anos (KONGJEEN;         

BHUMKITTIPITCH, 2016). 

Essa crescente preferência por formas de energia limpas tem determinado a           

indústria automobilística a reavaliar o tipo de propulsão usada nos veículos           

produzidos. Os grandes fabricantes de automóveis já divulgam veículos híbridos e           

elétricos disponíveis para aquisição, entre eles: o Chevrolet Spark EV, o Volkswagen            

e-Golf e o Kia Soul, análises realizadas nos EUA apontam que, em 2030, cerca de               

24% dos veículos leves utilizados no país, serão veículos elétricos (BECKER;           

SINDHU; TENDERICH, 2009). No Brasil, as expectativas são positivas, tendo          

muitas projeções consideradas favoráveis, com incentivos governamentais à        

importação e à montagem de veículos elétricos (CAMEX, 2015). Principalmente          

quando o assunto é Veículos Elétricos Plug-in (Plug-in Electric Vehicles - PEVs),            

pois esse tipo de VEs tem uma maior flexibilidade, podendo ser utilizados como             
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cargas, sistemas de armazenamento ou pequenos geradores, fazendo com que          

chamem a atenção positivamente para tais incentivos de investimento (SOUSA;          

MORAIS; VALE, 2012). 

Sendo assim, é possível conceituar a Smart Grid como sendo uma rede que,             

de forma inteligente, consegue integrar tecnologias como veículos elétricos e          

geração distribuída, fazendo com que tenham uma interação controlada, a partir do            

uso de sensores, comunicadores, e habilidades computacionais. Pois quando o          

assunto é emissão dos gases estufa, que prejudicam o meio ambiente e a             

sustentabilidade, também considerando a forte dependência de combustíveis        

fósseis. A Smart Grid tem capacidade de fornecer uma infraestrutura capaz tanto de             

inserir os VEs (Veículos Elétricos) na rede, fazendo um gerenciamento do           

carregamento e do descarregamento dos mesmos, assim como a inserção de           

Recursos Energéticos Distribuídos (RED) com o intuito de não a sobrecarregar,           

além de melhorar a total funcionalidade do sistema de energia elétrica (PANG;            

DUTTA; KEZUNOVIC, 2011). 

Partindo da inserção das Smart Grids, torna-se possível o consumidor          

interagir com a rede, sendo cada vez mais ciente e participativo dos gastos em seu               

consumo de energia, com a possibilidade de fazer ajustes para um melhor            

gerenciamento, como o Gerenciamento pelo Lado da Demanda (GLD), ou Demand           

Side Management (DSM), em inglês. 

O GLD é basicamente o planejamento e a implementação de atividades que            

influenciam o uso de eletricidade pelo consumidor de uma forma que produza as             

mudanças adequadas na curva de carga da concessionária de energia elétrica,           

algumas alterações buscadas são: uma redução nos picos de carga, deslocamento           

de carga, preenchimento de vales, crescimento estratégico de carga, conservação          

estratégica e, possivelmente, flexibilizar a curva de carga (GELLINGS, 2009). 

Considerando as possibilidades de uso do GLD, junto à utilização dos           

Veículos Elétricos de tipos conectáveis (ou, do inglês, Plug-in Electric Vehicles –            

PEVs) e a inserção da Geração Eólica, há uma série de benefícios em comparação              

à rede elétrica convencional, tais como: alívio ou corte de pico nas curvas de carga,               

tanto pelo aumento do consumo em horários fora de ponta, como pela descarga da              

bateria dos PEVs em horários de ponta, e também em um possível carregamento da              
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bateria dos PEVs, a partir da inserção de fontes de energia renovável como Geração              

Distribuída (GD) na rede, além da energia gerada pela Geração Eólica, para atender             

à demanda própria do sistema, em parte (VLACHOGIANNIS, 2009). 

Perante a essa expansão de veículos elétricos e um aumento na necessidade            

de armazenamento da energia que produzimos, os conceitos de "Vehicle-to-Grid"          

(V2G) e "Vehicle-to-Home" (V2H) se tornaram viáveis, trazendo benefícios para          

geração distribuída de energia (CHENG; CHANG; HUANG, 2015), ainda mais          

quando se considera que veículos particulares ficam estacionados 96% de sua vida            

útil favorecendo a ideia de que suas baterias possam ser utilizadas como            

armazenamento (LIU et al., 2013) 

Vehicle-to-home se refere à capacidade de um veículo elétrico ser conectado           

à uma rede elétrica doméstica recebendo e entregando potência, geralmente          

envolvendo um único veículo, podendo ser usado para suavizar picos de carga de             

uma residência, sustentar o funcionamento em caso de falta, compensar potência           

reativa e melhorar a efetividade de energias renováveis instaladas nas residências. 

Vehicle-to-grid se refere à capacidade de um veículo elétrico em ser integrado            

a rede elétrica, também, recebendo e entregando potência. Esse conceito é aplicado            

em um nível mais elevado que o Vehicle-to-home (V2H), exigindo controle e            

regulação de operadores e abrangendo diversos veículos elétricos ou agregadores          

dos mesmos. Adicionalmente, se torna possível aproveitar a capacidade V2H de           

múltiplos veículos conectados à rede para operação em Vehicle-to-grid (V2G)          

(KEMPTON, 2005). 

A Figura 1 demonstra uma representação de como podem ser visualizados os            

dois tipos de ligação detalhados acima. 
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Figura 1 - Representação da rede com veículos elétricos e as nomenclaturas 
citadas. 

 

Fonte: Pelegrino, 2017. 

Estes conceitos têm como um de seus principais atrativos a redução de            

impacto na mudança climática, por meio da emissão de gases, fazendo com que os              

veículos elétricos rapidamente se tornaram uma realidade no mercado. Embora          

ainda com pouca representatividade nas frotas, circulam há alguns anos em países            

da Europa, além dos Estados Unidos e Japão (SILVA; FERREIRA, 2017). 

As mudanças climáticas, o aumento da temperatura global e o aumento na            

emissão de gás carbônico, fizeram com que os países das Organizações das            

Nações Unidas assinassem um acordo de Paris, em 2015. Onde os países            

participantes firmaram o objetivo de limitar o aumento de temperatura global em 2ºC             

acima dos níveis pré-industriais (MARCOVITCH, 2016). 

O Brasil, como um destes países, se comprometeu a reduzir as emissões de             

gases de efeito estufa em 37% até 2025, em relação aos níveis de 2005, e em 43%                 

até 2030, também em relação aos níveis de 2005 (MARCOVITCH, 2016). 

O Brasil também se comprometeu de promover novos padrões de tecnologias           

limpas, ampliar medidas de eficiência energética e de infraestrutura de baixo           

carbono, alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis na           

matriz elétrica até 2030, aumentando de 28% para 33% a participação de fontes             

renováveis de energia além da hídrica (MARCOVITCH, 2016) (CASTRO, 2019). 
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Em 2017, de toda a poluição atmosférica gerada na região metropolitana de            

São Paulo, 81,42% foi por conta do setor de transportes, sendo 24,6% (dentro desse              

setor) responsabilidade do transporte de cargas (CASTRO, 2019). 

No entanto, não só a legislação como também os setores de pesquisa, têm             

focado muito no que diz respeito a aderir veículos elétricos para o transporte de              

passageiros, e pouco se discute a respeito de inovações no transporte de cargas             

(PASCOAL; FURTADO; FERREIRA FILHO, 2018). 

É crescente a tendência mundial de aderir os veículos elétricos, porém os            

estágios para que isso se torne realidade variam de um país para o outro, no Brasil                

a inclusão dos VEs ainda tem uma certa complexidade, pouco se sabe sobre custos,              

para empresas, setor público e sociedade, além do impacto e da logística. É             

importante aprimorar os estudos para que o país possa aderir essas novas            

tecnologias beneficiarias e que estão em constante crescimento (CASTRO, 2019). 

Outro quesito que está diretamente relacionado à introdução dessas novas          

tecnologias na rede é que todas essas melhorias resultam também em um aumento             

na demanda de eletricidade. 

Porém, como será analisado e discutido, estas tecnologias disponibilizam a          

possibilidade de serem inseridas e utilizadas efetivamente, contribuindo assim para          

que a demanda da rede seja atendida, tanto por reduções de consumo como             

gerações partindo da rede particular em direção a rede pública. 

O Smart Grid permite que o consumo seja controlado, administrado e           

programado de forma inteligente pelo usuário, buscando uma forma eficiente de           

aprimorar a interação entre consumo e geração. Os veículos elétricos podem servir            

de baterias para aquela energia que está sendo gerada, mas não consumida, com a              

possibilidade de funcionar como um mini gerador em horários de necessidade. E a             

geração eólica, além de se beneficiar pela possibilidade de a energia que está             

gerando ser armazenada pelos VEs, também contribui diretamente para atender a           

demanda do sistema inteligente em que for implementada.  

Desta forma, o principal motivo da realização deste trabalho é realizar uma            

análise em uma das diversas vantagens que estas novas tecnologias podem           

proporcionar, buscando demonstrar de forma clara o seu impacto econômico,          
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incentivando a importância de que essas evoluções tecnológicas se tornem uma           

realidade no nosso dia-a-dia. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. SMART GRID 

A palavra Smart Grid foi vista, pela primeira vez, em uma publicação            

chamada “Toward a Smart Grid”, de 2005, da revista IEEE P&E, escrita por S.              

Massoud Amin e seu colega Bruce F. Wollenberg (AMIN; WOLLENBERG, 2005).           

Até aquele momento, de acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME),             

houveram muitas definições para o termo, mas todas elas têm a mesma essência,             

que é a aplicação de novas tecnologias digitais, além de uma comunicação nas             

redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, com o objetivo de aumentar             

o nível de controle e operação dos agentes responsáveis, a partir de diversos dados              

enviados em tempo real aos envolvidos. 

A Smart Grid, tem como conceito básico, ser uma rede que tem como             

objetivo, integrar variadas tecnologias, de uma forma inteligente, utilizando:         

sensores, comunicações, habilidades computacionais e controle, além de tornar         

possível uma interação entre elas, como por exemplo: Veículos Elétricos (VEs) e as             

diversas fontes renováveis de energia (eólica, solar, hídrica e biomassa), que seriam            

os Recursos Energéticos Distribuídos (RED) (GELLINGS, 2009). 

Na questão da sustentabilidade, por possuir uma redução na emissão de           

gases prejudiciais ao meio ambiente, além de não utilizar uma fonte de energia por              

meio de combustíveis fósseis. Tem sido disseminada mundialmente, uma maior          

clareza na consciência da população, de que um dos principais problemas a se             

resolver, é com a poluição do setor dos transportes rodoviários e sua dependência             

do combustível convencional (BRAGA, 2010). 

Este problema motivou um alto número de pesquisadores e das próprias           

indústrias, a uma procura por soluções alternativas ao motor térmico puro como            

propulsor de veículos. O Veículo Elétrico (VE) aparece como uma das principais            

alternativas, sendo o que mais se aproxima de um conceito conhecido como Zero             

Emissões (ZE). Entende-se por Zero Emissões: possuir zero ruídos, zero emissões           

de poluentes e zero emissões de gases do efeito estufa (VALE et al., 2012). 

A Smart Grid não só disponibiliza uma infraestrutura necessária para inserir           

os Veículos Elétricos (VEs) na rede, mas também permite que o cliente gerencie o              
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carregamento e o descarregamento de suas baterias, a fim de não as sobrecarregar,             

e assim melhorar o funcionamento do sistema de energia elétrica (NOCE, 2009). 

Os motivadores para a inserção de redes elétricas inteligentes (ou Smart           

Grids) variam de acordo com o país. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma              

maior preocupação com a segurança, confiabilidade e eficiência do sistema. No           

continente europeu, há uma preocupação com a integração de diversas fontes de            

energia renovável. No Japão, busca-se uma diversificação da matriz energética, por           

conta dos diversos acidentes nucleares que atingiram o país em tempos recentes.            

Já na China, busca-se a eficiência energética.  

No Brasil, os principais motivadores para a implantação de uma Smart Grid            

são: a eficiência comercial e energética, a melhora da confiabilidade do sistema            

elétrico, a segurança operacional e sustentabilidade econômica e ambiental, como          

pode ser visto na Figura 2 (RIVERA; ESPOSITO; TEIXEIRA, 2013).  

Figura 2 - Motivos para a inserção das Smart Grid no Brasil. 

 
Fonte: RIVERA; ESPOSITO; TEIXEIRA (2013). 

Os avanços tecnológicos integrados à rede, fazem com que ela esteja apta a             

se recuperar automaticamente, tomando decisões inteligentes, tendo um aumento         

de confiabilidade e segurança no suprimento, e a capacidade de detectar e            

solucionar, com antecedência, falhas no sistema por meio de sensores, atuadores e            

controladores inteligentes instalados em toda a extensão do sistema de distribuição           

de energia elétrica (ABOBOREIRA; CRUZ, 2016). 

Outro fator de alta importância, é o incentivo à participação do usuário na             

utilização eficiente da energia que ele consome. Nas Smart Grid, todos os aparelhos             

ligados à rede podem ser monitorados pelo consumidor, abrindo a possibilidade           
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para tomar ações comportamentais mais eficientes para o uso dos dispositivos. A            

distribuidora de energia pode enviar aos clientes, avisos que possam indicar as            

cargas que mais consomem energia, dentro de uma unidade consumidora,          

chamando a atenção dos mesmos em relação ao seu uso. Os principais benefícios             

desta implementação podem ser vistos na Figura 3. 

No entanto, este conceito só poderia ser aplicado após uma modernização da            

infraestrutura. Partindo talvez de uma substituição de medidores analógicos por          

medidores inteligentes, por exemplo, em redes de telecomunicações, em softwares          

de gestão e na capacidade de computação de dados, além de alterações na             

comercialização de energia elétrica (ABOBOREIRA; CRUZ, 2016). 

Figura 3 - Diferentes Aplicações das Smart Grid. 

 
Fonte: RIVERA; ESPOSITO; TEIXEIRA (2013). 

De acordo com o Ministério de Minas e Energia – MME, para uma rede ser               

considerada inteligente, deve cumprir os seguintes requisitos:  

● Auto recuperação;  

● Motivar consumidores a serem mais participativos;  

● Resistir a ataques físicos e cibernéticos;  

● Fornecer uma energia de melhor qualidade;  

● Permitir vários tipos de geração e armazenagem de energia;  

● Maior envolvimento do mercado;  

● Permitir uma maior utilização de geração intermitente de energia. 

2.2. VEÍCULOS ELÉTRICOS EM REDES INTELIGENTES 
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O conceito de Veículo Elétrico é: um veículo que pelo menos um de seus              

eixos é acionado por um motor elétrico que converte a energia elétrica em energia              

mecânica necessária à sua propulsão (IWAN et al. 2014). A Figura 4 mostra o              

crescimento no número de Veículos Elétricos ao longo dos últimos anos.  

Figura 4 - O crescimento no número de Veículos Elétricos. 

 
Fonte: Arias, 2019. 

Não apenas um veículo que proporciona uma emissão menor de gases, os            

Veículos Elétricos também são mais eficientes com sua energia, utilizando entre           

0,15 e 0,17 kWh a cada quilômetro, já um veículo convencional (a gasolina)             

consome cerca de 10 litros a cada 100 km, tendo uma média equivalente de 0,9               

kWh por quilômetro de consumo, provando que o Veículo Elétrico é altamente mais             

eficiente (BRAGA, 2010). 

A flexibilidade dos VEs, é também um aspecto de relevância, sendo que é             

possível inseri-los nas Smart Grid como cargas, ou até mesmo, como pequenos            

geradores ou sistemas de armazenamento, fazendo com que eles possam aprimorar           

tanto os aspectos técnicos quanto os econômicos da operação, além de contribuir            

para o planejamento e a expansão do sistema de energia elétrica nesse novo             

padrão que vem se estabelecendo (SIEBERT et al., 2012). 

Outro ponto positivo com a implementação das Smart Grid é a interação entre             

consumidor e rede, fazendo com que ele se torne mais participativo e também ciente              

ao que se refere aos seus gastos via consumo de energia. Criando assim, a              

possibilidade de desenvolvimento de novas técnicas de gerenciamento de energia,          

com o objetivo de aprimorar o uso da rede elétrica, fornecendo diversos benefícios             

quando inseridas junto aos Veículos Elétricos. Uma destas técnicas é o           
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Gerenciamento pelo Lado da Demanda (GLD), ou do inglês: Demand Side           

Management (DSM) (KONGJEEN; BHUMKITTIPITCH, 2016). 

Entre os benefícios que estas técnicas proporcionam, é possível encontrar:          

um aumento de consumo no período fora de pico, realizando um aumento            

estratégico da carga em curvas da mesma, ou fazendo a descarga de baterias em              

um período de ponta, promovendo, assim, alívio ou corte de pico em curvas de              

carga (PANG; DUTTA; KEZUNOVIC, 2011).  

2.2.1. COMPONENTES DO VEÍCULO ELÉTRICO 

Os veículos puramente elétricos (VPEs), do tipo plug-in, possuem diversos          

componentes diferentes, quando comparados ao carro com combustível        

convencional. Não só a bateria usada no VE, que possui características distintas das             

existentes nos carros convencionais, mas também, o veículo elétrico não possui um            

sistema de exaustão ou um tanque de combustível (BRAGA, 2010).  

Sua carroceria é igual a de veículos a combustão interna, fazendo com que             

visualmente não se note diferença entre eles. Em seu funcionamento, nota-se a            

diferença pela redução dos ruídos. O VE substitui o tanque de combustível e o              

tradicional motor de combustão, por um motor elétrico, um controlador e conjunto de             

baterias recarregáveis. Essas baterias armazenam a quantidade necessária de         

energia elétrica, que é enviada ao motor. O motor elétrico estabelece importantes            

fatores no que se diz respeito ao desempenho, além de ser um dos principais              

fatores para o crescimento desses veículos no mercado. O motor utilizado no carro             

elétrico tem o mesmo princípio de funcionamento dos outros motores elétricos           

convencionais (RACZ, MUNTEAN, STAN, 2015). 

É possível encontrar quatro diferentes tipos de motores utilizados em VEs,           

que são: o motor de corrente contínua com escovas e o sem escovas, o motor de                

indução e o motor de relutância comutada. O motor de corrente contínua com             

escovas, é conhecido por uma baixa eficiência e alto peso, porém, possui um custo              

inferior, sendo ainda uma alternativa considerada. Ele é utilizado como motor de            

arranque, nos veículos convencionais, além de no funcionamento dos limpadores de           

vidro. O motor (também CC) sem escovas, embora seja mais eficiente, possui um             

custo e um peso mais elevado que o motor com escovas e o de indução. O motor de                  

indução possui uma construção simples, com baixa manutenção, e um baixo custo,            
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contudo seus controladores têm um custo elevado. Já o motor de relutância            

comutada, é o mais leve de todos, tendo fácil refrigeração, mas sendo também o              

mais caro (CASTRO; FERREIRA, 2010). 

No que se refere ao funcionamento do veículo elétrico, basicamente o que o             

faz funcionar é a combinação de motor elétrico, regulador de motor e baterias. O              

regulador recebe energia das baterias e a repassa ao motor. O pedal do acelerador              

é conectado a um par de potenciômetros (resistores variáveis) que fornece um sinal             

informando ao regulador quanta energia deve ser entregue. O regulador pode           

passar energia zero (carro parado), energia total (o motorista pisa fundo no            

acelerador) ou quaisquer outros níveis intermediários de energia (VIEGAS, 2018). 

Os motores dos veículos elétricos podem ser CA (corrente alternada) ou CC            

(corrente contínua). As instalações CC têm a possibilidade de operar com           

sobrecarga, além de terem maior simplicidade e menor custo. Já nas instalações            

CA, quase todo tipo de motor CA trifásico pode ser utilizado, dando uma maior              

facilidade para encontrar um motor de tamanho e potência nominal adequados.           

Motores e reguladores CA tem a possibilidade de atuar como gerador, durante a             

frenagem, que é uma característica chamada de regenerativa. Por medida de           

segurança, há dois potenciômetros, desta forma o regulador lê ambos e se assegura             

de que os sinais são iguais, caso não forem o regulador não opera (CASTRO;              

FERREIRA, 2010). 

2.2.2. TIPOS DE CARREGAMENTO 

Uma estação de carregamento, é onde um veículo elétrico de tipo plug-in            

pode recarregar sua bateria, através da rede elétrica. A conexão do veículo com a              

estação de carregamento não é feita por tomadas “convencionais”, e sim por            

conectores especialmente projetados. Os conectores utilizados mundialmente, são        

divididos em quatro tipos diferentes, baseados nas normas IEC 62196, IEC 61851-1,            

IEC 60309 e NF-C-15100 (TIE, TAN, 2013). 

Os Veículos Elétricos possuem dois tipos de recargas:  

— Recarga Lenta (ocorre em corrente alternada, ou CA) 

Também chamada de recarga noturna, que seria a “recarga normal”, com            

uma taxa de recarga da ordem de 0,1 C (ou um décimo da capacidade nominal da                

bateria) ao longo de todo o período em que a bateria está conectada ao carregador.               
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É o tipo mais econômico de recarga, com uma baixa potência empregada, sendo             

possível efetuar a recarga tanto em estações de carregamento, quanto em           

residências ou pequenos comércios (NOCE, 2009).  

— Recarga Rápida (ocorre em corrente contínua, ou CC) 

Na recarga rápida os valores de corrente chegam próximos a 1C, que é o               

valor da capacidade de descarga da bateria. Lembrando que, se a taxa de recarga              

aumenta, a corrente de recarga também aumenta, e os cabos necessitam maior            

seção e maior potência no ponto de abastecimento, algo que muitas vezes não é              

viável para uma residência, mas apenas para uma estação de carregamento rápido            

(NOCE, 2009).  

A Figura 5 mostra uma estação de carregamento lento em CA, enquanto a             

Figura 6, mostra uma estação de carregamento rápido, em CC.  

Figura 5 - Estação de Carregamento Lento em Corrente Alternada. 

 
Fonte: Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE).  
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Figura 6 - Estação de Carregamento Rápido em Corrente Contínua. 

 
Fonte: Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE).  

Segundo a norma da Society for Automotive Engineers (JAE) J1772 e o            

National Electrical Code (NEC) Article 625 (EARLEY et al., 2008), os métodos de             

carregamento (de 1 a 3) são aplicados conforme mostrado na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Características dos Métodos de Carregamento CA/CC de Veículos 
Elétricos. 

Tipo de 
carregamento 

Tensão (V) Corrente 
( )Imax  

Tempo de 
Carregamento 

Características 

Corrente 
Alternada 

Nível 1 

120 VAC 
(Fase-Neutro) 

12 a 16 A 7 a 17 h  Carregamento 
Monofásico 

Lento  

Corrente 
Alternada 

Nível 2 

208 a 240 
VAC 

(Fase-Neutro) 

Acima de 80 A 1,5 a 7 h Carregamento 
Monofásico ou 
Trifásico Lento 

Corrente 
Alternada 

Nível 3 

208 a 600 
VAC 

(Fase-Fase) 

Até 400 A 10 a 15 min Sob 
desenvolvimento 

Corrente 
Contínua Nível 

1 

200 a 500 
VDC 

(Fase-Fase)  

Até 80 A 22 min. A 1,5 h Carregamento 
Trifásico Rápido 

Corrente 
Contínua Nível 

2 

200 a 500 
VDC 

(Fase-Fase) 

Até 200 A 10 a 20 min Carregamento 
Trifásico Rápido  

Corrente 
Contínua Nível 

3 

200 a 600 
VDC 

(Fase-Fase) 

Até 400 A 10 a 15 min Sob 
desenvolvimento 

Fonte: Autor, adaptado da norma SAE J1772. 

2.2.3. DIFERENTES VEÍCULOS E CONEXÕES 

Os VEs podem ser separados em 5 categorias de diversos tipos, baseado na             

forma com que a energia elétrica é disponibilizada (BRAGA, 2010): 

Veículo Elétrico a Baterias (Battery Electric Vehicle – BEV): possui um           

conjunto de baterias, estas fornecem a energia e são recarregadas na rede elétrica,             

e então alimentam um ou mais motores elétricos acoplados às suas rodas. Diversos             

modelos de Veículos Elétricos a Baterias, são fabricados não só por indústrias            

tradicionais, mas também por indústrias novas, e estão disponíveis em diversos           

países. 

Veículo Elétrico Híbrido (Hybrid Electric Vehicle – HEV): Os HEVs são           

movidos por eletricidade ou uma combinação de eletricidade e combustíveis fósseis.           

Com isso, se alcança uma redução nos níveis de emissão de gás carbônico,             
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aumento de anatomia do veículo e redução no custo do transporte (RACZ et al.,              

2015). Eles possuem melhor eficiência energética pois a assistência entre motores           

ocasiona menor perda de energia, o motor pode ser completamente desligado nas            

paradas do veículo, possibilitando o sistema de frenagem ser regenerativo, fazendo           

a conversão da energia térmica gerada na frenagem em energia elétrica para            

carregamento das baterias e pela otimização no sistema de transmissão (WANG et            

al., 2018). 

Alguns modelos destes veículos também podem ser carregados com         

eletricidade obtida diretamente de uma fonte externa, esses modelos são          

conhecidos como veículos híbridos plug in. Os veículos híbridos normalmente          

utilizam apenas o motor elétrico em curtas distâncias (IWAN et al., 2014). Estes             

veículos diferenciam-se dos puramente elétricos no que se diz respeito ao tamanho            

da bateria e a autonomia. Eles têm uma maior autonomia devido ao fato de que               

possuem o auxílio dos motores a combustão (WANG et al., 2018) 

Veículo Elétrico de Célula a Combustível (Fuel Cell Electric Vehicle –           

FCEV): são veículos que obtêm a sua energia elétrica a partir de células de              

combustível, também conhecidas como células de energia. Estas células, quando          

alimentadas com hidrogênio líquido e oxigênio do ar, promovem uma reação           

eletrolítica e geram eletricidade. Os subprodutos deste tipo de geração de energia            

são vapor de água e calor, o que significa que estes modelos de veículo não geram                

gases de escape. O hidrogênio utilizado, pode ser distribuído diretamente ou           

produzido a partir do Gás Natural, etanol ou metanol. Este modelo de veículo utiliza              

também, sistemas para o acumulo de energia (Baterias e Capacitores) que são            

muito importantes (WANG et al., 2018) (BRAGA, 2010). 

Veículo ligado à rede (Trólebus): neste modelo, as rodas são acionadas           

pelo motor elétrico, já a energia elétrica vem da rede de distribuição de uma forma               

contínua. Alguns desses veículos possuem baterias e capacitores, que tem a           

capacidade de armazenar energia suficiente para percorrer curtas distâncias         

(BRAGA, 2010). 

Veículo Elétrico Solar (Solar Electric Vehicle – SEV): é um modelo que            

tem a sua energia fornecida por painéis fotovoltaicos integrados a ele. Não é tão              

prático pelos limites de dimensionamento dos painéis, em relação ao tamanho do            
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veículo, podendo limitar a sua potência. Mas recentemente mais estudos apostam           

no crescimento dele no setor (GOMEZ, 2016). 

O modelo de VE escolhido nas simulações analisadas neste trabalho foi o            

Veículo Elétrico à Bateria (BEVs), que é um VE do tipo plug-in. O seu diagrama               

esquematizado por ser analisado na Figura 7, onde é possível analisar a sua             

arquitetura e como ele é conectado à rede elétrica. 

Figura 7 - Diagrama Esquemático do Veículo Elétrico Plug-in. 

 
Fonte: Adaptado de Viegas, 2018. 

A bateria trabalha como a unidade de armazenamento. O sistema de tração            

do veículo inclui um inversor de potência trifásico e um motor elétrico (de indução)              

trifásico em CA (corrente alternada), ele também possui um conversor eletrônico de            

potência e interfaces que ficam entre as unidades de armazenamento on-board, e a             

rede elétrica para fluxos de potência ativa e reativa. 

Após o Veículo Elétrico ser conectado à Rede Elétrica, através do           

Transformador da Estação de Carregamento, é possível observar que é necessário           

um conversor de potência (de CA para CC), para que seja realizado o carregamento              

das baterias do VE.  

O secundário do transformador é ligado em uma barra, e nela é conectado o              

plugue de carregamento, que através de filtros RL série (na entrada do carregador),             

realiza a condução de corrente alternada nas três fases, em seguida, a tensão e a               
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corrente filtradas são retificadas por meio de um retificador trifásico ativo (Conversor            

de Potência CA-CC) formado por uma ponte de IGBTs (Insulated Gate Bipolar            

Transistor ou, em Português: Transistor Bipolar de Porta Isolada) (TIE; TAN, 2013).  

A ponte retificadora ativa (de IGBTs), aplica ao barramento CC (de alta            

tensão) a tensão que ela mesma transforma (de CA para CC), esse barramento é              

onde está conectado o Veículo Elétrico (que aceita tensões normalmente entre 300            

VDC e 800 VDC) (DHARMAKEERTHI; MITHULANANTAN; SAHA, 2013), esta         

tensão não está regulada, portanto não pode ser diretamente imposta ao banco de             

baterias, então o Conversor de Potência Direto Abaixador de Tensão CC-CC Tipo            

Buck tem a função de rebaixar e regular a tensão para que ocorra o carregamento               

do banco de baterias. Estas informações são ilustradas na Figura 8. 

Um cabo de alta tensão, que sai do banco de baterias, tem função de              

conduzir a corrente CC até um Conversor de Potência Direto Elevador de Tensão             

CC-CC Tipo Boost, este então regula e eleva o nível da tensão para dar entrada no                

Inversos de Potência que tem na saída uma contatora em cada fase, com a função               

de acionar o motor elétrico de indução trifásica CA para que este produza o torque               

mecânico que dará propulsão ao Veículo Elétrico (RACZ, MUNTEAN, STAN, 2015).  

Figura 8 - Diagrama Esquemático da conexão do VE à Rede Elétrica. 

 
Fonte: Adaptado de (KONGJEEN; BHUMKITTIPITCH, 2016). 
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2.3. ENERGIA EÓLICA 

Os ventos são resultantes do movimento do ar na atmosfera terrestre e,            

assim como outras fontes renováveis de energia, são originalmente resultantes da           

radiação solar que atinge a Terra. O aquecimento provocado por essa radiação,            

somado ao movimento de rotação do planeta, origina os movimentos de massas de             

ar, que formam os ventos. O aquecimento causado pelo sol, na superfície terrestre,             

tem maior temperatura nas regiões próximas ao Equador do que nos polos. Por             

possuir uma menor densidade, o ar quente eleva-se na atmosfera, no sentido            

contrário do ar, porém, nos polos, o ar frio tende a se locomover em direção ao                

Equador, por ter maior densidade (SPERA, 1994). 

A formação de ventos, também é influenciada pelo movimento rotativo de           

Terra. As camadas atmosféricas da parte inferior, são as que mais sentem o efeito.              

Uma quantidade de partículas de ar é movida de oeste para leste, graças ao próprio               

movimento rotativo (SPERA, 1994).  

O vento possui uma velocidade nula na superfície do solo, tendo em            

consideração o atrito que existe entre ele e o ar. A velocidade do vento aumenta               

mais rápido na região próxima ao solo, e quanto mais alto for o ponto considerado,               

menor o aumento de velocidade. Chegando à uma altura de 150 m, a variação              

começa a se tornar mínima, e chega a ser nula à uma altura de cerca de 2 km do                   

solo. Este fenômeno, que considera as diferentes variações da velocidade do tempo            

de acordo com a altura, é chamado de Perfil Vertical do (WALKER; JENKINS, 1997).              

Apesar de ainda ocorrerem variações no sentido horizontal, estas variações não têm            

tanto significado, exceto em terrenos com muita influência de obstáculos.  

2.3.1. CONVERSÃO EÓLICA EM ELETRICIDADE 

A velocidade do ar é a principal característica analisada para a estimativa de             

geração de energia através do vento, ao que se trata do aproveitamento para a              

geração eólica. A potência fornecida pelo vento é proporcional ao cubo da            

velocidade que ele atinge, evidenciando a importância desta variável em projetos de            

geração eólica. Isso faz com que os estudos detalhados das características do vento             

sejam fundamentais para a elaboração de projetos confiáveis e precisos de sistemas            

eólicos (ACKERMANN, 2005).  
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A Figura 9 mostra o fluxo do vento através de um cilindro, onde a taxa do                

fluxo depende da sua velocidade ( ) ao percorrer um cilindro de área e     v        A   

comprimento , como é demonstrado nas equações seguintes.L  

Uma massa m, em movimento, possui energia cinética (Ec) dada pela           

equação (1): 

Figura 9 - Fluxo de vento através de um cilindro. 

 
Fonte: (ACKERMANN, 2005). 

Com a potência sendo definida pela variação da energia no tempo, então: 

 v²P = 2
1
dt
dm  (1) 

 

O termo dm/dt representa a taxa de fluxo de ar que passa pelo cilindro. O               

produto entre a densidade do ar e o volume do cilindro resulta na massa de ar do                 

cilindro (m = ρ(AL)). Considerando que a variação do comprimento (L) no tempo é              

igual ao valor da velocidade, a derivada dm/dt é igual a ρAv que, sendo substituída               

na equação (2) resulta na equação da potência, dada em J/s ou W: 

 ρAv³P = 2
1  (2) 

 

 

Considerando as condições ambientais padrões (nível do mar e temperatura          

de 15ºC) a densidade do ar (ρ) é de , que é o valor comumente utilizado         , 25 kg/m1 2 3        

pela indústria da geração eólica (ROHATGI E NELSON, 1994). 

A potência aproveitada para a conversão de um gerador eólico em           

eletricidade é limitada por diversos fatores. Os quais são representados por um            

coeficiente de potência ( ) que representa o quanto de potência (do vento) é   Cp           

aproveitada pela turbina, efetivamente. Na teoria, o máximo a ser atingido é            
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determinado pelo limite de Betz, que cita um mas na prática existe        ≈0, 93Cpmax = 27
16 5      

a possibilidade de valores ainda menores serem atingidos. E a partir deste            

parâmetro, a equação (3) é transformada em: 

 C ρAv³P = 2
1

p  (3) 

Sendo P a potência mecânica disponível no eixo da turbina do aerogerador. 

O limite dado por Betz não é baseado nas questões de desenvolvimento ou             

projeto, e sim na necessidade de o ar conseguir conservar uma velocidade, que dê a               

ele, a possibilidade de manter o fluxo através do rotor eólico (ROHATGI E NELSON,              

1994).  

As perdas consideradas em um aerogerador, que são significantes ao          

reduzirem o valor da potência elétrica final, chegam a valores mais baixos que os              

valores obtidos na equação (3). Estas perdas podem ser: aerodinâmicas (nas pás),            

nos componentes da máquina, na caixa multiplicadora de velocidade, ou até no            

gerador.  

2.3.2. POTÊNCIA DO AEROGERADOR 

O aerogerador, ou turbina eólica, como é muitas vezes chamado,          

incorretamente (pois a turbina eólica é apenas uma parte da máquina completa), é o              

responsável por aproveitar a energia cinética dos ventos, tendo função de           

transforma-la em energia mecânica (de rotação), que é então transformada em           

energia elétrica para abastecer diversas cargas ou ser distribuída na rede elétrica. 

O aerogerador tem uma composição complexa, visando o alcance do nível           

desejado de desempenho. Cada componente possui uma característica específica,         

que varia conforme a aplicação necessária. Na Figura 10 é representado um            

aerogerador e suas partes, como exemplo. 
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Figura 10 - Partes que compõem um Aerogerador. 

 
Fonte: GAMESA, 2007. 

Apesar de que uma explicação detalhada de cada componente do          

aerogerador não seja um dos objetivos deste estudo, é benéfico representar um            

bom detalhamento do mesmo, pois alguns cálculos serão analisados e          

representados, para demonstrar alguns parâmetros de desempenho do sistema         

eólico estudado: velocidade do vento, diâmetro do rotor (que é constante,           

determinado pelo fabricante), coeficiente de potência do aerogerador e potência de           

saída da turbina eólica. 

A potência de saída (da turbina eólica), varia de acordo com a velocidade do              

vento naquele momento, e ela é obtida através da curva de potência da turbina              

eólica. A partir desta análise, a potência mecânica disponível no eixo da turbina do              

aerogerador ( ) é dada por:Pm  

  (quando )Pm = 0 ≤v≤v  ou v≥v0 partida corte  

 (quando ), .ρ.C (λ, ).Π.R .vPm = 0 5 p θp 2 3 vpartida < v < vnominal  

 (quando )Pm = P n vnominal < v < vcorte  

(4) 

 

Onde:  
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● é a densidade do ar, que é considerada: 1,225 kg/m3, como citadoρ              

anteriormente, em condições padrões;  

● R é o raio do rotor;  

● é o coeficiente de potência do tipo de turbina eólica usado no(λ, )Cp θ              

estudo analisado, que utiliza o tipo DFIG (Doubly Fed Induction          

Generator) como gerador elétrico, como é mostrado na equação (5),          

e esse parâmetro representa os fatores que limitam a potência          

efetivamente aproveitada por um sistema eólico para conversão em         

energia elétrica. 

Esse parâmetro observado é uma função não linear do ângulo de passo            θp  

e da relação de velocidade de ponta de pá λ (Tip Speed Ratio – TSR), que é obtida                  

pela razão da velocidade da ponta da pá (η2πfR), e a velocidade do vento (v), onde f                 

é a frequência do sistema e η a eficiência da caixa de multiplicação de velocidades,               

esta eficiência tem uma variação de 95 a 98 %, dependendo do tipo de eixo e da                 

lubrificação, basicamente (DIVYA; RAO, 2006).  

 (λ, ) , 2( , θ )exp(− )Cp θp = 0 2 λi
116 − 0 4 p − 5 λi

12,5  (5) 

 

 1
λi

= 1
λ+0,08θp −

θ +13
p

0,035  (6) 

 

A velocidade (ou velocidade de cut-in) é o valor mínimo de  vpartida           

velocidade para que o rotor saia do repouso inicial, e comece a produzir torque              

mecânico, iniciando o movimento das pás, e assim, gerando energia; é a           vnominal    

velocidade de vento na qual a potência nominal ( ) do gerador é extraída; e        P n       vcorte  
( ou velocidade de cut-out) é o valor de velocidade do vento na qual a regulação                

atua com a função de interromper o movimento do rotor eólico, tentando protege-lo             

contra cargas excessivamente altas ou danos estruturais. 

2.4. GERENCIAMENTO PELO LADO DE DEMANDA (GLD) 

O Gerenciamento pelo Lado da Demanda (DSM, do inglês Demand-Side          

Management) é uma técnica de planejamento e implementação de atividades que           

influenciam no uso de energia elétrica pelo consumidor de modo que se obtenha             
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mudanças desejadas no seu consumo, e assim na curva de carga da concessionária             

(GELLINGS, 1985). 

O GLD, apesar de ser discutido e estudado a mais de 30 anos, recebe, a               

partir da introdução da Smart Grid (SG), um impulso considerado na efetividade das             

ações que pode realizar, com o auxílio de sistemas automáticos de controle e             

supervisão, além de de novos recursos de Tecnologia da Informação (TI)           

(KONGJEEN; BHUMKITTIPITCH, 2016). 

O uso de técnicas da GLD em gestão de cargas, disponibiliza um alívio na              

rede em horário de pico, aumenta o quanto de Geração Distribuída (GD) pode ser              

conectada ao sistema, permite a inclusão de Veículos Elétricos carregando ou           

descarregando suas baterias na rede elétrica, e diversos outros benefícios. A gestão            

de cargas é comumente separada em seis categorias (GELLINGS, 1985)          

(KONGJEEN; BHUMKITTIPITCH, 2016):  

● Redução do pico;  

● Preenchimento de vales;  

● Deslocamento de carga;  

● Conservação estratégica;  

● Crescimento estratégico de carga; 

● Curva de carga flexível. 

Com base nos estudos previamente avaliados (GELLINGS, 1985) (SOUSA;         

MORAIS; VALE, 2012) (VIEGAS, 2018), as definições das técnicas citadas e           

consideradas para simulação, são: 

Redução do pico (ou Peak Clipping): Também chamada de Corte de Pico,            

ela é geralmente considerada uma redução do(s) pico(s) de carga do sistema,            

através de um controle direto das mesmas. É mais comum, este controle direto de              

carga, ser utilizado pela concessionária, nos aparelhos do cliente. Enquanto a           

maioria dos usuários avalia isso como um meio de redução da capacidade de pico, e               

de valor de compra, durante as horas mais prováveis do dia, o controle direto              

também pode ser usado para reduzir a dependência de combustíveis, além de uma             

redução nos custos operacionais, através da técnica do despacho econômico. Outra           

possibilidade de uso da Redução do Pico é a utilização de tarifas redutivas ou              

interruptivas para clientes industriais e comerciais. 
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Preenchimento de Vales (ou Valley Filling): É usada para reduzir a           

diferença entre o horário de pico e o horário fora de pico (off-peak), utilizando as               

cargas. Com o propósito de melhorar o fator de carga. Esta técnica é mais desejada               

em épocas que o preço médio da eletricidade é maior que o custo incremental de               

longo prazo. Existem várias maneiras de realizar o Preenchimento de Vales, uma            

delas é realizar o carregamento do VE do consumidor, durante o dia, já que o custo                

de energia é menor. 

Deslocamento de Carga (ou Load Shifiting): A ideia desta técnica é           

transferir cara do horário de pico para o horário fora de pico, buscando uma maior               

eficiência em sua utilização. As cargas com um alto impacto de consumo são as              

ideais para esse deslocamento, o principal exemplo seria o chuveiro elétrico.  

Conservação Estratégica (ou Strategic Conservation): Está técnica busca        

uma mudança no formato da curva de carga (conhecido como load-shape change,            

no inglês). Esta mudança causa uma alteração na curva da carga, além de uma              

mudança em seu padrão de uso. Ao utilizar a Conservação Estratégica, a empresa             

deve levar em consideração o fato de que essa conservação aconteceria           

naturalmente ao longo do tempo, logo deve-se realizar um estudo para julgar se o              

custo-benefício é válido para acelerá-la e estimulá-la. 

Crescimento Estratégico de Carga (ou Strategic Load Growth): é uma          

alteração na curva de carga, que envolve um aumento geral nas vendas, incitado             

pelas empresas de energia por meio da: Eletrificação, um termo usado para            

descrever as novas tecnologias elétricas emergentes como Veículos Elétricos,         

tecnologias estas que incentivam a redução do uso de combustíveis fósseis e de             

matérias primas, aumentando a produtividade global do sistema. 

Curva de Carga Flexível (ou Flexible Load Shape): é uma relação entre a             

concessionária e o consumidor. Considerada um conceito relacionado à         

confiabilidade, ou uma restrição de planejamento. E os estudos de planejamento do            

suprimento de potência têm o objetivo de otimizar as alternativas do lado da oferta.              

O formato da curva de carga pode ser flexibilizado, se o cliente apresente opções              

para as variações na qualidade do serviço, caso exista a intenção de permitir             

mudanças para os diversos incentivos. Seja por meio de cortes, redução na            

qualidade de energia, ou até mesmo a conexão de sistemas de gerenciamento de             
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energia com intensa restrição no uso de dispositivos, buscando benefícios          

financeiros. 

Para maximizar a eficiência, confiabilidade e estabilidade dos sistemas de          

energia, além de minimizar custos de operação, planejamento e expansão da rede,            

faz-se necessário, atualmente, combinar novas tecnologias, mudanças de hábito         

dos consumidores e implementar técnicas, como as analisadas anteriormente,         

buscando uma melhora constante (SOUSA; MORAIS; VALE, 2012). 

Com a inserção da Smart Grid, torna-se possível a interação do consumidor            

com a rede, fazendo com que o consumidor seja mais participativo e ciente de seus               

gastos com o consumo de eletricidade, com a possibilidade de se utilizar técnicas de              

gerenciamento de energia, como as analisadas anteriormente, uma delas é o           

Gerenciamento pelo Lado da Demanda (GLD), que oferecem uma série de           

benefícios quando utilizadas junto dos Veículos Elétricos, especialmente os         

conectáveis, conhecidos como Plug-in Electric Vehicles – PEVs, e também do           

Parque Eólico. 

Alguns dos benefícios obtidos a partir desse agrupamento de tecnologias são:           

o corte ou alívio de pico nas curvas de carga, tanto pelo descarregamento das              

baterias dos PEVs em períodos de pico, como pelo aumento do consumo (através             

do carregamento das baterias) em períodos fora de pico. Tendo também a            

possibilidade das baterias dos VEs serem carregadas a partir de fontes de energia             

renovável inseridas como geração distribuída (GD) na rede. Os próprios          

aerogeradores instalados, tem a capacidade de carregar as baterias e atender parte            

da demanda própria do sistema (VLACHOGIANNIS, 2009). 

Algumas técnicas de GLD foram utilizadas nas simulações analisadas, que          

serão demonstradas posteriormente, estas técnicas são denominadas:       

Preenchimento de Vales, Crescimento Estratégico de Carga e Redução do Pico. 

Um dos casos que mais se utiliza técnicas de GLD, desde as décadas de 60               

e 70, é de gerenciamento das cargas por meio de tarifas incentivadas que mudam              

conforme o período de consumo ou pela opção de reduzir cargas. Geralmente esta             

estratégia é usada pelas empresas de energia elétrica para buscar a redução dos             

custos operativos nos horários de pico (MANSO; SILVA, 2002). 
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No Brasil, os experimentos com o GLD começaram no início da década de             

80, por meio do uso de tarifas horo-sazonais aplicadas aos consumidores de média             

e alta tensão, elas eram chamadas de Tarifa Verde e Tarifa Azul. Mais             

recentemente, em novembro de 2011, foi aprovada pela Agência Nacional de           

Energia Elétrica (ANEEL) a implementação da Tarifa Branca na estrutura tarifária           

que é aplicada ao setor de distribuição de energia brasileiro (SOUSA; MORAIS;            

VALE, 2012). 

Existe um amplo número de opções para a execução de estratégias de GLD e              

obtenção dos objetivos citados acima. Uma destas alternativas é o uso de tarifas             

variáveis no tempo (TOU, ou Time-Of-Use rates), empregadas para modificar o           

consumo de energia por meio de um sinal de preço fixado para cada período,              

avisando com antecedência o perfil de consumo ao consumidor final. A estratégia            

proposta é implementar tarifas mais altas para períodos de pico e tarifas mais baixas              

em horários fora de pico. Caso o consumidor adote hábitos que priorizem o             

consumo da energia fora do horário de pico, assim diminuindo o consumo na ponta              

e no intermediário, a implementação destas tarifas oferece a oportunidade de reduzir            

o valor pago pela energia consumida. Como é o caso da Tarifa Branca constituída              

pela ANEEL debatida anteriormente (SOUSA; MORAIS; VALE, 2012).  

As tarifas TOU podem ser classificadas como estáticas ou dinâmicas. O tipo            

chamado de estática são as usuais, a resposta ao preço depende de uma mudança              

nos hábitos de consumo por parte do usuário. Já nas tarifas TOU dinâmicas, ou              

Dynamic Teleswitching, o controle da carga depende de sistemas automatizados          

(VIEGAS, 2018). 

Nesta análise foi considerada a Tarifa Convencional com um preço fixo, para            

todas as horas do dia e também a tarifa TOU, baseando-se em dados reais e               

recentemente extraídos do sistema elétrico New England e do Energy Information           

and Administration (EIA), que então foram representados como a tarifa nacional           

chamada de Horo-Sazonal. 

2.5. TARIFAS TOU 

Este método de tarifação foi o utilizado nas simulações usadas como base            

neste trabalho. Ele foi planejado para proporcionar um uso mais consciente da            

energia elétrica, incentivando os clientes a usar mais energia fora dos horários de             



37 
 

pico, com o objetivo de equilibrar a demanda. Essas tarifas cobram taxas            

diferenciadas em determinados períodos do dia, como horários de ponta e fora de             

ponta, ou em relação à dias úteis e finais de semana, e até mesmo baseado na                

época ou estação do ano, como é o caso de períodos de seca. Os benefícios deste                

método são: a demanda é gerenciada e os clientes podem reduzir suas contas             

(GUEDES, 2019). 

No Brasil, esse modelo é utilizado para consumidores do grupo A, e é             

conhecida por tarifa Horo-Sazonal, que se caracteriza por usar dois períodos, ou            

postos tarifários, onde o período denominado “ponta” corresponde ao posto de maior            

tarifação, que ocorre entre 18h e 21h do dia. O posto denominado “fora de ponta”               

representa as horas restantes do dia, em que corresponde ao período de menor             

tarifação (GUEDES, 2019). 

A tarifa representada neste trabalho será a tarifa Horo-Sazonal. Que é           

denominada TOU nos estudos analisados, e nas simulações usadas como base. A            

conversão de dólares para reais será considerada como 1:4 (US$ para R$) que era              

o valor cotado durante a realização das análises. 

2.6. SISTEMA NEW ENGLAND 

O sistema utilizado no caso estudado, é implementado no sistema do IEEE de             

39 barras (New England), que tem o seu diagrama unifilar representado na Figura             

11 ele é composto por: 10 geradores, 29 barras PQ (19 destas possuem cargas de               

potência constante), 44 linhas de transmissão e 12 transformadores. A potência           

ativa do sistema é de: 6097,1 MW e a potência reativa do sistema é de 1409,1                

MVAr. A potência base do sistema é de 100 MVA e a frequência 60 Hz (PAI, 1989). 
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Figura 11 - Sistema New England. 

 
Fonte: SciElo. 

O sistema tem níveis de tensão de cerca de 400 kV de transmissão, que seria               

a tensão base. Entretanto, para realizar as simulações desejadas, que envolvem a            

inclusão de uma Estação de Carregamento de Veículos Elétricos na rede de energia             

elétrica, necessita-se uma expansão, que é mostrada na Figura 12. Com a inclusão             

de 3 transformadores rebaixadores, além de 3 novas barras na rede (40, 41 e 42),               

que terão a função de simular uma subestação de subtransmissão (ou subestação            

de distribuição de alta tensão, como são chamadas atualmente) em 138 kV, uma             

subestação de distribuição em 13,8 kV e uma Estação de Carregamento com            

transformador rebaixador de 13,8/0,416 kV, com 0,05 + j0,3 p.u. de impedância,            

para que a carga de Veículos Elétricos se agregue às tensões de alimentação do              

barramento CA nominais de 416 V (tensão de linha) e 240 V (tensão de fase). 
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Figura 12 - Sistema New England com as expansões da Estação de Carregamento 
partindo da barra 11 e a Geração Eólica na barra 6. 

 
Fonte: Autor, a partir da Figura anterior. 

A partir de estudos avaliados sobre estabilidade de tensão que envolvem           

Estimador Não-Linear e Unidades de Medição Fasorial Sincronizadas (ou Phasor          

Measurement Units (PMUs), do inglês), foi possível constatar que, no Sistema New            

England, a barra 11 possui a maior firmeza, ao que se trata de violações de tensão,                

sendo assim a escolhida para executar a expansão do sistema com a            

implementação da Estação de Carregamento de VEs (GARCIA-VALLE et al, 2009).           

A expansão, a partir da barra citada, pode ser observada na Figura 12.  

Já ao que se diz respeito à inclusão da Geração Eólica, é necessário um              

dimensionamento adequado, além da alocação apropriada dos aerogeradores, para         
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que se obtenha os benefícios da inserção das fontes eólicas no sistema. Tornando a              

escolha desses aspectos algo muito importante no planejamento do sistema. 

Foi possível constatar, através de estudos avaliados (SHI et al., 2012) que a             

barra 6 era a melhor opção para realizar a expansão com a inserção do Parque               

Eólico, no Sistema New England, considerando redução de custo de geração de            

energia, e também o nível de impacto técnico ao sistema como um tudo, a partir dos                

aerogeradores. A expansão esquematizada é semelhante à da Estação de          

Carregamento, entretanto os aerogeradores trabalham com uma tensão de 0,69 kV           

(tensão de linha). Como mostra a Figura 12, a barra 6 também será utilizada como               

uma parte da expansão para as simulações analisadas. 
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3. METODOLOGIA 

3.1.PSAT (Power System Analysis Toolbox) 

O estudo analisado fez o uso do algoritmo de Recozimento Simulado, no            

software MATLAB, integrado com a toolbox Power System Analysis Toolbox (PSAT)           

que possui rotinas para a solução do fluxo de potência (MILANO, 2005).  

O PSAT, que é desenvolvido em MATLAB, é uma ferramenta computacional,           

que pode ser usada para a realização de estudos estáticos, dinâmicos e de controle              

de sistemas de potência. Nesta ferramenta é incluído o cálculo de fluxo de potência,              

fluxo de potência ótimo e fluxo de potência continuado, assim como análises de             

estabilidade transitória e de pequenas perturbações (MILANO, 2005). 

O PSAT, tem outro recurso importante, que é uma ferramenta de CAD. Nela é              

possível ver, através de uma biblioteca, os blocos que fazem a composição da rede              

de energia elétrica, que são: linhas de transmissão, geradores, cargas, etc. É            

possível analisar na Figura 13 como esta biblioteca de blocos é representada,            

mostrando os blocos que compõem a rede. 

Figura 13 - Biblioteca PSAT. 

 
Fonte: Autor 

Tendo uma amostragem dos modelos de componentes físicos desta         

biblioteca, representada como pode ser vista na Figura 14. 
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Figura 14 - Biblioteca PSAT: Modelos de Componentes Físicos. 

 
Fonte: VIEGAS, 2018. 

3.2. REPRESENTANDO O SISTEMA NO PSAT 

O PSAT é uma ferramenta computacional, desenvolvida também em         

MATLAB, utilizada para fazer estudos estáticos, dinâmicos e de controle de           

sistemas de potência. Nele inclui-se o cálculo de fluxo de potência, fluxo de potência              

continuado e fluxo de potência ótimo, assim como análises de estabilidade           

transitória e de pequenas perturbações (MILANO, 2005). 

O Sistema New England, que foi o utilizado nas simulações analisadas no            

trabalho, teve o diagrama unifilar concebido no Simulink, como mostra a Figura 17.             

Este sistema é composto por 39 barras (10 de geração e 29 barras PQ), 12               

transformadores e 44 linhas de transmissão. 
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Figura 17 - Sistema New England. 

 
Fonte: VIEGAS, 2018. 

Assim que o sistema teve seus parâmetros revisados, passou-se para as           

simulações, onde houve a expansão do sistema, com a adição da Estação para o              

carregamento dos VEs, como pode ser vista na Figura 18. Com a inserção de 3               

novas barras e 3 novos transformadores, para fazer o papel de simular subestações             

de distribuição (em 13,8 kV) e subtransmissão (138 kV), respectivamente. Além da            

estação de carregamento, onde é atribuído um transformador de 13,8/0,416 kV. 
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Figura 18 - Concepção do Sistema New England no PSAT, com as expansões da 
Estação de Carregamento dos VEs e o Parque Eólico para simulação. 

 
Fonte: Adaptado de VIEGAS, 2018. 

Na ferramenta PSAT, foi feita uma simulação, através do bloco Voltage           

Dependent Load – VDL (ou Carga Dependente de Tensão), que é representado na             

Figura 18 pela letra ‘M’. Este bloco simula a função exponencial das potências (ativa              

e reativa) utilizadas nos estudos de fluxo de potência para Veículos Elétricos            

anteriormente citados. O triângulo que está em conjunto a letra ‘M’, simula a parcela              
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de potência constante necessária para os VEs, para representação do modelo           

completo. 

Ao que se trata da simulação envolvendo o Parque Eólico, é necessário            

adequar o dimensionamento e a alocação, para que todos os benefícios dessa            

integração (fontes eólicas à rede) sejam aproveitados. 

A escolha da barra 6 para a inserção da Geração Eólica, parte de uma              

redução no custo e nos impactos técnicos, sendo a barra mais adequada para esta              

expansão. Como é citado nos estudos de Shi et al (2012) e de Viegas (2018). A                

integração das fontes eólicas é semelhante ao da Estação de Carregamento, porém            

a tensão (de linha) para os aerogeradores é de 0,69 kV. Este esquema é destacado               

em azul na Figura 18. 

O Parque Eólico tem uma composição de 50 aerogeradores, e a simulação            

analisada utiliza o bloco Doubly Fed Induction Generator – DFIG (ou Gerador de             

Indução Duplamente Excitado) do PSAT. Além de uma simulação da velocidade           

diária dos ventos, que parte do bloco Wind Model. Representando esta velocidade            

de hora a hora, seguindo o fator de forma (k = 2) e o fator de escala (c = 9,1274). 
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4. ESTUDO DE CASO 

A proposta deste trabalho é uma análise do gerenciamento de energia em            

uma rede inteligente contendo Veículos Elétricos e aerogeradores, através de          

técnicas estratégicas, como de carregamento e descarregamento dos Veículos         

Elétricos ou de Gerenciamento pelo Lado da Demanda (GLD), além da otimização            

do despacho dos aerogeradores utilizando tarifas como a Horo-Sazonal         

demonstrando detalhes do algoritmo de Recozimento Simulado e da Formulação          

Matemática utilizada na análise.  

Os dados utilizados como base para representações gráficas e numéricas,          

além de para a conversões de valores (de dólares para reais) e de tarifas (TOU para                

horo-sazonais), partem de simulações realizadas na dissertação de mestrado de          

Viegas (2018). O objetivo é apresentar com o auxílio do estudo realizado por ele,              

com o máximo de clareza possível, os benefícios e as vantagens econômicas que             

poderiam ser obtidas com a utilização otimizada das economias estudadas ao longo            

deste trabalho.  

Foi realizada uma análise sobre este estudo, que insere Veículos Elétricos e            

Geração Eólica no Sistema New England de 39 barras do IEEE (Institute of Electric              

and Electronic Engineers), se tratando de um sistema elétrico de potência real. O             

estudo analisado utilizou o software MATLAB, ao que se trata da simulação            

computacional, com o auxílio da ferramenta de layout SIMULINK do referido           

software. 

Foram analisadas 3 estratégias de carregamento de Veículos Elétricos:         

Carregamento no Horário de Ponta (Não Coordenado), Carregamento Fora de          

Ponta (Parcialmente Coordenado) e Carregamento Inteligente (Coordenado). O        

último, por sua vez, teve como objetivo minimizar o custo total de energia. Sendo              

considerado um número n = 50000 Veículos Elétricos, no máximo, carregando           

aleatoriamente na rede, hora a hora, através da Estação de Carregamento, que            

também pode ser vista como um Agregador de cargas. Por último, é feita a análise               

de uma simulação com o Carregamento e o Descarregamento Inteligentes incluindo           

a Geração Eólica. As análises foram feitas para a carga ativa do sistema, a carga               

reativa pode ser obtida analogamente. 
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As simulações analisadas tinham como objetivo fazer uma demonstração         

gráfica dos resultados obtidos, para uma ideal representação das curvas de           

carregamento, fazendo uma comparação entre os diversos cenários propostos,         

entre horário de ponta e de fora de ponta, além de diferentes tarifas em cada               

situação, diferentes métodos de solução, e também considerando o tempo de           

carregamento. A principal análise feita é entre os três carregamentos de veículo e a              

de Carregamento e Descarregamento Inteligentes com a Geração Eólica,         

demonstrando financeiramente o quanto de economia é possível obter em relação           

ao Caso Base (fluxo de carga com tarifa convencional). 

4.1. COMPONENTES UTILIZADOS NA SIMULAÇÃO ANALISADA 

O Veículo Elétrico plug-in é da categoria dos Veículos Elétricos à Bateria            

(Battery Electric Vehicles – BEVs), e foi o veículo escolhido no estudo analisado, o              

Nissan Leaf, como mostrado na Figura 15, que possui uma bateria de íons de lítio               

(LI-ION), que é do tipo considerado, na atualidade, como a melhor solução            

tecnológica adotada pelos fabricantes de VEs tanto híbridos como elétricos. A           

bateria possui Capacidade Máxima de 24 kWh, a Potência Máxima do Carregador é             

de 3,3 kW, e o Tempo Máximo de Carregamento é de 7 h. 

Figura 15 - Veículo Elétrico Nissan Leaf. 

 
Fonte: Nissan. 

O aerogerador considerado pelo estudo analisado, foi o Enercon E-126 EP4,           

conforme ilustra a Figura 16, este gerador possui: turbina eólica de eixo horizontal,             
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com rotor de 3 pás, à montante da torre (upwind); potência nominal de 4,2 MW; raio                

do rotor de 63,5 m; controle de passo (pitch control); velocidade de cut-in de 3 m/s,                

velocidade nominal de 14 m/s, velocidade de cut-out de 28 m/s; e gerador de              

indução duplamente excitado (DFIG).  

Figura 16 - Aerogerador Enercon E-126 EP4. 

 
Fonte: Ramos, 2009. 

No caso estudado, o gerenciamento da energia na rede depende do número            

“n” de VEs que estão sendo carregados no sistema, do número de VEs que estão               

sendo descarregados na rede, de qual estratégia foi escolhida para tal           

carregamento/descarregamento, e da potência que está sendo despachada, através         

do parque eólico. Existem diversas técnicas de carregamento de Veículos Elétricos,           

entre elas se destacam: o Carregamento no Horário de Ponta (Peak Charging), o             

Carregamento Fora de Ponta (Off Peak Charging) e o Carregamento Inteligente           

(Smart Charging) (BRAGA, 2010). 

O objetivo proposto pelo estudo analisado é minimizar, através do          

Descarregamento dos VEs, do Carregamento Inteligente e da otimização da          

Geração Eólica, aliado às estratégias de GLD, o custo total de energia, que é dado               

pelo produto da potência entregue pela rede durante um intervalo de tempo T(            

) pela tarifa de energia, expresso por:(t)P rede   

 
inC P (t).Tar(t)M total = ∑

T

t=1
 rede  (7) 
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Em que, Tar = Tarifa de energia (R$/kWh) 

O fluxo de potência ativa e reativa em todas as barras deve satisfazer as              

equações de balanço de fluxo de potência da seguinte forma (KUNDUR, 1994):  

 
V V PP gk − P ck − ∑

Nb

m=1
 k m G cos sen[ km (δ )k − δm + Bkm (δ )k − δm ] = Δ k  (8) 

 

 
V V QQgk − Qck − ∑

Nb

m=1
 k m G sen cos[ km (δ )k − δm + Bkm (δ )k − δm ] = Δ k  (9) 

 

Outras considerações, que o problema tem, em relação às restrições de           

desigualdade: 

● Limite de tensão nas barras de carga (0.9 p.u. < Vk < 1,1 p.u.); 

● Limite de geração dos geradores do sistema New England, tendo as           

potências (ativas e reativas, e ) geradas pela i-ésima unidade no    P i
g,t   Qi

g,t       

tempo t:  

 P i
g,min ≤ P i

g,t ≤ P i
g,max  (10) 

 

 Qi
g,min ≤ Qi

g,t ≤ Qi
g,max  (11) 

 

● Limites de geração dos aerogeradores:  

 ≤P (v)≤P0 i
m,t n  (12) 

 

● Balanço de Potência na rede: 

 (t) (t) (t) (t) (t)P rede = PNE + P EV − P EV −s − P eólica  (13) 

 

● Carregamento Limite do VE, respeitando a Potência Máxima de         

Carregamento ( )., KWP carregador,max = 3 3  

 (t)≤PP carregamento carregador,max  (14) 

 

● A bateria não deve ser carregada por potências que supere o valor máximo,             

ou descarregada por valores abaixo do valor mínimo, por questões de           
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segurança. O que possivelmente causaria a redução na vida útil da bateria,            

ou até mesmo, a perda total da mesma. O estado de carga mínimo foi              

considerado de 20%. 

 Pmin
bateria ≤ P bateria ≤ Pmax

bateria  (15) 

 

 

4.2. ESTUDOS APLICADOS ÀS SIMULAÇÕES ANALISADAS 

A Figura 19 representa a curva considerada para análise (do Sistema New            

England), antes da inserção das variáveis da simulação (VEs carregando na rede). 

Figura 19 - Sistema New England, curva de carga. 

 
Fonte: (VIEGAS, 2018). 

A curva representa o sistema sendo carregado ao decorrer das 24 horas com             

intervalos de uma hora para amostragem. O pico de 5700 W ocorre às 19:00 h, já o                 

mínimo de consumo ocorre às 03:00 h, tendo um valor de 3500 W. A demanda para                

cada hora do dia é calculada por uma multiplicação, hora a hora, do carregamento              

base ativo e reativo do sistema, com o fator de demanda ( ) que é calculado por           F d      
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uma divisão da demanda máxima pela potência instalada, naquele instante          

(MAMEDE, 2002). 

 F d = P inst

Dmax  (16) 

 

Tendo como base esta demanda, os veículos elétricos são inseridos na rede             

de forma aleatória e em um número máximo de n = 50000 VEs, que foi utilizado nas                 

simulações de Viegas (2018) e está dentro da quantidade aceitável de veículos            

elétricos a serem envolvidos em estudos, que é entre 1000 a 100000 VEs, segundo              

estudos como Hadley (2008), Pang (2011), Sullivan (2009) e Aghamohammadi (2012).           

Partindo da quantia de Veículos Elétricos que é estimada a estar em trânsito entre              

os anos 2030 e 2040. 

A função UNIFRND do software MATLAB consegue fazer essa distribuição           

aleatório via termos probabilísticos, preparando assim, a divisão das categorias na           

simulação analisada, que são 3 estratégias de carregamento, uma de          

descarregamento e a inserção do Parque Eólico. 

O modelo de Veículo Elétrico escolhido na simulação (Nissan Leaf) também           

justifica o número escolhido, já que foi o primeiro VE a ultrapassar 400.000 vendas,              

tendo atingido metade deste valor ainda em 2015. Segundo dados da própria            

Nissan, e foi o Veículo Elétrico do tipo plug-in mais vendido em 2018, como mostra a                

Figura 20.  
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Figura 20 - Vendas de Veículos Elétricos plug-in em 2018. 

 
Fonte: Nissan. 

Partindo destes detalhes, foram escolhidas as estratégias de carregamento.         

Estas são: Carregamento no Horário de Pico (Não coordenado), Carregamento Fora           

de Pico (Parcialmente Coordenado) e o Carregamento Inteligente (Coordenado).         

Onde o número de VEs que carregarão hora a hora, foi determinado pelo MATLAB e               

a sua função UNIFRND. É criado, então, um Banco de Dados (BD), a partir destes               

resultados. 

O BD dará um valor de entrada para a potência ativa, que vai ter o consumo                

variado de hora em hora. Este consumo é somado à demanda do Sistema New              

England (variando apenas com o fator de demanda, a cada hora). Estes valores             

atribuem a variável , que de hora a hora será multiplicado pela tarifa   (t)P rede           

escolhida em cada parte da simulação. Como citadas anteriormente, as tarifas são:            

para o horário de pico, Horo-Sazonal para o horário fora de pico, obtendo-se(t)T ar               

assim, o custo dos dois carregamentos. Ao que se trata do Carregamento            

Inteligente, os resultados são obtidos pelo algoritmo Recozimento Simulado, para          

minimizar o custo de energia. 

O valor do consume, de potência ativa e reativa, será determinado por uma             

rotina de cálculos, assim que o UNIFRND definir quantos VEs serão carregados na             
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rede. Em seguida os valores encontrados são passados ao bloco, para simular os             

VEs como cargas na rede. 

Na simulação analisada, o Veículo Elétrico New Leaf possui os seguintes           

parâmetros: ; ; ; ; ; 16VV = 4  − , 73αQ = 2 5  , 7a = 0 0  , 3b = 0 9  os , 6cos c (θ)  = 0 9  

e (VIEGAS, 2018). Enquanto para o Recozimento Simulado, htmax = 7   0, 197α = 1 5         

os valores são: ; ; ; e   200T 0 = 3  ,β = 0 9  emperatura F inal x10T = 1 −10   

 (SOUSA, 2012).úmero de Interações por temperatura 0N = 1  

A inserção do Parque Eólico parte de um banco de dados, que pode ser              

extraído online, do National Renewable Energy Laboratory (NREL). Esse banco de           

dados fornece uma previsão estatística das características do vento de hora a hora,             

baseado em medições reais, de acordo com o local desejado para o estudo. 

A curva do vento ao decorrer do tempo, foi dividida em três partes, de              

comportamentos diferentes de acordo com o que é fornecido pelo banco de dados.             

Cada parte possui um intervalo de velocidade, como está representado na Figura 21             

e na Figura 22. 

Figura 21 - Função Densidade de Probabilidade (k=2, c=9,1274). 

 
Fonte: Autor. 
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Figura 22 - Distribuição de Probabilidade Acumulada. 

 
Fonte: Autor. 

A simulação analisada tem, como citado anteriormente, um esquema de          

diferentes tarifas. A tarifa convencional e a tarifa TOU (que será representado na             

tarifa brasileira Horo-Sazonal), são esquematizadas na Figura 23. Os valores          

considerados são reais e podem ser extraídos online, do operador do Sistema New             

England e do Energy Information and Administration (EIA). Estes valores estão           

representados na Tabela 2. 

Figura 23 - Tarifa Convencional e Tarifa TOU. 

 
Fonte:Guedes, 2019. 
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Tabela 2 - Valores das Tarifas utilizadas no estudo, segundo o EIA. 

Modalidade Posto Tarifas (Dólar/kWh) 

TOU Pico 0,37 

Intermediário 0,29 

Fora de Pico 0,08 

Convencional - 0,1585 
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5. RESULTADOS 

Após a realização da análise do estudo de caso,  

Cada item abaixo fará uma análise de uma situação considerada em cada            

horário proposto no estudo com as condições específicas de cada caso,           

demonstrando qual o resultado obtido com aquelas características, além de ser feita            

uma representação gráfica para melhor entendimento do que está sendo          

comparado. 

5.1. CARREGAMENTO EM HORÁRIO DE PICO (NÃO COORDENADO) 

Quando considerado o carregamento dos veículos no horário de pico (ou de            

ponta), ou seja, a partir das 18 h, logo após seu dia de trabalho. Sendo considerado                

um carregamento não coordenado, onde os veículos, em uma forma de           

carregamento lenta, permaneceriam carregando entre 19 e 22 h, que é o trecho de              

maior demanda do dia (horário de pico). A simulação estudada considerou que 20%             

dos VEs foram carregados em outras horas do dia, enquanto 80% durante o horário              

de pico e o restante da noite (BRAGA, 2010). 

O resultado deste carregamento pode ser analisado na Figura 24, onde é            

possível observar um certo crescimento no horário citado recentemente, tendo um           

aumento na diferença entre a demanda base e a soma da demanda com os VEs               

sendo carregados. O maior horário de consumo continuou sendo às 19 h, mas agora              

de 5972,6 MW, o que é um aumento de 4,78% em relação à demanda base. Esse                

resultado, é a representação do carregamento não coordenado, onde o custo total            

de energia elétrica se torna maior, se for comparado com a demanda base do              

sistema. O custo total na Demanda Base, nessa simulação, seria de: R$            

68.972.302,08. Já com a adição do Carregamento em Horário de Pico, é: R$             

71.084.890,80. 
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Figura 24 - Carregamento Não Coordenado. 

 
Fonte: Adaptado de Viegas, 2018. 

5.2. CARREGAMENTO FORA DO HORÁRIO DE PICO (PARCIALMENTE       

COORDENADO) 

Considerando uma situação de carregamento parcialmente coordenado, é        

suposto no estudo analisado, que o usuário tem algum tipo de incentivo para fazer o               

carregamento do seu VE em um horário fora de pico, que seria entre 0 e 7 h. Onde                  

ele poderia realizar um carregamento lento, semelhante ao que seria no caso            

anterior, mas começando meia noite, invés de 18 h.  

Uma das possibilidades, neste caso, é mesmo o usuário já deixando o veículo             

conectado à estação, ele pode instalar um temporizador para que o carregamento            

só comece no horário desejado, fazendo com que os equipamentos só entrem em             

funcionamento quando a tarifa de energia ficar mais barata (BRAGA, 2010)           

(VIEGAS, 2018). 

Neste caso analisado, de um carregamento parcialmente coordenado, a         

maior diferença entre a demanda base e a demanda com o carregamento sendo             

realizado, acontece às 02:00 h, onde ocorreu um aumento de 8,87% da demanda,             

variando de 3750 MW para 4082,5 MW. Na Figura 25 é possível analisar um              
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aumento no horário citado anteriormente (das 0 às 7 h). A energia associada à esta               

forma de carregamento, teria um custo total de demanda de: R$ 64.046.050,75. 

Figura 25 - Carregamento Parcialmente Coordenado. 

 
Fonte: Adaptado de Viegas, 2018. 

5.3. CARREGAMENTO INTELIGENTE 

Quando considerado o carregamento inteligente, leva-se em consideração        

que qualquer comando ou supervisão necessária para o carregamento adequado          

seja assegurado pela capacidade de gestão de uma rede inteligente. Os           

carregamentos são, em sua grande maioria, realizados à noite, para evitar           

possibilidades de sobrecarga na rede. Os usuários apenas ligam seus veículos na            

tomada, e então o gestor da rede inteligente otimiza o carregamento a ser realizado. 

Na simulação analisada, o número de VEs que carrega durante a noite (80%             

dos VEs) é dividido em quatro grupos de mesma quantidade. Onde o primeiro grupo              

inicia o seu carregamento às 22 h, e cada grupo subsequente inicia uma hora depois               

do grupo anterior (BRAGA, 2010) (VIEGAS, 2018). 

Como pode ser observado na Figura 26, o carregamento inteligente quase           

atinge uma curva que igualaria o valor base de demanda. É possível analisar             

grandes reduções no nível de carga, tanto no período de pico (entre 19 e 21 h),                

quanto nos períodos de carga média (entre 8 e 18 h), em comparação com o               
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carregamento não coordenado e o carregamento parcialmente coordenado. Já no          

horário fora de pico, entre 0 e 7 h, pode-se notar um certo incremento, tendo o maior                 

acréscimo à 1 h, com uma mudança que parte de 4000 MW, que é o valor da                 

demanda base, para 4134 MW, correspondendo à 3,35% de aumento. O que é uma              

diferença menor do que a apresentada no carregamento parcialmente coordenado,          

que foi analisado no mesmo horário, o que traz um impacto financeiro positivo. 

Essa variação na curva representa a técnica de Gerenciamento pelo Lado da            

Demanda (GLD) que é chamada de Preenchimento de Vales (ou Valley Filling, do             

inglês), semelhante à que é utilizada no carregamento fora de pico. Outra técnica do              

GLD, chamada de Crescimento Estratégico de Carga (ou Strategic Load Growth) é            

aparente nesta simulação, já que a carga dos VEs cresceu, mas não de forma              

descoordenada e sem nenhum aviso, mas sim otimizada e coordenada (VIEGAS,           

2018). 

Figura 26 - Carregamento Inteligente. 

 
Fonte: Adaptado de Viegas, 2018. 

Em Viegas (2018), foi representado em forma gráfica, como os valores de            

demanda iriam mudando ao decorrer do tempo, caso a situação simulada           
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permanecesse. Pode ser visto na Figura 27 uma variação do valor do custo total da               

rede elétrica ( ), que inicialmente, no caso do carregamento inteligente, é de:  C total           

R$ 64.758.280,48. Entretanto, após 3256 iterações teria um valor otimizado de: R$            

63.051.350,59, que seria 8,58 % (ou R$ 5.920.951,49) menor que o Caso Base. 

Buscando uma garantia de que a solução encontrada seja viável          

tecnicamente, o resultado encontrado é submetido à uma espécie de verificação de            

pós-otimização, em que as restrições não verificadas pelo algoritmo, recebem uma           

checagem pela solução de fluxo de carga. Este processo é chamado de Validação             

Técnica (SOUSA; MORAIS; VALE, 2012). 

Figura 27 - Evolução do Custo Total de demanda no Carregamento Inteligente. 

 
Fonte: Viegas, 2018. 

5.4. CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO INTELIGENTES, INSERINDO     

A GERAÇÃO EÓLICA 

Essa estratégia tem o maior nível coordenação das simulações realizados,          

tanto no carregamento, quanto no descarregamento dos VEs, eles vão estar em            

modo coordenado. Os veículos vão estar carregando no período fora de ponta, em             

que o preço da energia elétrica é mais barato, e durante o horário de pico, eles vão                 
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ser descarregados, que é quando a energia elétrica está no ponto mais caro. A              

carga total da rede pode ser alimentada pelos geradores próprios da rede, ou pelos              

aerogeradores via Geração Distribuída, que são inseridos nesta simulação. 

O custo total da energia na rede ( ), neste caso analisado, já parte de um       C total         

valor inicial menor, em relação aos casos anteriores, que é de: R$ 62.003.906,07. E              

realizando a mesma análise do caso anterior, que é verificar o valor otimizado após              

3256 iterações, o valor reduz para: R$ 60.311.421,45. O que representa      C total =       

uma redução de 12,56% (ou R$ 8.660.880,63) em relação ao valor base de             

demanda. E de 4,34% (ou R$ 2.739.929,14) quando comparado ao carregamento           

coordenado, visto na simulação anterior. 

Figura 28 - Evolução do Custo Total de demanda para o Carregamento e 
Descarregamento Coordenado, com os Aerogeradores. 

 
Fonte: Viegas, 2018. 

O resultado obtido com essa estratégia de carregamento, pode ser visto na            

Figura 29, com uma representação gráfica da curva resultante do carregamento e            

descarregamento coordenados com a inclusão da Geração Eólica, após a          

otimização com o auxílio do algoritmo Recozimento Simulado, em comparação com           

a Caso Base de demanda. É possível observar uma redução significante no horário             

de pico (às 19h) de 5700 MW para 5451 MW, que é um 4,37% menor. Isso envolve                 

outra técnica do Gerenciamento pelo Lado de Demanda (GLD) que é chamada de             
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Redução de Pico (ou Peak Clipping), este é o primeiro caso analisado em que essa               

técnica é aplicada, por ser o único que também simula o descarregamento dos VEs,              

não só o carregamento (SIEBERT et al., 2012).  

Ocorreu também uma redução de carga no período que é considerado           

intermediário, apesar de termos um número de VEs descarregando, nesse horário,           

próximo de zero, a carga do Sistema New England é, em parte, atendida pela              

Geração Eólica. Apesar da técnica de Preenchimento de Vales não ocorrer na            

simulação deste caso, os aerogeradores tem um impacto significativo no período           

fora de ponta (0 h às 7 h), contribuindo para uma redução na curva. 

Figura 29 - Curva de Carga com o Carregamento e Descarregamento Inteligente 
com Geração Eólica em relação ao Caso Base. 

 
Fonte: Adaptado de Viegas (2018). 

Na Figura 30 é representado em um gráfico de barras, os valores otimizados             

das potências consideradas para a análise da simulação estudada. Tanto a potência            

necessária para o suprimento e consumo dos VEs, quanto a potência gerada no             

parque eólico são obtidos pelo Recozimento Simulado. Já a Figura 31 representa,            
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no mesmo formato gráfico, a quantidade de VEs ativos na rede (carregando ou             

descarregando).  

Figura 30 - Valores das Potências de cada ativo da rede. 

 
Fonte: Viegas, 2018. 
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Figura 31 - Atividades dos Veículos Elétricos na rede ao decorrer do dia. 

 
Fonte: Viegas, 2018 

Uma última e mais completa observação pode ser feita na Tabela 3 onde são              

compilados todos os valores encontrados na simulação analisada. Onde os valores           

mostrados graficamente com o auxílio dos estudos de Viegas (2018), são tabelados            

numericamente para uma comparação mais direta. 
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Tabela 3 - Comparação das situações de carregamento analisadas. 

Carregamento Solução 

Usada 

Tarifa Custo Total 

(R$) 

Economia 

para o Caso 

Base (R$) 

Caso Base Fluxo de 

Carga 

Convenciona

l 

68.972.302,08  

Carregamento 

em Horário de 

Pico 

Fluxo de 

Carga 

Convenciona

l 

71.084.890,80 -2.112.588,72 

Carregamento 

em Horário Fora 

de Pico 

Fluxo de 

Carga 

Tarifa 

Horo-Sazona

l 

64.046.050,75 4.926.251,33 

Carregamento 

Inteligente 

Recozimento 

Simulado 

Tarifa 

Horo-Sazona

l 

63.051.350,59 5.920.951,49 

Carregamento e 

Descarregament

o Inteligentes 

Recozimento 

Simulado 

Tarifa 

Horo-Sazona

l 

60.311.421,45 8.744.872,23 
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6. CONCLUSÕES 

Após as análises realizadas, a partir dos resultados apresentados das          

diferentes combinações e formas de carregamento de veículos elétricos em redes           

inteligentes, foi possível observar o comportamento da curva de potência da rede            

em cada um dos casos (Não coordenado, parcialmente coordenado e coordenado),           

que então foram tabelados com tarifas e moeda brasileira, buscando analisar os            

seus benefícios a partir das diferenças de cada um em relação ao caso base. 

O gerenciamento inteligente de energia de um sistema de potência, contendo           

Veículos Elétricos e outras tecnologias, é um passo importante a ser tomado e cada              

vez mais aprimorado, para implementação no dia a dia dos usuários. 

Os resultados mostram que há uma possibilidade de melhoria econômica          

significativa que depende do período em que os Veículos Elétricos serão           

carregados. As ferramentas utilizadas em simulação mostram que o benefício          

máximo parte de o período de carregamento ser deslocado aos horários fora de             

ponta, enquanto nos horários de ponta os VEs sejam descarregados, além de uma             

melhoria quando ocorre a otimização do despacho de Geração Distribuída. 

Existindo técnicas como o Recozimento Simulado, que otimizam estes         

processos, além de aplicações de tarifas como a Horo-Sazonal e as técnicas de             

GLD, confirma-se o impacto financeiro positivo causado pela inserção de Veículos           

Elétricos e da Geração Distribuída. Oferecendo também vantagens no planejamento          

e expansão da rede. 

Porém, o estudo não considerou impactos financeiros e técnicos em todos os            

níveis da rede. Sendo uma análise que considera: geração, transmissão e           

distribuição, a obtenção dos resultados é mais complexa, e a inserção de todas             

estas tecnologias exige recursos adicionais em diversos pontos da rede elétrica. 

Uma possível aplicação seria ter no centro de operações de um programa            

que utilize resultados otimizados do Recozimento Simulado, para estimar o número           

de Veículos Elétricos que poderiam ser carregados ou descarregados na rede e o             

quanto de energia eólica pode ser despachada na rede para atender certa demanda. 

O objetivo do trabalho, de mostrar os benefícios do carregamento inteligente,           

buscando representar a importância e possibilidades das novas tecnologias         

estudadas, foi alcançado. O embasamento das simulações utilizadas como auxílio          
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partiram de cálculos precisos, dando a possibilidade de representações gráficas e           

tabeladas com uma clareza satisfatória. 
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