
Os sistemas de energia elétrica
estão enfrentando um novo e
importante desafio, que traz

uma grande oportunidade: a integra -
ção futura em larga escala dos veícu-
los elétricos plug-in à rede de energia
elétrica. Considerando que esses veí -
culos exigirão o uso de baterias com
alta capacidade de armazenamento de
energia, além dos prováveis requisitos

de carregamento, a implementação
des te conceito terá impactos significa-
tivos no projeto e operação dos sis-
temas de energia elétrica.

Quando estacionados e conectados
à rede elétrica, os veículos elétricos
(VE) vão absorver energia e arma ze -
ná-la, sendo também capazes de for -
necer eletricidade de volta para a rede.
Esta última característica é conhecida

por conceito V2G (veículo para a rede,
do inglês vehicle-to-grid), permitindo
a provisão de vários serviços anci la -
res, tais como de reserva girante e po -
tência de pico [1].

É importante entender que a infra-
estrutura dos sistemas de potência
exis tentes é capaz de lidar com a inte-
gração em larga escala dos VEs, sem
necessidade de grandes reforços na

geração e na rede, uma vez
que seja adotada uma so -
lução de controle adequada.
Esta poderá ser efetuada por
meio do controle do carrega-
mento das baterias dos VEs,
evitando as condições de pi-
co de carga na rede elétrica e
no sistema de geração. 
Uma implementação em lar -
ga escala dos VEs envol -
verá:
• Avaliação dos impac tos que
o carregamento das baterias
pode ter na operação do sis-
tema.
• Identificação de estratégias
adequadas de controle e ge -
renciamento operacional em
relação aos períodos de car-
regamento das baterias.
• Identificação das melhores
estratégias a serem adotadas

Veículos 
elétricos: 
recursos 

móveis 
de energia

Sob o contexto das redes
inteligentes, a implementação
dos veículos elétricos em 
larga escala implicará uma
série de providências, que
devem, desde já, ser avaliadas.
Este artigo apresenta um
projeto de pesquisa europeu
que aborda estratégias de
gestão da rede elétrica, com o
objetivo de controlar o
carregamento das baterias 
dos veículos elétricos e
proporcionar flexibilidade ao
sistema de energia, evitando 
o aumento dos picos de
consumo de energia
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para utilizar preferenci al -
men te as FERs (fontes de
energia renováveis) para car-
regar os VEs.
• Avaliação do potencial do
VE na participação do for -
necimento de serviços aos
sis temas de energia elétrica,
incluindo provisão de reser-
vas e fornecimento de ener-
gia dentro de um conceito
V2G.

O projeto Merge (Mobile
Energy Resources for Grids
of Elec tricity), da União Eu -
ropéia, compreende o desen-
volvimento de uma me to do -
logia baseada em dois cami -
nhos sinergéticos:
• Desenvol vi men to de um conceito de
ges tão e controle que facilitará a mu-
dança para a mobilidade elétrica e a inte-
gração dos VE no sistema de potência —
no conceito Merge.
• Desenvolvimento de um conjunto de
avaliações formado por métodos e pro-
gramas de modelagem, análise e oti -
mização das redes elétricas nas quais
os veículos elétricos e a respectiva in-

fra-estrutura de carregamento serão in-
tegrados.

Com o objetivo de permitir a con-
trolabilidade dos VEs e proporcionar
flexibilidade ao sistema de energia elé -
trica, o conceito Merge requer o desen-
volvimento de uma abordagem con -
trole de dois níveis, incluindo um con-
trole local instalado a bordo do veícu-
lo, com capacidade de res ponder às
variações de tensão e freqüência, e

uma estrutura de controle
de nível superior, para
gerenciar globalmente a
provisão de serviços por
meio de grupos de VEs.
Para este pro pósito, cada
VE deve ser equipado com:
• Uma interface ele trô nica
para conexão à rede que
res ponda localmente às va -
riações das variáveis elétri-
cas da rede, de forma a per-
mitir o controle do inter-
câmbio de energia elétrica;
isso requer um sistema de
comunicação bidirecional
para efetuar a troca de in-
formações com as entidades

gestoras.
• Uma conexão direta a um dispositi-
vo medidor (instalado a bordo ou fora
do VE).

O controle de nível superior envol -
ve uma nova entidade: o forne ce dor/  
agregador, que será o responsável pela
gestão de grupos grandes de VEs no
plano regional e nacional.

Este trabalho fornece os resultados
preliminares do projeto Merge e uma
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Fig. 1 – Efeito do cenário de carregamento não-inteligente
na demanda de eletricidade da Grécia [1]

Fig. 2 – Respostas às questões relativas à capacidade de adaptação aos horários de carregamento alternativos de forma a
obter vantagens das tarifas variáveis [1]
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descrição conceitual do método pro-
posto de gerenciamento e controle.

Identificação dos padrões de
tráfego e tipos de 
comportamento humano

A identificação dos padrões de trá -
fego e tipos de comportamento hu-
mano é crucial para uma avaliação pre-
cisa dos impactos dos VEs nas redes de
distribuição e para a implementação de
estratégias eficientes de gestão do car-
regamento dos VEs, uma vez que isso
vai definir a quantidade extra de ener-
gia que os VEs vão exigir das redes de
eletricidade. Portanto, no contexto do
projeto Merge, foi realizada uma pes -
quisa com o objetivo, entre outros, de
obter dados confiáveis sobre os pa -
drões atuais de uso dos veículos pelos
motoristas de alguns países europeus:
Alemanha, Inglaterra, Espa nha, Gré -
cia, Portugal e Irlanda. Os dados anali -
sados nesta pesquisa foram coletados
através de um questionário dirigido,
preenchido por um total de 1621 pes-
soas de vários países europeus, com
conhecimentos variados, fornecendo
uma base sólida para extrair con-
clusões e efetuar análises [1].

A energia extra demandada pelo
VE, durante um dia típico, pode ser
quantificada com base no conhecimen-
to sobre:
1. O horário que o VE é conectado à
rede para o pro pósito de carregamento.
2. A quantidade de energia absorvida
durante o período de carregamento.

Baseando-se nas respostas dos
ques tionários e assumindo uma pene-
tração de 10% de VEs na frota de veí -
culos total, uma distância média diária
percorrida de 40 km, uma taxa de car-
regamento de 3 kW, e que todos os
veículos estão conectados, e começan-
do a carregar, imediatamente após re-
tornarem de sua última viagem do dia,
foi efetuada a computação da demanda
de energia total para os países acima
mencionados. Como exemplo, a figura
1 mostra o impacto da introdução de
veículos elétricos sobre a demanda de
eletricidade da Grécia, na proporção
de 10% da frota total de veículos
daquele país.

É importante destacar que esses re-
sultados foram obtidos para um ce ná -
rio de carregamento não-inteligente, o
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que significa que todos os
VEs começam a carregar as-
sim que chegam em casa de-
pois de sua última viagem do
dia. A carga de pico da de-
manda de referência era de
7339 MW às 18h30. A de-
manda de pico dos VEs foi de
687 MW às 20h00. O acrés -
cimo da demanda dos VEs à
demanda de referência criou
um novo pico de 7902 MW às
20h00 [1].

No entanto, o aumento da
carga de pico obtido no ce ná -
rio de carregamento não-in-
teligente pode ser minimi -
zado por meio da adoção de
um método de carregamento inteli -
 gen te. O cenário de carregamento inte -
li gen te compreende a instalação de um
sistema de controle que possa instruir
carregadores específicos para começar
ou parar o carregamento, ou limitar o
nível de carga, de modo que a deman-
da total para o carregamento dos VEs
em um dado horário possa ser deter -

minada pelo sistema. Este cenário re -
pre senta a situação ideal onde a carga
total das redes é nivelada, de forma que
os vales de demanda sejam pre enchidos
e os picos existentes não aumentem.

De acordo com os resultados da
pesquisa, uma maioria significativa
dos que responderam aos questionários
participariam do controle de carrega-

mento inteligente (ver figura
2) se houvesse o incentivo
para tal por meio de múlti-
plas tarifas de eletricidade.
Diversos estudos foram en-
tão realizados para avaliar o
impacto do método de car-
regamento inteligente na de-
manda de eletricidade dos
países mencionados.

A figura 3 apresenta o im-
pacto do método do carrega-
mento inteligente na deman-
da de energia da Grécia, as-
sumindo-se que todos os car-
regamentos foram transferi-
dos para os períodos notur nos
correspondentes aos va les de

demanda, uma penetração de 10% de
VEs na frota de veículos total, uma dis-
tância média diária percorrida de 40 km
e um nível de carga de 3 kW.

A carga de pico da demanda de
referência era de 7339 MW às 18h00, a
qual não foi alterada pela adição da
carga do carregamento dos VEs. A de-
manda de pico dos VEs foi de 727 MW
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Fig. 3 – Efeito do cenário do carregamento inteligente na
demanda de eletricidade da Grécia [1]
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às 04h00, 6% acima da demanda de pi-
co dos VEs para o cenário de carrega-
mento não-inteligente, de 687 MW às
20h00 [1].

Comunicações
Para implementar as estratégias de

carregamento inteligente mencionadas,
é necessário um sistema de comuni-

cação confiável com capacidade de
tratar as informações transmitidas en-
tre as partes envolvidas. Além disso, a
integração do VE no contexto das re-
des inteligentes vai tornar os sistemas
de comunicação um componente ainda
mais crucial, uma vez que vai garantir
os fluxos das informações necessárias
entre todas as partes envolvidas [2].

Em conseqüência, um modelo de tec-
nologia de informação e Comunicação
(TIC) foi desenvolvido no Projeto
Merge, visando habilitar a implemen-
tação de sistemas de carregamento in-
teligente e procedimentos de medição
inteligente. Este modelo de TIC, pro-
posto como parte da interface dos VEs
com a rede, está descrito a seguir.

Tecnologia da informação e
comunicação

O modelo de TIC apresentado na
figura 4 identifica as partes envolvidas
e os fluxos de informação associados
sob as perspectivas técnicas e de mer-
cado. Ele é responsável pelos dados
transmitidos entre os diferentes parti -
cipantes, independentemente da loca -
lização do ponto de carregamento (pú -
blico ou privado) e do tipo de acesso
(pú blico ou privado) [1]. 

O ponto de carregamento (PC) está
associado a um medidor inteligente, o
qual será responsável pelo gerencia-
mento do VE. O medidor inteligente
tam bém vai interagir com o Operador

Fig. 4 – Resumo dos diferentes fluxos de informação
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do Sistema de Distribuição (OSD) e o
provedor de serviços, o qual pode ser
um fornecedor ou um agregador
(SupAg). O medidor inteligente é, por-
tanto, responsável pela distribuição das
funções que permitem a implementa -
ção em larga escala dos VEs e habili-
tam soluções mais ambiciosas para o
gerenciamento pelo lado da demanda.

Medição inteligente

Sob o contexto das redes inteli gen -
tes, conceitos como infra-estrutura de
medição avançada e medição inteli -
gente ganharam uma atenção conside -
rável. No projeto Merge, a definição de
medição inteligente unifica alguns
conceitos, tais como a leitura de medi-
dores avançados, gestão e infra-estru-
tura de medição automática e infra-es-
trutura de medição avançada, for ne -
cendo uma entidade única e universal
para abordar a integração dos VEs sob
diferentes cenários.

As funcionalidades esperadas intro-
duzidas pela medição inteligente, jun-
tamente com sistemas de comunicação
ade quados, permitirão uma caracteri za -
ção mais detalhada dos consumido res e
estratégias de controle avan çadas da re -
de de distribuição. Essas funcionalida -
des terão de lidar com a mobilidade elé -
trica introduzida pelo VE, benefi cian  do-
se dos padrões de tráfego e de compor-
tamento humano identificados. 

O medidor inteligente (MI) pode ser
considerado um gateway para a troca
de serviços entre consumidores e pres -
tadores de serviços [3], sendo também
responsável pelo gerenciamento local
do VE, estabelecendo as comunicações

necessárias com este, através do ponto
de carga, e com a rede elétrica. Em um
ambiente público, a medição inte li -
gente vai proporcionar a interação ne -
cessária dos usuários dos VEs com os
agentes de mercado (forne cedor/ agre -
gador) e agentes técnicos (OSD), con-
forme detalhado na figura 5 [4].

Em um ambiente doméstico, além
da interação descrita para o ambiente
público, o medidor inteligente também
tem capacidade para estabelecer uma
rede de área residencial que possa
gerenciar cargas locais, VE e micro -
geração disponível.

Arquitetura de gerenciamento 
e controle

A simples utilização de um controle
local através de um dispositivo de in-
terface com a rede inteligente instalado
a bordo do VE não resolve todos os
pro  blemas decorrentes da integração
do VE às redes de distribuição. Essas
interfaces inteligentes podem ser bas-
tante eficazes ao lidar com quedas de
tensão originadas pelo carregamento do
VE, reduzindo localmente os níveis de
carregamento através de um método de
controle da queda de tensão [5], mas
são ineficientes para situações que exi -
gem um nível de controle mais eleva-
do, tais como gerenciar os congestio -
na mentos dos fluxos ou habilitar a parti -
ci pação dos VEs nos mercados de ele -
tricidade. Para esses casos, o con tro  le
coordenado é necessário; portanto, uma
estrutura de controle e gestão hie -
rárquica responsável pela operação de
toda a rede, incluindo o gerenciamento
dos VEs, tem de estar disponí vel. 

A operação eficiente de tal sistema
depende da combinação de modos de
controle local e centralizado. Quando a
rede estiver operando em condições
normais, o VE será gerenciado e con-
trolado por uma nova entidade, o agre-
gador, cuja principal função será o
agrupamento dos VEs de acordo com a
voluntariedade de seus proprietários,
visando explorar oportunidades co -
merciais nos mercados de eletricidade. 

No entanto, devido às incertezas re -
lacionadas ao horário e local escolhi-
dos pelos proprietários dos VEs para
carregar seus veículos, será necessária
a existência de uma estrutura de moni-
toramento da rede, controlada pelo
OSD, com capacidade de atuar sobre o
carregamento do VE em condições
anor mais de operação, ou seja, quando
a rede estiver operando perto de seus
limites técnicos, ou em modos de ope -
ração de emergência, tais como opera -
ção ilhada. Nessas situações, o VE po de
receber simultaneamente dois valo res
de referência diferentes, um do agre -
gador e outro da estrutura de moni to -
ramento e gestão liderada pelo OSD.
Pa ra evitar a violação de restrições ope -
racionais da rede, os sinais do OSD vão
ser preponderantes em relação àqueles
do for ne cedor/agregador. A descrição
da arqui tetura de controle e gestão, den -
tro da estrutura do mercado, pode ser
encontrada em [6].

Conclusões
A análise mostrou que uma pene-

tração de 10% de veículos elétricos,
usando uma estratégia de carregamen-
to não-inteligente, ou seja, quando to-
dos os veículos efetuam o carregamen-
to assim que retornam de sua última
viagem do dia, pode aumentar os
níveis do pico de demanda diária entre
6 e 12% em relação à demanda de pico
de referência; além disso, os picos vão
ocorrer em um horário diferente da -
quele da demanda de pico de referên-
cia. A análise mostrou ainda que a uti-
lização de uma estratégia de carrega-
mento “inteligente”, com toda a carga
do carregamento dos VEs transferida
para os períodos noturnos correspon-
dentes aos vales de demanda, não cau -
saria qualquer mudança nos níveis da
demanda de pico de referência e re-
duziria os níveis da demanda de pico
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Fig. 5 – Estrutura da gestão e controle do carregamento do VE
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dos VEs na maioria dos países ana -
lisados.

A variação diária da demanda míni-
ma para a de pico apresentou um au-
mento significativo no cenário de car-
regamento não-inteligente e uma redu -
ção substancial no cenário de carrega-
mento inteligente [1].

Os sistemas de comunicação das re-
des elétricas fornecem o suporte ne -
cessário para a implementação das es-
tratégias de carregamento inteligente.
O modelo de TIC é responsável pela
troca de dados entre as diferentes enti-
dades, e a medição inteligente fornece
as funcionalidades necessárias para
que os usuários dos VEs possam par-
ticipar ativamente do intercâmbio dos
serviços de energia. Tanto a rede elétri-
ca quanto os consumidores se benefi-
ciam das informações atualizadas e
mais detalhadas sobre o uso de energia,
permitindo soluções de gerenciamen to
pelo lado da demanda mais ambiciosas.

Finalmente, os conceitos originais
de hierarquia do controle centralizado
de microrredes precisam ser adaptados
de forma a incluir os VEs como parti -
cipantes ativos nos mercados e ope -
ração do sistema, tanto durante opera -
ção normal quanto durante modos de
ope ração anormal e de emergência.
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