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Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos
necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.)
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DA RECARGA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS EM
SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO
Emanuel Cella Simon
Abril/2013
Orientadores: Alexandre Salem Szklo
Roberto Schaeffer
Programa: Planejamento Energético
O objetivo desta dissertação é avaliar os impactos da recarga de veículos
elétricos em redes de distribuição de energia. Deste modo, propõe-se uma
metodologia baseada em um fluxo de potência estocástico, utilizando padrões
socioeconômicos e de mobilidade da região estudada, para testar o risco de
transgressão das condições limites de operação do sistema elétrico em horários de
ponta. A partir de dados disponíveis no CENSO do IBGE, pode-se determinar a taxa
de motorização regionalizada, que serve para avaliar os impactos em função de
diferentes níveis de penetração de veículos elétricos. Com os dados da POF
(Pesquisa de Orçamento Familiar) do IBGE, obtém-se o dispêndio das famílias com
combustíveis, que mimetiza a distância percorrida por veículos elétricos também de
maneira regionalizada. Adaptando-se os dados de pesquisas de origem-destino,
contagens volumétricas ou outras estatísticas de tráfego, encontra-se o horário
provável de conexão dos veículos elétricos à rede. Todas essas variáveis têm por
finalidade representar a demanda de energia requerida por veículos elétricos ao longo
do tempo. Aliado à demanda de energia requerida por estes utiliza-se um modelo de
carregamento de transformadores de distribuição que agrega os seus usuários
conectados por curvas estratificadas de classe e consumo. Tanto a demanda de
energia de veículos elétricos como a demanda típica de consumidores levam em
consideração a natureza probabilística da carga. A partir dos resultados do modelo
realiza-se a avaliação do comportamento da rede em função de parâmetros elétricos
típicos (tensão, carregamento de transformadores e condutores, perdas elétricas etc).
Por fim, realiza-se um estudo de caso para uma rede de distribuição típica a partir da
aplicação da metodologia proposta e avaliam-se brevemente os resultados.
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Abstract of Dissertation presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the
requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.)
IMPACT ASSESSMENT OF ELECTRIC VEHICLE CHARGING ON DISTRIBUTION
SYSTEMS
Emanuel Cella Simon
April/2013
Advisors: Alexandre Salem Szklo
Roberto Schaeffer
Department: Energy Planning

This thesis aims at assessing the impacts of electric vehicles charging on
distribution power systems. It proposes and develops a methodology based on a
stochastic power flow, which uses regional socioeconomic and mobility patterns to test
the risk of transgressing operational limits of distribution networks during peak hours.
From the CENSO database, it is determined the rate of motorization under a regional
basis in order to evaluate the impacts for different levels of penetration of electric
powered-vehicles. With data from POF (Household Budget Survey), it is obtained the
household expenditure on fuel, which allows estimating the distance traveled by
electric vehicles in a regionalized manner. Adapting data from origin-destination
surveys, volumetric counting or other traffic statistics, it is possible to determine the
likely charging time of electric vehicles. All these variables are able to represent the
energy demand required for electric vehicles over time. Combining the energy demand
required for electric vehicles and a model that gathers the power demand required by
users through their distribution transformers it is possible to find the total energy
demand on the medium-voltage grid. The users are aggregated into their respective
transformers through their curves stratified by class and power consumption. Both the
energy demand of electric vehicles and the typical demand (non-EV) take into account
the probabilistic nature the load. From the outputs of the model an evaluation is carried
out in order to check the behavior of the network in terms of typical electrical
parameters (voltage, loading of transformers and cables, electrical losses etc). Finally,
a case study for a typical distribution network is performed using the proposed
methodology and results are briefly evaluated.
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1 Introdução
Os veículos elétricos são vistos hoje como uma das mais promissoras alternativas
para reduzir os impactos ambientais e a dependência de combustíveis fósseis no setor
de transportes. Os primeiros registros de uso de veículos elétricos, no entanto,
remontam uma história de mais de 150 anos. Em meados da década de 1830
surgiram as primeiras demonstrações experimentais de veículos elétricos nos EUA e
na Europa, mas foi somente meio século depois que a propulsão elétrica começou a
ganhar força (WAKEFIELD, 1998).
No final do século XIX, estavam disponíveis comercialmente no mercado os veículos a
vapor, elétricos e a gasolina. Os anos de 1899 e 1900 foram áureos em termos de
vendas de veículos elétricos, sobrepujando tanto os veículos a vapor como a gasolina.
No mesmo período, a mídia noticiava o primeiro carro a ultrapassar a barreira dos 100
km/h, tratava-se do veículo elétrico La Jamais Contente. A concorrência entre carros
elétricos e a gasolina era intensa e não havia uma tendência clara de qual tecnologia
iria dominar o mercado no início do século XX (KENDALL, 2008; BRINKMAN et al.,
2012).
Além disso, segundo BARAN (2012), cada segmento apresentava estratégias
comerciais bastante distintas: os fabricantes de automóveis a gasolina buscavam a
disseminação em massa de sua tecnologia, portanto, para eles, o preço era um fator
chave; os fabricantes de automóveis a vapor eram avessos ao consumo em massa e o
foco do desenvolvimento eram produtos de alto desempenho, sem levar em conta
aspectos como preço e forma de pagamento; por fim, os fabricantes de automóveis
elétricos ou eram monopolistas integrados verticalmente 1 , ou tentavam vender
produtos com preços elevados a consumidores de alto poder aquisitivo.
Os veículos elétricos apresentavam vantagens claras sobre as demais tecnologias,
não havia vibração, poluição ou quaisquer ruídos associados ao motor a gasolina. A
mudança de marchas nos veículos a gasolina era considerada uma das partes mais
difíceis no processo de condução do veículo, por outro lado, os veículos elétricos não
apresentavam marchas. Já os veículos a vapor tinham uma menor autonomia se
comparados aos elétricos, pois precisavam ser abastecidos com água antes mesmo
que houvesse a necessidade de recarga de um veículo elétrico para um mesmo
1

Pode-se citar como exemplo W. C Whitney, que além ser um dos maiores fabricantes de

automóveis e bondes elétricos, possuía uma empresa de táxis elétricos e controlava diversas
linhas de bonde nos Estados Unidos.
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percurso. Outro ponto que favorecia os veículos elétricos era o fato de as estradas
ligarem comunidades próximas, exigindo menor autonomia dos veículos para circular
entre as vizinhanças. Para garantir percursos mais longos, no mesmo período, surgem
os primeiros veículos híbridos como opção para compensar a baixa autonomia das
baterias e a falta de estrutura de distribuição para recarga de veículos elétricos
(HOYER, 2008).
Contudo, a tendência de qual tecnologia iria dominar os mercados, que até pouco
tempo não era clara, começou a dar sinais de quem seria o líder. Nos Estados Unidos,
entre 1899 e 1909, enquanto as vendas de automóveis a gasolina cresceram mais de
120 vezes, as vendas de elétricos somente dobraram. Em 1924, a contabilidade dos
veículos produzidos apontava 3.185.490 veículos a gasolina e apenas 381 veículos
elétricos, evidenciando, assim, a consolidação dos veículos a gasolina (COWAN e
HULTÉN, 1996).
O declínio dos veículos elétricos pode ser atribuído ao desenvolvimento dos seguintes
eventos (DOE, 2009): as descobertas de petróleo no Texas, no início do século XX,
permitindo a redução do preço do petróleo; a expansão das rodovias nos Estados
Unidos na década de 1920, que tornou possível percorrer longas distâncias e, portanto,
demandou maior autonomia dos veículos; o advento da partida elétrica, eliminando a
manivela, que até então era utilizada par dar partida nos veículos; o sistema de
produção em série de automóveis, desenvolvido por Henry Ford, que trouxe o preço
final dos carros a gasolina para patamares entre US$ 500 e US$1.0002.
A partir da década de 1920 até os anos 1970, não houve avanços tecnológicos
expressivos na tecnologia de veículos elétricos. Observam-se picos de produção nos
Estados Unidos e Reino Unido durante a Primeira e a Segunda Guerras, em períodos
de racionamento de gasolina e diesel. Da mesma maneira, no Japão do Pós-guerra, o
carro elétrico tornou-se bastante popular em função do racionamento de combustíveis
(HOYER, 2008).
No início dos anos 1970, os carros elétricos despontaram como uma possível resposta
rápida para os problemas de qualidade do ar (emissão de poluentes veiculares) e a
Crise do Petróleo de 1973. Neste período, governos e montadoras realizaram
investimentos na tentativa de disseminar veículos elétricos no mercado, porém, nem

2

Em 1912, enquanto um veículo elétrico poderia custar US$ 1.750, o veículo a gasolina era

vendido por US$ 650 (BARAN, 2011).
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veículos elétricos a bateria nem veículos elétricos híbridos estavam aptos para
competir com o consolidado mercado de carros a gasolina (BARAN, 2011).
Cabe aqui um paralelo com o Brasil, quando a empresa Gurgel lançou no Salão do
Automóvel de 1974 o modelo elétrico Itaipu3. Em 1981, a mesma empresa voltou a
utilizar a tração elétrica no furgão E400. Como evolução do projeto de 1974, o modelo
E400 teve um pequeno número de unidades comercializadas. Segundo BORBA
(2012), as medidas de racionalização e substituição do petróleo no mesmo período,
como o Programa Nacional do Álcool, os elevados custos e a baixa autonomia não
potencializaram as vendas deste automóvel no mercado.
Na década de 1990, os veículos elétricos ressurgiram nos Estados Unidos e em outras
partes do mundo devido a reformas regulatórias visando introduzir parâmetros de
eficiência energética e veículos menos poluentes. Particularmente, na Califórnia,
destacava-se a política de cotas de vendas de veículos com emissão zero imposta
pelo CARB (California Air Resources Board). As cotas eram aumentadas de maneira
gradual

4

e serviram como modelo para outros estados norte-americanos, que

posteriormente adotaram políticas similares. Em função do ambiente regulatório,
muitos modelos foram introduzidos no mercado por fabricantes de renome5. Todavia,
este movimento não foi suficiente para manter a presença desses veículos no longo
prazo e muitos modelos saíram de circulação após poucos anos do seu lançamento.
Dentre os principais motivos para a descontinuidade desses modelos, avalia-se que a
baixa autonomia das baterias associados aos preços mais baixos de petróleo na
historia desempenharam papéis preponderantes (BEDSWORTH e TAYLOR, 2007).
Nos últimos anos, com a crescente evolução no preço do petróleo e a emissão de
poluentes locais e globais pelos veículos automores, a busca por alternativas para
substituição dos veículos a combustão interna volta à cena, ganhando importância
social e política em grande escala. O movimento é potencializado ainda pelos recentes
avanços nas baterias de íon-lítio que apresentam maior densidade de energia e maior
eficiência. Inserido neste contexto, os veículos elétricos híbridos de recarga externa
(PHEV – Plug-in Hybrid Vehicle) e os veículos elétricos à bateria (BEV – Battery
Electric Vehicle) ganham relevância.
3

O Gurgel Itaipu E-150 é conhecido como o primeiro veículo elétrico da América Latina.

4

Definidas em 2% para 1998, 5% para 2001 e 10% para 2003.

5

General Motors EV-1, Toyota RAV4-EV, Ford Ranger EV etc.
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Diversos modelos de veículos elétricos estão disponíveis comercialmente no mercado
em 2013. Os veículos PHEVs são equipados com um motor elétrico e um tradicional
motor de combustão interna (MCI). Os veículos híbridos plug-in utilizam as baterias
para percursos de curta distância, variando de 20 a 80 km, especialmente para
deslocamentos urbanos, incrementando a eficiência do veículo (IEA, 2011). O MCI dos
PHEVs pode ser utilizado para deslocamentos maiores, atingindo, portanto, os
mesmos padrões de autonomia dos veículos a combustão amplamente difundidos. Os
modelos PHEVs mais populares são o Toyota Prius e o Chevrolet Volt.
Por outro lado, os BEVs representam o ideário dos veículos livres de emissão de
gases poluentes, já que utilizam o sistema de armazenamento de baterias para
fornecer toda a energia necessária para a locomoção e sistemas auxiliares do veículo.
As baterias são recarregadas a partir do grid, embora a frenagem regenerativa
também contribua para o fornecimento de energia às baterias. Os veículos puramente
elétricos possuem uma autonomia média variando de 125 a 150 km, sendo o Nissan
Leaf o mais popular entre os BEVs (IEA, 2011). Com o objetivo de atender nichos de
mercado com alto poder aquisitivo, outros BEVs também se destacam, tais como o
Tesla Roadster6 e Tesla Model S7 (TESLA, 2013).
Diversas metas agressivas de adoção de veículos elétricos têm sido propostas por
governos, associações e montadoras. Em 2011, o presidente dos Estados Unidos
mencionou em discurso a meta para atingir 1 milhão de veículos elétricos8 até 2015,
objetivando desenvolver competência e tecnologias que reduzam a dependência de
petróleo no país. Para atingir esta meta, VEs terão que corresponder a
aproximadamente 1,7% das vendas de veículos novos até 2015 (DOE, 2011). A IEA,
no seu cenário alternativo, que busca reduzir as emissões de CO2 e a dependência de
petróleo, estima que em 2020 haja 27 milhões de veículos em circulação e mais de 1
bilhão em 2050 (IEA, 2012b).
No início de 2011, o nível de penetração de veículos elétricos híbridos (HEV – Hybrid
Electric Vehicle), PHEVs e BEVs atingia 2% nos Estados Unidos e 9% no Japão. Na
6

O Tesla Roadster é um BEV esportivo que apresenta uma autonomia de 350 km, velocidade

máxima de 210km/h e usa baterias de íon-lítio com capacidade de 53kWh.
7

O Tesla S é um BEV sedã capaz de percorrer 480 km usando baterias de íon-lítio de 85kWh.

8

Neste trabalho, a expressão veículos elétricos (VEs) será utilizada para representar PHEVs e

BEVs.
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última década mais de 2,5 milhões de veículos de modelos HEVs, PHEVs e BEVs
foram vendidos em todo o mundo (IEA, 2011). O entusiasmo e o interesse dos
consumidores em VEs vêm aumentando nos Estados Unidos. As vendas de VEs
triplicaram em 2012, com mais de 50.000 veículos. O GM Volt, por exemplo, vendeu
23.461 unidades em 2012, enquanto em 2011 este número foi de 7.671 veículos.
Apesar de o crescimento percentual ser expressivo, o número absoluto de unidades
ainda é pequeno, se comparado ao Ford Focus 9 , que teve 245.922 unidades
comercializadas em 2012. Contudo, superando significativamente o Corvette que
vendeu aproximadamente 14.000 veículos naquele ano. Além disso, o Volt superou
todos os outros modelos de veículos em pesquisas de satisfação do consumidor 10
(CNN, 2013; AUTOTRENDS, 2013).
A adoção de veículos elétricos em larga escala ainda depende da superação de uma
série de desafios técnicos, econômicos e culturais. As principais dificuldades
relacionadas à autonomia dos veículos tendem a ser mitigadas nos próximos anos
devido a inovações tecnológicas. O preço dos veículos, fortemente correlacionados
aos preços das baterias 11 , pode ser reduzido com a produção em massa e com
incentivos governamentais. A recarga de veículos, esperada para ocorrer durante as
noites após o retorno às residências, pode representar sobrecargas nos sistemas
elétricos e demandar investimentos para suprir este novo tipo de carga.
O World Energy Outlook 2012 (IEA, 2012) reporta que, apesar da pequena quantidade
de energia elétrica necessária para recarga de veículos elétricos, em relação à carga
total dos sistemas, poderá haver grandes impactos na infraestrutura de transmissão e
distribuição devido à carga de ponta, dado que os motoristas tendem a recarregar
suas baterias em períodos durante as primeiras horas da noite. Tal comportamento
pode demandar antecipação de investimentos e requer atenção por parte das
distribuidoras de energia elétrica.

9

O Ford Focus foi considerado o carro mais vendido do mundo com aproximadamente 1

milhão de unidades vendidas em 2012, além de ser o carro mais vendido da Ford nos Estados
Unidos (AUTOTRENDS, 2013).
10

Consumer Reports’ owner satisfaction survey - http://www.consumerreports.org/

11

Novas pesquisas sugerem que o preço das baterias de íon-lítio pode cair drasticamente até o

ano de 2020, criando assim, condições para disseminação desta tecnologia (MCKINSEY,
2012).
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Neste contexto, é importante salientar que a adoção de VEs pode representar algum
risco para os sistemas de distribuição, uma vez que esses sistemas não foram
concebidos para fornecer parte da energia requerida pelo setor de transportes.
VELLOSO (2010) destaca a importância na adequação do planejamento energético
frente ao uso crescente de veículos elétricos durante os próximos anos, sugerindo que
se leve em consideração o aumento da geração de energia elétrica e pesquisas sobre
administração de redes frente às necessidades do sistema de transporte.
Na prática, a quantidade de veículos elétricos que uma dada rede de distribuição
suporta depende de diversos aspectos e não há um valor absoluto válido para
qualquer configuração de rede. Surge, assim, a necessidade de uma metodologia para
avaliar impactos em redes de distribuição que reconheça a natureza estatística dos
impactos estudados em função de diferentes níveis de penetração da tecnologia.
Buscando-se a avaliação dos impactos na infraestrutura dos sistemas de distribuição,
a metodologia proposta neste trabalho faz o uso de curvas de carga diárias de
consumidores estratificadas por suas classes e faixas de consumo. Agregam-se
também informações que representam a demanda de energia por veículos elétricos
nas redes de distribuição através da caracterização de parâmetros como a taxa de
motorização, horário de conexão e a energia necessária para cada recarga. Deste
modo, o comportamento da demanda de energia elétrica dos usuários é caracterizado
através de modelos estatísticos que representam funções de distribuição de
probabilidade.
No âmbito deste trabalho, define-se que a demanda de energia elétrica em qualquer
consumidor é dada por 02 (duas) parcelas: Cenário Base e Cenário VE. Essas
informações servem como dados de entrada para o cálculo do fluxo de potência
probabilístico trifásico, que determinará as condições de operação do sistema elétrico.
Para o Cenário Base faz-se uso da metodologia de agregação de curvas de carga
proposta por JARDINI (2001). Já para o Cenário VE, desenvolve-se uma metodologia
que está fundamentada basicamente na determinação da taxa de motorização, na
curva de depleção de baterias e na curva de conexão dos veículos à rede.
A taxa de motorização tem como finalidade estimar a frota de veículos em uma dada
região definida pela atuação da concessionária de distribuição de energia elétrica.
Este cálculo está fundamentado nas pesquisas do CENSO sobre a posse de veículos
em determinadas regiões. Portanto, podem-se extrair os dados da região de
abrangência do alimentador com a finalidade de avaliar uma taxa de motorização
específica para a localidade estudada, levando em consideração implicitamente os
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padrões de posse de veículo em função da faixa de renda dos domicílios. Ou seja, a
taxa de motorização calculada desta maneira permite capturar os padrões de
mobilidade e consumo da população.
Por outro lado, para determinar a demanda de energia em função da recarga dos
veículos é necessário estabelecer os padrões de mobilidade da região. A distância
média percorrida por um veículo durante um determinado intervalo de tempo está
associada a um conjunto de fatores socioeconômicos do proprietário do veículo e tem
impacto direto na energia elétrica requerida para a recarga. Tais dados, representando
características regionais, foram obtidos a partir da POF. Assim, considerando-se que a
curva de depleção da bateria é um proxy da distância percorrida pelos veículos, foi
possível tratar de maneira probabilística a demanda de energia elétrica para recarga.
Já o terceiro aspecto do Cenário VE, apresentado por curva de conexão, representa o
horário de recarga dos veículos elétricos. Uma curva de conexão de recarga reflete as
preferências dos usuários para realizar a recarga em função da hora, retratando,
assim, o percentual de veículos com potencial de conexão à rede da distribuidora em
um dado instante de tempo. A aproximação deste item por pesquisas de origemdestino ou contagem volumétrica parece ser razoável para o cálculo onde se deseja
testar a suportabilidade da rede frente a diferentes níveis de penetração, mas não
captura o comportamento de usuários que realizam a recarga no horário fora de ponta.
Todavia, os períodos fora de ponta para alimentadores predominantemente
residenciais não se mostram um entrave para a recarga de veículos elétricos.
A partir dos resultados gerados pela metodologia proposta, realiza-se uma avaliação
para um estudo de caso com a finalidade de verificar riscos de transgressão das
condições limites de operação do sistema. Ou seja, neste caso o risco deve-se ao
comportamento probabilístico dos elementos que compõem o sistema em análise, tais
como: queda

de

tensão,

sobrecargas em transformadores

de

distribuição,

sobrecorrente em alimentadores de média tensão etc. O estudo de caso proposto leva
em consideração um alimentador que fornece energia para uma região central do
município de Florianópolis, atendido pela CELESC, incluindo um bairro de classe
média, com perfil de carga misto (residencial e comercial).
A estrutura deste trabalho está dividida da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta uma
revisão dos aspectos técnicos de sistemas de distribuição através de conceitos
básicos de sistemas de subtransmissão, distribuição de média e baixa tensão,
topologias de rede e padrões de conexão disponíveis no Brasil. Ainda no Capítulo 2
serão visitados conceitos básicos de veículos elétricos (HEVs, PHEVs e BEVs),
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desempenho energético, tendências tecnológicas e padrões de recarga atualmente
definidos em norma. O Capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada para avaliar os
impactos de recarga de veículos elétricos em redes de distribuição através dos
conceitos básicos apresentados no Capítulo 2, levando-se em consideração a
natureza probabilística das cargas para definir intervalos de confiabilidade na
operação das redes de distribuição. Definidos os conceitos e a metodologia, no
Capítulo 4 será realizado um estudo de caso para verificar os limites de penetração da
tecnologia frente às características do sistema de distribuição disponibilizado pela
Celesc. Por fim, o Capítulo 5 apresenta as considerações finais do trabalho e algumas
sugestões de pesquisas que não foram abordadas neste trabalho.
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2

Veículos elétricos e redes de distribuição de energia

Este capítulo tem por finalidade apresentar conceitos básicos de veículos elétricos12 e
redes de distribuição de energia13. Na seção de veículos elétricos serão apresentados
os princípios de funcionamento de três tecnologias: Veículos Elétricos a Bateria,
Veículos Elétricos Híbridos e Veículos Elétricos Híbridos de Recarga Externa14. Além
disso, serão abordados alguns padrões de recarga estabelecidos em norma. A seção
de redes de distribuição de energia expõe conceitos básicos de sistemas de
subtransmissão, subestações de distribuição e redes de média e baixa tensão.

2.1

Veículos elétricos

Veículo elétrico é aquele que utiliza propulsão por meio de motor elétrico,
representando uma alternativa aos veículos tradicionais de combustão interna. Há
ainda modelos que a fim de aumentar a autonomia do veículo, combinam a propulsão
por meio de motor elétrico e de combustão interna, e são chamados de híbridos.
STEENHOF e MCLNNIS (2008) sugerem que a transição de veículos com MCI para
VEs tende a ocorrer inicialmente por veículos elétricos híbridos, sendo seguida por
veículos elétricos puros.
Veículos elétricos a bateria e Veículos elétricos híbridos plug-in representam uma
grande oportunidade de sinergia entre o setor elétrico e o setor de transportes. A
adoção de tecnologias como vehicle-to-grid (V2G 15 ), embora não estudada neste
trabalho, permite que os veículos elétricos atuem como geradores distribuídos nas
redes elétricas, fornecendo a energia armazenada nas baterias para contribuir com a
rede elétrica em períodos de alta demanda e minimizando investimentos em geração.
12

Para uma discussão sobre tecnologias de baterias e VEs sugere-se: POLLET (2012),

VALSERA-NARANJO et al. (2009) e IEA (2011). Para uma discussão sobre desempenho
energético de VEs sugere-se: BORBA (2012).
13

Para maiores informações sobre sistemas de distribuição de energia elétrica sugere-se:

KAGAN (2010) e KERSTING (2002).
14

Também denominados Veículos Elétricos Híbridos Plug-in

15

O sistema V2G já foi analisado em diversos estudos (KEMPTON et al., 2001; KEMPTON e

KUBO, 2000; SOVACOOL e HIRSH, 2009; KEMPTON e TOMIC, 2005) que sugeriram que este
sistema é menos adequado para a geração de energia elétrica de base, mas apresenta
potencial para a prestação de serviços de regulação, reserva girante e atendimento da carga
de pico.
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2.1.1

Veículos elétricos híbridos (HEV)

Os veículos híbridos elétricos apresentam o uso combinado de um tradicional MCI
com um motor elétrico. As exigências dos veículos híbridos em termos de baterias são
reduzidas, pois se dispõe do MCI para atender eventuais demandas do veículo
quando não houver carga nas baterias. A capacidade da bateria desses veículos,
variando de 1 a 2 kWh, é suficiente para armazenar a energia regenerada do sistema
de frenagem ou gerada a partir do MCI (EIA, 2009). Os sistemas híbridos permitem um
menor consumo de combustível em relação aos tradicionais MCI devido ao
desligamento do motor quando o veículo encontra-se parado, redução no tamanho e
potência do MCI e o armazenamento de energia através da frenagem regenerativa
(LIAO et al., 2004).
Os HEVs apresentam ganhos de eficiência, principalmente nas baixas rotações, pois
nessa condição de operação os motores de combustão interna com ciclo Otto
apresentam baixo desempenho energético (BORBA, 2012). Ou seja, faz-se uso do
motor elétrico e evita-se o uso do MCI em condição de baixas rotações. De modo geral,
a redução do consumo de combustível de um automóvel híbrido completo, em relação
a um veículo convencional, pode ser de até 40% em condições urbanas, de 15 a 20%
em estrada e próximo a zero em condições de autoestrada (IEA, 2007).
Três configurações típicas de arquitetura podem ser encontradas nos HEVs
comercializados, que variam de acordo com a forma de transmissão de energia para
as rodas, sendo elas: Série, Paralelo e Série-paralelo.
a) Série
Os HEVs na configuração Série, apresentados na Figura 1, possuem um sistema
similar aos encontrados nas locomotivas a diesel, no qual o powertrain16 é puramente
elétrico e o MCI atua simplesmente como um gerador, não tendo nenhuma ligação
direta com as rodas. Esta configuração requer tipicamente um conjunto de baterias
maior do que a configuração Paralela (CHAU e WONG, 2002). O Chevrolet Volt é um
exemplo de configuração em Série, porém, a maioria dos híbridos atualmente
comercializados emprega a forma de transmissão paralela (GM, 2012; DENTON,
2011).

16

Compreende todos os subsistemas do veículo necessários para produzir potência e

transmiti-la às rodas (KASSERIS, 2006).
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Os híbridos em série apresentam vantagens na operação em baixas velocidades ou
quando se realizam paradas sucessivas. Essa vantagem pode ser atribuída
principalmente ao fato de o MCI não tracionar as rodas diretamente, portanto, não está
sujeito à zona de baixo desempenho energético do ciclo Otto.

Figura 1 - Sistema híbrido em Série
Fonte: MELO et al. (2004)

b) Paralelo
A configuração paralela corresponde aos sistemas nos quais tanto o motor elétrico
como o MCI encontram-se conectados ao sistema de transmissão mecânica, sendo
ambos responsáveis pela tração. Mais especificamente, o MCI aciona o veículo
diretamente, assim como ocorre nos veículos convencionais, e o motor elétrico auxilia
em demandas adicionais de potência, como em aceleração ou subidas. O motor a
combustão desta configuração é menor do que um típico motor de um veículo
convencional, mas é mais caro do que a configuração em série (KASSERIS e
HEYWOOD, 2007). O sistema híbrido é assim chamado, pois a energia é conduzida
para as rodas do veículo em paralelo, conforme pode ser visto na Figura 2.
A bateria do HEV nesta configuração é carregada pela atuação do motor elétrico, que
passa a atuar como gerador. Dessa forma, enquanto o motor elétrico estiver sendo
usado para recarregar as baterias, ele não poderá ser utilizado para acionar as rodas
do veículo (MELO et al., 2004). A configuração híbrida paralela é também
mecanicamente mais complexa do que a configuração em série, pois é necessário
sincronizar as tarefas do MCI, da transmissão e do motor elétrico. A operação deste
tipo de configuração em estradas e autoestradas pode apresentar vantagens em
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relação aos veículos híbridos em série, pois a atuação do MCI pode fazer uso de
zonas com maiores eficiências do ciclo Otto. Dentre os veículos com arquitetura em
paralelo, pode-se citar o Honda Insight e o Honda Civic.

Figura 2 - Sistema híbrido em Paralelo
Fonte: MELO et al. (2004)

c) Série-paralelo
Os sistemas Série-paralelo, também conhecidos como sistemas mistos, consistem em
uma combinação dos dois primeiros sistemas descritos anteriormente, visando assim,
obter os benefícios de operação de ambos. A configuração desta arquitetura lembra o
sistema em paralelo, onde o MCI está diretamente conectado às rodas. Porém, o MCI
pode se desconectar da transmissão e operar de maneira semelhante ao híbrido em
série, principalmente nos momentos que o HEV opera em baixa rotação (FRIEDMAN,
2003). Por outro lado, quando o veículo atinge uma velocidade maior, o MCI passa a
tracionar o veículo, minimizando a atuação do motor elétrico e fazendo uso do
potencial da configuração em paralelo. É possível ainda que o sistema opere com os
dois motores de forma simultânea a partir de um acoplador mecânico.
Os custos envolvidos no desenvolvimento desta configuração são maiores do que no
caso do sistema paralelo, pois é necessário um gerador, um conjunto maior de
baterias e um sistema de controle mais complexo para operar os dois sistemas de
maneira integrada. Dentre os modelos comercialmente disponíveis que adotam esta
configuração, o Toyota Prius é o mais conhecido.
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Figura 3 - Sistema híbrido em Série-Paralelo
Fonte: MELO et al. (2004)

A despeito da classificação do sistema de tração, a tecnologia híbrida apresenta um
potencial aumento da eficiência do veículo, atendendo a padrões de emissões, mas
excluindo-se o padrão de zero emissão (FRIEDMAN, 2003). Os veículos híbridos
também desempenham um papel fundamental auxiliando na maturidade de
tecnologias de motores elétricos, de eletrônica de potência e de baterias. Tais avanços
poderão resultar em redução de custos no futuro (SCHMITT, 2010).
2.1.2

Veículos elétricos híbridos de recarga externa (PHEV)

Os veículos híbridos plug-in 17 podem ser considerados como um passo além da
tecnologia de HEVs no sentido de eletrificação veicular, como apresentado na Figura 4.
Da mesma maneira que os HEVs, os PHEV apresentam um MCI e um motor elétrico.
Deste modo, têm-se duas fontes de energia disponíveis: a energia elétrica
armazenada na bateria e a energia química do combustível, podendo ser utilizadas em
conjunto ou separadamente. A principal diferença entre PHEVs e HEVs é a adição de
um carregador ao PHEV, que permite o carregamento da bateria a partir da rede
elétrica. Já em relação aos BEV, verifica-se autonomia e custo como as principais
vantagens. No caso de custo, a redução do tamanho do banco de baterias, permitindo
o

veículo

operar

somente

algumas

dezenas

de

quilômetros,

aumenta

a

competitividade dos PHEVs. Do ponto de vista de autonomia, a adição de um MCI
17

Dentre os principais PHEVs, pode-se citar: Chevrolet Volt, Fisker Karma, Toyota Prius Plug-

in Hybrid, Ford C-Max Energi, Volvo V60 PHEV, Honda Accord, Mitsubishi Outlander, Ford
Fusion Energi, dentre outros.
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permite que o HEV percorra distâncias maiores, oferecendo maior confiabilidade ao
consumidor (IEA, 2011). Assim como os HEVs, os PHEVs apresentam a possibilidade
do uso de frenagem regenerativa, transformando a energia cinética do veículo em
energia elétrica para armazenamento na bateria.

Figura 4 - Arquitetura típica de um veículo híbrido plug-in e de um veículo híbrido
Fonte: MELO et al. (2004)

A autonomia dos PHEVs é comumente referida na literatura como PHEV-X, onde “X”
representa a distância percorrida do veículo em quilômetros ou milhas. Este parâmetro
considera somente a distância que o veículo é capaz de percorrer com o sistema de
armazenamento de energia das baterias (partindo com a bateria completamente
recarregada e um ciclo de operação pré-definido). Por exemplo, um PHEV-30 pode se
deslocar 30 milhas, ou aproximadamente 48 quilômetros, somente utilizando a energia
acumulada nas baterias. Segundo IEA (2011), a autonomia típica esperada de um
PHEV pode variar de 20 a 80 km.
Os modos de gerenciamento de energia do PHEV definem como o veículo controla a
fonte de energia que tracionará o veículo, visando o melhor desempenho e menor
impacto ambiental (BRADLEY e FRANK, 2009). Dentre esses modos, os seguintes se
destacam pela sua relevância:
•

Modo Carga Sustentada (Charge-Sustaining Mode – CS): Neste modo de
operação, o estado da carga da bateria (SOC) é controlado para permanecer
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dentro de um limite estreito de funcionamento. Os veículos híbridos
convencionais costumam operar a maior parte do tempo neste modo, utilizando
o MCI para manter a meta do SOC da bateria (BRADLEY e FRANK, 2009);
•

Modo Depleção de Carga (Charge-Depleting mode – CD): Modo de operação
no qual o estado da carga da bateria (SOC) vai sendo diminuído durante a
operação do veículo.

•

Modo Veículo Elétrico: Opera o PHEV somente com o motor elétrico, sem a
intervenção do MCI. Este modo de operação corresponde ao funcionamento do
PHEV como se fosse um veículo a bateria (BEV).

•

Modo Motor de Combustão Interna: Modo no qual o sistema de tração elétrica
não fornece potência ao veículo. Neste caso, o veículo funciona basicamente
como um veículo MCI tradicional.

Os PHEVs podem ainda ser definidos de acordo com o gerenciamento de operação
adotado pelo veículo, que pode ser automático ou manual. No caso de gerenciamento
automático, variáveis como estado de carga, velocidade, torque, rotação do motor,
temperatura ambiente, temperatura da bateria são utilizadas para determinar o modo
de operação mais eficiente do veículo. Já o modo manual leva em conta as
preferências do usuário para condução do veículo.
Assim, os PHEVs no modo Range extender (extensor de autonomia) operam
primariamente no Modo Veículo Elétrico e alternam para o Modo Sustentação de
Carga quando o estado da bateria atinge níveis baixos. O modo Blended (misturado)
opera o veículo no Modo Depleção de Carga e muda para o Modo Sustentação de
Carga quando o nível da bateria diminui até um determinado nível. Os PHEVs no
modo Green Zone (Zona verde) operam no Modo de Sustentação de Carga, mas o
usuário pode optar pela operação no Modo Veículo Elétrico (BRADLEY e FRANK,
2009).
Na Figura 5 observa-se o comportamento da bateria de um PHEV operando
inicialmente no modo de depleção de carga. Neste intervalo, a carga da bateria vai
sendo consumida devido à energia fornecida para o sistema de tração até o ponto
onde o veículo passa a funcionar no modo carga sustentada. Neste modo o veículo
tem uma meta de sustentação de aproximadamente 25%, funcionando numa faixa
bastante estreita, similar ao funcionamento de um veículo híbrido (HEV).
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Figura 5 - Estado de carga da bateria (SOC) em função distância percorrida para um
PHEV
Fonte: KROMER e HEYWOOD (2007)

O avanço tecnológico das baterias é um dos principais entraves para a adoção ampla
deste tipo de veículo. Apesar de precisar de menor capacidade de baterias, se
comparado a um BEV, os veículos PHEVs ainda se deparam com significativos custos
com bateria, pois a capacidade de bateria dos PHEVs precisa ser de pelo menos cinco
vezes mais que a capacidade de bateria de um híbrido (IEA, 2009).
2.1.3

Veículos elétricos a bateria (BEV)

Nos veículos elétricos a bateria 18 , a propulsão é realizada por um motor elétrico
utilizando a energia que se encontra armazenada em um conjunto de baterias. A
recarga dessas baterias pode ser realizada via rede elétrica, sendo que uma parcela
da recarga também poderá ocorrer com a energia gerada pela frenagem regenerativa.
Isto é, a energia cinética do veículo é transformada em energia elétrica para ser
armazenada na bateria quando o freio é utilizado. Os BEVs representam uma grande
oportunidade para mitigar a emissão de poluentes, principalmente se a matriz elétrica
associada à recarga for composta de fontes limpas de energia (IEA, 2011).
18

Dentre os principais BEVs, pode-se citar: Mitsubishi i-MiEV, Nissan Leaf, Smart electric drive,

Volvo C30 DRIVe Electric, BYD e6, Ford Focus Electric, JAC J3 EV, Renault Fluence Z.E.,
Honda Fit EV, Renault Zoe, dentre outros.
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O conceito do BEV é mais simples se comparado ao tradicional motor de combustão
interna. O BEV não apresenta embreagem e não requer o complexo sistema de
transmissão de marchas tipicamente utilizados nos veículos de MCI. Além disso, a sua
eficiência é mais elevada, principalmente na arrancada em baixas velocidades. O alto
rendimento do motor elétrico, usualmente superior a 90%, juntamente com a frenagem
regenerativa tornam a eficiência dos BEVs superior a outras categorias de veículos.
Pode-se estimar que o veículo elétrico é três vezes mais eficiente que um veículo a
combustão interna tradicional e duas vezes mais que um veículo híbrido (IEA, 2009).
Com a finalidade se obter estruturas mais leves, os veículos elétricos são tipicamente
montados sobre plataformas de veículos compactos. Deste modo, pode-se compensar
o elevado peso do sistema de baterias com uma estrutura mais leve do veículo
(SCHMITT, 2010).
Para auxiliar no sistema de regeneração, nos casos onde o motor elétrico passa a
atuar como gerador, pode-se utilizar ultra-capacitores com a finalidade de absorver
rapidamente a energia regenerada, já que nem sempre uma bateria o consegue fazer
em curtos períodos de tempo. Os ultra-capacitores podem ainda disponibilizar esta
energia de forma rápida, auxiliando numa rápida aceleração do veículo. (BORBA,
2012).
Os BEVs têm como característica a operação somente no modo depleção de carga.
Pode-se considerar que os BEVs representam um passo além na possível transição
dos HEVs e PHEVs. A principal desvantagem do BEV é a dependência exclusiva de
baterias, que ainda apresentam baixa densidade energética quando comparada aos
combustíveis líquidos (IEA, 2009). Por exemplo, para oferecer uma autonomia de 500
km, um veículo elétrico precisaria ter uma bateria com capacidade mínima de 75
kWh19. Neste caso, considerando o preço em 2012 das baterias de íon-lítio, na ordem
de US$ 600/kWh20, o custo somente do sistema de baterias seria de US$ 54.000 (IEA,
2009; MCKINSEY, 2012).
Segundo LONG (2012), as questões relacionadas à baixa autonomia das baterias, ao
custo desses veículos, à ausência de infraestrutura pública de recarga e o
desenvolvimento tecnológico das baterias ainda são considerados grandes limitadores
19

Considerando um desempenho energético de 6,67km/kWh.

20

Segundo MCKINSEY (2012), o preço das baterias de íon-lítio encontra-se na faixa de

US$ 500 a US$600 por kWh.
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para a utilização dos BEVs em larga escala. Portanto, BEVs ainda são vistos como
uma tecnologia restrita a trajetos urbanos devido à baixa autonomia.
A autonomia sempre foi vista como um dos grandes limitadores à adoção de BEVs na
sociedade. De fato, o assunto é abordado na literatura como “ansiedade do motorista21”
e retrata o medo de que a carga da bateria não seja suficiente para transportar os
condutores até seu destino final ou trazê-los de volta para casa. Para aumentar a
autonomia, verifica-se a tendência de uso de grandes bancos de baterias,
ocasionando um maior espaço ocupado e um grande incremento de peso e custo.
Considerando-se a baixa autonomia de um veículo elétrico, a sua difusão no mercado
depende da construção de estações de recarga espalhadas geograficamente,
principalmente nos casos onde os usuários não têm acesso a uma tomada na sua
garagem ou proximidades. Se houver disponibilidade de tomada, a recarga pode ser
realizada nas residências, seguindo padrões estabelecidos para tal. No entanto, à
medida que a tecnologia avança e os tempos de recarga diminuam, poderá ser
necessária uma infraestrutura elétrica diferenciada apta a suportar as elevadas
correntes requeridas para recarga.
O uso de sistemas de recarga rápida e troca de baterias também podem servir como
uma forma de tornar BEVs mais atrativos ao consumidor. No entanto, o sucesso de
sistema de troca de baterias depende de uma ampla padronização por parte das
montadoras (IEA, 2009).
2.1.4

Formas de recarga de veículos

Os veículos elétricos podem ser recarregados através de dois tipos de tecnologias:
recarga condutiva e recarga indutiva. A recarga condutiva utiliza conexões físicas,
similar às conexões de equipamentos com condutores. Por outro lado, a recarga
indutiva é realizada através de indução eletromagnética em um processo de
transferência de energia semelhante a um transformador de potência. A recarga
condutiva é a mais utilizada para veículos elétricos (BOSSCHE, 2010).
A recarga condutiva pode ser feita a partir de tomadas convencionais ou estações
dedicadas de recarga. Dependendo da tensão e corrente disponíveis, além do estado
de carga da bateria, o processo poderá levar de alguns minutos a várias horas. No
21

O termo “range anxiety” foi cunhado pelos usuários do GM EV-1 pela preocupação e medo

contínuo de a bateria do veículo não ter capacidade de levar o condutor até o seu destino final
(TATE et al., 2008).

33

caso da recarga residencial, encontram-se disponíveis no Brasil dois padrões de
tensão: 380/220 V e 220/127 V (Brasil, 1988). BORBA (2012) sugere que a recarga
residencial em tomadas padrão de 127 V ou 220 V pode ser suficiente para a
autonomia desejada pela maioria dos usuários de PHEVs. Porém, para o caso de
recarga de BEVs há também a necessidade de uma infraestrutura pública de recarga
para aumentar a autonomia, assim como postos de recarga rápida, para longas
viagens.
Em 1994, nos Estados Unidos, o EPRI (Electric Power Research Institute) definiu três
níveis de recarga para veículos elétricos, que foram codificados no NEC (National
Electric Code), sendo eles: Nível 1 (120 VAC, 12 ou 16 A), Nível 2 (240 VAC, 40 A) e
Nível 3 (480 VAC) (DOE, 2008).
Por outro lado, a SAE (Sociedade de Engenheiros Automotivos), adotada amplamente
nos Estados Unidos e Japão, elaborou a norma J1772, “Electric Vehicle Conductive
Charge Coupler”, que foi publicada em Janeiro de 2010, definindo os seguintes
padrões: CA Nível 1 (120 VAC, 12 ou 16 A), CA Nível 2 (240 VAC até 80 A) e CA Nível
3 (com níveis de tensão e corrente em estudo). A SAE ainda define três níveis de
recarga para corrente contínua: CC Nível 1 (200 a 450 V, até 80 A), CC Nível 2 (200 a
450 V, até 200 A) e CC Nível 3 (200 a 600 V, até 400 A22) (SAE, 2011).
Outro padrão estabelecido mundialmente é o IEC 61851 (International Electrotechnical
Commission), que é adotado na Europa. Este padrão define 4 modos de recarga com
tensão alternada de até 690 V e tensão contínua de até 1.000 V (BOSSCHE, 2010).
Há também um sistema de recarga conhecido por “CHAdeMO” que é um método de
recarga rápida para veículos em uso no Japão. Este sistema permite a recarga em
corrente contínua em níveis de tensão de até 500 V e 125 A (CHADEMO, 2013).

2.2

Sistemas de distribuição

Os sistemas elétricos têm por finalidade precípua levar energia elétrica aos
consumidores, sendo tipicamente divididos em três principais seguimentos, que
operam de forma interligada: geração, transmissão e distribuição, conforme
representação da Figura 6. Na geração ocorre a conversão de alguma forma de
energia (hidráulica, térmica, eólica etc.) em energia elétrica. Após, tem-se a
transmissão, que tem por objetivo transportar a energia elétrica gerada na fase

22

Ainda em fase de estudos.
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anterior até os centros de consumo. E posteriormente, com a distribuição, a energia
elétrica oriunda do sistema de transmissão é distribuída aos consumidores finais23.
Os sistemas de distribuição são tipicamente caracterizados por uma subestação de
distribuição, que pode ser alimentada por uma ou mais linhas de subtransmissão. Em
alguns casos, a subestação de distribuição pode ser alimentada através de uma linha
de transmissão de alta tensão. Nestes casos não há necessidade de um sistema de
subtransmissão. Cada subestação apresenta suas particularidades; portanto, a sua
configuração dependerá da companhia distribuidora e das condições de fornecimento
de energia elétrica. De modo geral, cada subestação de distribuição pode alimentar
um ou mais alimentadores primários, sendo estes predominantemente radiais. Ou seja,
só existirá um caminho para o fluxo de energia da subestação para o consumidor final
(SHORT, 2004).
Em termos de tensão24, o art. 1º do Decreto no 97.280, de 16 de dezembro de 1988,
alterou o inciso III e o § 2º do art. 47 do Decreto no 47.019, de 26 de fevereiro de 1957,
e estabeleceu as seguintes tensões nominais padronizadas:
•

Transmissão e subtransmissão: 750; 500; 230; 138; 69; 34,5; 13,8 kV;

•

Distribuição primária em redes públicas: 34,5 e 13,8 kV;

•

Distribuição secundária em redes públicas: 380/220 e 220/127 volts, em redes
trifásicas; 440/220 e 254/127 volts, em redes monofásicas.

O Decreto determinou ainda que a utilização de tensões nominais dos segmentos
citados diferentes daquelas estipuladas naquele artigo “somente podem ser utilizadas
em reforço ou extensão de linhas ou redes já existentes, desde que sejam técnica e
economicamente justificáveis”.
No Brasil, hodiernamente a distribuição é realizada por 67 concessionárias de energia
elétrica, as quais estão submetidas à regulação pela ANEEL, que por meio de suas
resoluções, tem o papel de garantir que as relações entre os consumidores e as
concessionárias se desenvolvam com observância aos padrões de confiabilidade,
23

Para maiores detalhes sobre o funcionamento de sistemas de distribuição, recomenda-se a

leitura de SHORT (2004) ou KERSTING (2002).
24

De acordo com o PRODIST, considera-se alta tensão (AT) a tensão entre fases cujo valor

eficaz é igual ou superior a 69 kV e inferior a 230 kV. A média tensão (MT) é a tensão entre
fases cujo valor eficaz é superior a 1 kV e inferior a 69 kV. Já a baixa tensão (BT) tem a tensão
entre fases cujo valor eficaz é igual ou inferior a 1kV.
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disponibilidade, qualidade, segurança e custos, com o mínimo impacto ambiental e o
máximo de segurança. Dentre o arcabouço regulatório vigente, os Procedimentos de
Distribuição da ANEEL destacam-se pela abrangência25 e relevância na operação e
planejamento dos sistemas de distribuição.
Os Procedimentos de Distribuição são um conjunto de regras com vistas a subsidiar
os agentes e consumidores do sistema elétrico nacional na identificação e
classificação de suas necessidades para o acesso ao sistema de distribuição,
disciplinando formas, condições, responsabilidades e penalidades relativas à conexão,
planejamento da expansão, operação e medição da energia elétrica, sistematizando a
troca de informações entre as partes, além de estabelecer critérios e indicadores de
qualidade (ANEEL, 2012a).

Figura 6 - Representação geral da infraestrutura de um sistema elétrico
Fonte: Adaptado de SHORT (2004)
25

O PRODIST é composto por 8 módulos: Introdução, Planejamento da expansão do sistema

de distribuição, Acesso aos sistemas de distribuição, Procedimentos operativos do sistema de
distribuição, Sistemas de medição, Informações requeridas e obrigações, Perdas técnicas
regulatórias e Qualidade da energia elétrica.
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2.2.1

Sistema de subtransmissão

Os sistemas de subtransmissão têm a função de captar energia das subestações de
subtransmissão e transferi-la às subestações de distribuição ou aos consumidores26,
que estejam conectados em tensão de subtransmissão. As linhas de subtransmissão
podem operar em diferentes níveis de tensão e com capacidade de transporte de
algumas dezenas de MW por circuito, usualmente de 20 a 150 MW. Quanto maior a
tensão de subtransmissão, para uma determinada potência, menores serão as perdas.
O fornecimento de energia elétrica às subestações de distribuição também pode ser
realizado através de linhas de transmissão, em 230 kV, por exemplo. No entanto, esta
alternativa pode tornar o custo das subestações de distribuição excessivamente
elevado (SHORT, 2004).
O sistema de subtransmissão pode operar em configuração radial, com possibilidade
de transferência de blocos de carga em situações de contingência. A configuração
radial é a mais simples e menos onerosa, porém, oferece o fornecimento de energia
de maneira menos confiável. Uma falha no sistema de subtransmissão, por exemplo,
pode interromper muitas subestações de distribuição. Uma possibilidade de aumentar
a confiabilidade dos sistemas de subtransmissão é através de arranjos de circuitos
redundantes, em anel ou outras topologias27 (KAGAN et al., 2010).
O projeto e a configuração de redes de subtransmissão dependem de uma série de
fatores, dentre eles: possibilidades de investimentos, localização das cargas,
expansão do sistema, a distribuição de tensão dos circuitos por onde passa a linha de
transmissão, dentre outros.
2.2.2

Subestações de distribuição

As subestações de distribuição são responsáveis pela redução da tensão do nível de
subtransmissão ao nível de tensão primária, sendo possível encontrar diversas
configurações desses sistemas em termos de tensão. Por exemplo, uma linha de
subtransmissão de 69 kV pode alimentar uma subestação de distribuição de 13,8 kV,
ou ainda, uma linha de subtransmissão de 138 kV pode alimentar uma subestação de
34,5 kV. As condições históricas do desenvolvimento dessas redes explicam as
diferentes combinações dos sistemas encontrados. Alguns usuários são alimentados
26

Consumidores em tensão de subtransmissão são geralmente grandes instalações industriais,

estações de tratamento e bombeamento de água etc.
27

Para maiores detalhes ver KAGAN (2010).
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diretamente em média tensão, enquanto outros serão alimentados em baixa tensão.
No último caso a tensão primária ainda será rebaixada pelos transformadores de
distribuição.
Sabe-se que um perfil de carga pesada imposto pelos usuários do sistema de
distribuição faz com que mais corrente circule pelas linhas de distribuição, provocando,
assim, uma maior queda de tensão, principalmente nas extremidades da rede. Este
problema pode ser atenuado com o controle de tensão no lado de MT através de um
transformador com regulador com TAPs variáveis ou banco de capacitores. O
regulador automático com TAPs (LTC - Load tap changer) em transformadores de
potência AT/MT permite efetuar a regulação de tensão com a carga conectada
(PIZALLI, 2003). O problema de queda de tensão atenua-se com o regulador de
tensão na barra da subestação de potência (VR - Voltage Regulator).
2.2.3

Rede primária e secundária de distribuição

As redes de distribuição primárias, ou de média tensão, partem da subestação e
fornecem energia diretamente aos consumidores primários ou aos transformadores de
distribuição espalhados pela rede. Os sistemas de distribuição primários modernos
são tipicamente trifásicos a quatro fios multi-aterrados28 ou delta29. O primeiro tipo de
conexão é o mais popular, enquanto a conexão em delta é o segundo (PIZALLI, 2003).
Essas redes podem apresentar-se na configuração aérea ou subterrânea, sendo
àquela mais comum em virtude de seu menor custo. As redes de média tensão aéreas
compõem a grande maioria dos sistemas de distribuição e são tipicamente radiais.
Nessas redes só existe um caminho para o fluxo de potência entre a subestação de
distribuição e o consumidor. Dentre os principais consumidores da rede MT, podem-se
citar grandes centros comerciais, hospitais, pequenas indústrias etc (KERSTING,
2002).
Dos transformadores de distribuição conectados à rede primária derivam-se as redes
de baixa tensão, ou redes secundárias de distribuição, em 220/127 V ou 380/220 V.
De modo geral, as redes secundárias podem operar em malha ou radial, sendo este
28

Na ligação estrela, também chamada de Y, cada um dos terminais da carga trifásica é

conectado a uma das fases do sistema enquanto o outro terminal é conectado a um ponto
comum que é chamado de neutro.
29

Na ligação delta, também chamada de triângulo, cada um dos terminais da carga trifásica é

conectado a outro terminal de outra carga e as fases do sistema são interligadas nos pontos de
junção desses terminais de carga.
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mais comumente encontrado. Nas redes secundárias os circuitos alcançam
comprimentos da ordem de centenas de metros. Ressalta-se que o rebaixamento da
tensão nesses sistemas pode ser feito de diversas formas pelos transformadores de
distribuição, destacando-se o sistema aéreo (postes de rua) e o sistema subterrâneo
(geralmente câmaras abaixo do nível das calçadas). A rede de BT atende um grande
número de consumidores, se destacando o setor residencial, pequenos comércios e
indústrias. Geralmente esse tipo de rede não possui recurso para o atendimento de
contingências.
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3 Metodologia para avaliação de impactos de veículos
elétricos em sistemas de distribuição
O planejamento do sistema elétrico de distribuição consiste em realizar estudos
baseados nas projeções de crescimento de demanda de energia elétrica ao longo dos
anos de modo a obter diagnósticos de curto, médio e longo prazos sobre as condições
de disponibilidade e operação dos sistemas elétricos (CANDIAN, 2008). Os estudos de
planejamento levam em consideração critérios básicos de desempenho das redes de
distribuição (queda de tensão, carregamentos de equipamentos e da rede de
distribuição, perdas na rede etc.).
Neste contexto, o planejador deve estar atento a possíveis mudanças de
comportamento no padrão de consumo de energia por parte dos usuários e ao
surgimento de novas tecnologias com grande potencial de demanda de energia dos
sistemas elétricos. Em particular, os veículos elétricos representam um grande desafio
para as redes elétricas, caso o índice de penetração destes venha a se mostrar
relevante nos próximos anos.
Assim, à medida que os veículos elétricos atinjam níveis de penetração significativos
no mercado de automóveis particulares, concessionárias de distribuição de energia
precisarão se adaptar a um novo tipo de carga que apresenta características de alto
consumo de energia (comparável com a carga de um chuveiro elétrico) e com horário
de conexão em períodos de pico do sistema (entre 18h e 21h). Este cenário é ainda
mais agravado se associado à ausência de uma rede inteligente que possua a
capacidade de operar com tarifas diferenciadas de energia elétrica de acordo com a
hora de uso (RTP – real time pricing).
Os fenômenos associados tanto ao consumo de energia elétrica na ausência de
veículos elétricos, denominado aqui Cenário Base, como ao consumo para recarga de
baterias de veículos elétricos, denominado aqui Cenário VE30, são caracterizados pela
variação de resultados de uma observação para outra, dificultando, assim, a previsão
de um resultado futuro. Por exemplo, em uma determinada hora, não se sabe aonde
os veículos vão se conectar à rede elétrica para recarga, bem como não se sabe o
tempo de permanência necessário para recarregar a bateria desses veículos,
conforme apresentado na Figura 7. Para avaliação desses fenômenos – fenômenos

30

VE – Veículo elétrico
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estocásticos – adota-se um modelo probabilístico para avaliação dos impactos de
veículos elétricos em redes de distribuição.

Figura 7 - Cenário possível de conexão de veículos elétricos em redes de distribuição
Fonte: Autor

O nível de penetração de veículos elétricos que uma dada rede de distribuição suporta
depende de diversos aspectos e não é um valor absoluto válido para qualquer
configuração de rede. Com o objetivo de levar em conta essas diferenças de rede para
rede, neste capítulo é introduzido um método iterativo, baseado no método de
Simulação Monte Carlo, para avaliar diferentes impactos variando os níveis de
penetração de veículos elétricos em redes de distribuição radial. Isto é, a partir de um
grupo de variáveis de entrada aplicadas ao modelo determinístico, pode-se obter a
resposta do sistema em função de curvas de distribuição de probabilidade, conforme
ilustrado na Figura 8.
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Figura 8 - Princípio da Simulação Monte Carlo
Fonte: Capuruço e Capretz (2012)

A avaliação dos impactos faz uso de curvas de carga diárias de consumidores e um
modelo proposto que representa a demanda de energia por veículos elétricos que se
conectam à rede. Essas informações servem como dados de entrada para o cálculo
do fluxo de potência probabilístico, que determinará as condições de operação do
sistema elétrico.
O algoritmo para aplicação da metodologia foi implantado no software MATLAB. O
MATLAB é uma plataforma da empresa MathWorks, que utiliza uma linguagem de
programação de alto nível. Esta foi a plataforma utilizada para criação de todas as
rotinas de cálculo do fluxo de potência e dos módulos de geração de carregamento
dos cenários: Cenário Base e Cenário VE. A Figura 9 apresenta o fluxograma geral da
metodologia proposta.
Inicialmente o algoritmo realiza a leitura de todas as variáveis e constantes para
realização dos cálculos, sendo que dentre essas vale citar: parâmetro da taxa de
motorização 31 , limites de penetração 32 , curva de depleção de baterias 33 , curva de
31

A taxa de motorização é definida como a razão entre o número de veículos pelo número de

domicílios. Trata-se, portanto, de um parâmetro determinístico e fixado a partir dos microdados
do IBGE.
32

O limite de penetração representa a quantidade máxima de veículos elétricos a ser avaliada

durante as simulações.
33

Indica a quantidade de energia elétrica requerida para repor o que foi consumido em uma

dada viagem. Trata-se de uma função de distribuição de probabilidade obtida a partir da POF e
parâmetros típicos de desempenho energético de veículos elétricos.
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conexão de veículos à rede de distribuição34 , curvas de carga do Cenário Base35 ,
parâmetros do Cenário VE

36

, dentre outras informações necessárias para

funcionamento do método.
Prepara-se, então, o algoritmo para iniciar o processo de simulação para a primeira
hora do dia (h=1). Após a convergência do processo são realizadas novas simulações
com incrementos de hora em hora. Para cada hora analisada, realiza-se a varredura
de níveis de penetração, iniciando-se em 0 até um limite máximo pré-estabelecido. Os
incrementos da taxa de penetração ocorrem de maneira progressiva de acordo com o
passo de penetração definido como premissa no início da simulação.
A taxa de penetração inicial de 0% corresponde somente ao Cenário Base; ou seja,
não existem veículos elétricos demandando energia da rede. Este caso particular tem
a finalidade de servir como parâmetro de comparação na medida em que aumentam
os níveis de penetração de veículos elétricos.
Estabelecidas a hora e a taxa de penetração, o algoritmo está apto a gerar curvas de
carga aleatórias que serão utilizadas no modelo do fluxo de potência. Realiza-se,
assim, o cálculo da demanda no Cenário Base através de diferentes funções de
distribuição probabilidade de usuários estratificados de acordo com as classes de
consumo, conforme pontificado na seção 3.3. Por outro lado, o Cenário VE
corresponde à potência demandada em função de uma série de fatores que serão
discutidos na seção 3.4.
Após a geração de um dado cenário aleatório de carga, o sistema apresenta uma
configuração única em termos de demanda. Deste modo, a rede encontra-se
completamente caracterizada para o cálculo do fluxo de potência. A solução do fluxo
de potência corresponde, portanto, à situação da rede para uma hora específica h,
uma taxa de penetração p e uma configuração de demanda particular produzida pelo
Cenário Base e pelo Cenário VE. O processo de geração de demanda e solução do
fluxo de potência é repetido continuamente até que um dado critério de convergência
seja atendido.

34

Indica o percentual de veículos com potencial de conexão à rede da distribuidora em um

dado instante de tempo.
35

Corresponde às curvas representativas de carga dos usuários do sistema de distribuição.

36

Caracterizados por modalidade e eficiência de recarga.
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Por fim, o processo é repetido variando os níveis de penetração e as horas até que os
limites sejam atendidos e os resultados finais para análise sejam gerados. A análise
destes resultados será abordada na seção 3.5.

Figura 9 - Fluxograma geral da metodologia utilizada
Fonte: Autor

3.1

Determinação da taxa de motorização

A taxa de motorização média do Brasil hoje é significativamente inferior à dos países
desenvolvidos e mesmo de alguns países em desenvolvimento (IPEA, 2012). No
entanto, avalia-se um grande potencial de incremento da taxa de motorização nos
próximos anos em função do aumento de renda e facilidade na obtenção de crédito.
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Segundo o Anuário da Indústria Automobilística Brasileira, o potencial de incremento
da frota no Brasil é de 6 milhões de veículos/ano no médio e longo prazos (ANFAVEA,
2011).

Figura 10 - Taxa de motorização por número de veículos por grupo de 100 habitantes em
países selecionados.
Fonte: IPEA, 2012

Na literatura, a taxa de motorização é comumente referida como a razão entre número
de veículos e número de habitantes de uma determinada região ou de um determinado
país. Deste modo, estabelece-se um índice que relaciona a população com a frota
circulante. Este índice é de extrema importância para planejadores de políticas de
transporte e mobilidade urbana, pois influencia a elaboração de projetos em diversos
setores, como estrutura viária, meio-ambiente e previsão da demanda para setores da
economia (SILVA, 2011).
No plano da metodologia utilizada neste trabalho, a taxa de motorização terá como
finalidade a estimativa da frota de veículos em uma dada região definida pela atuação
da concessionária de distribuição de energia elétrica. No entanto, ao contrário do que
é encontrado tipicamente na bibliografia, a definição de taxa de penetração neste
trabalho é a razão entre o número de veículos pelo número de domicílios. O motivo
deste indicador se deve ao fato de a base de dados da concessionária registrar o
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número de consumidores atendidos (domicílios, por exemplo). Ou seja, assume-se
que cada residência corresponde a uma única unidade de consumo de energia elétrica.
Para o cálculo da taxa de motorização faz-se uso dos dados regionais do CENSO de
2000 e 2010. Cabe ressaltar que o CENSO é realizado a cada década pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e é a principal fonte de dados sobre a
situação de vida da população nos municípios e localidades sendo tais informações
coletadas para a definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e
municipal (IBGE, 2010a). Os dados do CENSO também permitem que a iniciativa
privada possa tomar decisões sobre alocação de investimento e planejamento de
acordo com a evolução das características populacionais.
Entretanto, os dados desagregados sobre a posse de veículos por município não
estão disponíveis diretamente no site do IBGE e encontram-se somente em formato de
microdados. Os microdados consistem no menor nível de desagregação dos dados de
uma pesquisa e retratam sob a forma de códigos numéricos as respostas dos
questionários aplicados pelos recenseadores.
Para extração e análise dos microdados do CENSO foi utilizado o software R. O R é
uma linguagem orientada a objetos, distribuída gratuitamente, que aliada a um
ambiente integrado permite a manipulação de dados, realização de análises
estatísticas e geração de gráficos (R PROJECT, 2013). Ademais, o R é capaz de
interagir com outros programas estatísticos e bancos de dados.
O CENSO de 2010 traz uma única variável sobre automóveis e refere-se à existência
ou não de automóvel de uso particular 37 . Esta variável considera como tendo
automóvel para uso particular o domicílio particular permanente38 em que um de seus
moradores possuísse um automóvel de passeio ou veículo utilitário para passeio ou
locomoção dos membros do domicílio para o trabalho ou estudo, bem como o veículo
utilizado para desempenho profissional de ocupações (IBGE, 2012b).

37

A informação corresponde a variável V0222 do CENSO 2010 com a classificação Sim ou

Não.
38

Domicílio particular permanente - É o domicílio construído para servir exclusivamente à

habitação e que, na data de referência, tinha a finalidade de servir de moradia a uma ou mais
pessoas (IBGE, 2012b).
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A partir dos microdados do CENSO de 2010 podem-se selecionar somente as
respostas de questionários oriundas do bairro e redondezas 39 em que se deseja
analisar o comportamento do sistema elétrico; ou seja, somente as amostras do
CENSO relativas à área de interesse podem ser extraídas. Os dados de posse de
veículo foram relacionados com a referida faixa de renda mensal informada em
salários mínimos pelo entrevistado. Desta forma, é possível traçar uma relação entre
renda e posse de veículo(s) para uma determinada região de estudo.

• Extração dos microdados do CENSO 2010
Microdados

Seleção das
Amostras

Posse de
veículos

• Seleção das amostras que representam a
região de interesse

• Determinação da posse de veículos nos
domicílios em função da faixa de renda

Figura 11 - Determinação da posse de veículos com base nos microdados do CENSO
2010
Fonte: Autor

Apesar das relações entre renda e posse de veículos extraídas dos microdados, ainda
não é possível estimar a taxa de motorização de veículos para o estudo, pois,
conforme dito anteriormente, o CENSO 2010 só acusa a existência de veículo no
domicílio. Para contornar este problema, a solução adotada foi utilizar os dados do
CENSO 2000, que apresenta em seu questionário uma variável40 sobre a quantidade
de veículos para uso particular com classificação: 0 (o domicílio não possui automóvel),
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 automóveis.

39

Corresponde a variável de imputação V6530 – Rendimento Domiciliar, Salários Mínimos.

40

Corresponde a variável de imputação V0222 – Automóveis para uso particular, número.
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Deste modo, através dos microdados do Censo Demográfico 2000, torna-se possível
criar um índice que relaciona a quantidade de veículos por domicílio em função da
faixa de renda. Ou seja, cria-se um índice que representa a taxa de motorização por
faixa de renda que será utilizado para determinar a quantidade de veículos por
domicílio para as amostras que acusaram a existência de veículo no CENSO 2010.
Através da aplicação dos índices de taxa de motorização, obtidos para as diversas
faixas de renda, sobre as amostras que acusaram a existência de veículos no CENSO
2010, é possível realizar uma aproximação da taxa de motorização para a região do
sistema elétrico em análise.

• Extração dos microdados do CENSO 2000
Microdados

Seleção das
Amostras

Taxa de
motorização

Taxa de
motorização

• Seleção das amostras que representam a
região de interesse

• Determinação da taxa de motorização do
CENSO 2000 em função da faixa de renda
• Determinação da taxa de motorização da
região de interesse cruzando os dados do
CENSO 2000 e 2010

Figura 12 - Processo para determinação da taxa de motorização na região estudada
Fonte: Autor

3.2

Fluxo de potência

O cálculo do fluxo de potência é um problema matemático que tem como objetivo
determinar a tensão e a potência em todos os barramentos de um sistema elétrico
(ALMEIDA, 2012). Nas áreas de planejamento e operação de redes de distribuição, o
fluxo de potência (também conhecido como fluxo de carga) tem a finalidade de
subsidiar estudos para as fases de projeto, estabelecer o planejamento da expansão e
a operação dos sistemas elétricos. Em outras palavras, o fluxo de potência é usado
para garantir a transferência de energia elétrica de geradores ou subestações a
consumidores através de uma rede estável, confiável e com economicidade.
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A aplicação do fluxo de potência como ferramenta no planejamento de redes aumenta
a efetividade da operação dos sistemas de distribuição, pois permite conhecer o perfil
de tensão das redes de distribuição, calcular as perdas técnicas de energia, verificar a
capacidade de carregamento dos condutores e dos transformadores de distribuição
dentre outros tipos de análise (BARAN e KELLEY, 1989).
Na literatura podem-se encontrar várias metodologias e modelos desenvolvidos para o
cálculo do fluxo de potência. Além disso, verifica-se na prática a existência de
inúmeros softwares para realização de cálculos deste tipo. A grande variedade de
métodos e softwares é sustentada por questões como: facilidade de utilização,
necessidades de precisão do estudo, disponibilidade de dados e características
específicas dos sistemas estudados.
O método para solução do fluxo de potência utilizado neste trabalho foi proposto por
SHIRMOHAMMADI et al. (1988) para sistemas radiais e fracamente malhados41. A
proposta deste método consiste na aplicação direta das leis de Kirchhoff 42 em
basicamente quatro etapas. A primeira etapa do algoritmo consiste em separar o
sistema de distribuição em diferentes camadas (layers), numerando todos os ramos a
partir da subestação, que corresponde ao nó raiz, conforme a Figura 13.

Figura 13 - Representação em camadas de um sistema radial
Fonte: ARAUJO (2008)
41

O método utilizado neste trabalho está baseado na varredura da rede através da Soma das

Correntes. Além disso, podem-se citar outros métodos baseados no procedimento de
varredura: o método Escalonado e o método de Soma das Potências.
42

As Leis de Kirchhoff (lei dos nós e lei das malhas) são empregadas na resolução de circuitos

elétricos. A lei dos nós determina que a soma das correntes em qualquer nó do circuito é igual
a zero. Já a lei das malhas determina que a soma das tensões em qualquer malha fechada é
igual a zero.
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Após a etapa de separação das diferentes camadas do sistema, pode-se realizar a
segunda etapa do método que se resume em calcular as correntes que fluem em cada
uma das barras do sistema. O cálculo é realizado assumindo um perfil de tensão inicial
equivalente a tensão nominal do sistema para todas as barras.
De posse dos valores de corrente em cada uma das barras do sistema, realiza-se o
somatório das correntes a partir das barras localizadas nas extremidades, passando
por todas as barras, até a subestação. Ou seja, a terceira etapa é responsável pela
varredura reversa do sistema e equivale à aplicação da Lei de Kirchhoff para o
somatório das correntes.
Na quarta etapa, correspondente à varredura direta, as tensões nas barras são
atualizadas partindo do nó raiz até chegar às extremidades, levando-se em
consideração a corrente calculada na terceira etapa e, por consequência, a queda de
tensão em cada um dos ramos do sistema.
Após a atualização das tensões nas barras do sistema, verifica-se se o critério de
convergência da iteração foi atendido. O critério de convergência utilizado na solução
deste algoritmo usa o valor do erro da potência encontrado nas barras da rede
(diferença entre a potência aparente nominal da barra pela potência calculada na
iteração atual). Caso a iteração não tenha atendido o critério de convergência, que
neste caso foi definido em 10-4, o processo é reiniciado considerando-se o novo perfil
de tensão calculado em todas as barras do sistema. Métodos deste tipo são chamados
de Forward-Backward Sweep (FBS) ou Varredura.
Segundo ARAUJO (2008), o método Forward-Backward Sweep é comumente utilizado
para resolver sistemas elétricos radiais ou fracamente malhados devido a seu alto
desempenho computacional e facilidade de implantação. Deste modo, o FBS tornouse uma das mais populares metodologias para resolver o problema do fluxo de
potência trifásico em sistemas de distribuição radiais.
3.2.1

Fluxo de potência probabilístico

O uso de ferramentas de fluxo de potência para simular as condições de operação de
um sistema elétrico é baseado no fato de que a geração e a demanda de energia são
conhecidas com precisão em todas as barras do sistema.
A determinação da demanda pode ser realizada através de sistemas de medição em
tempo real das variáveis elétricas. No entanto, quando não há infraestrutura disponível
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para esse tipo de medição, não se pode dispor de grande precisão para realização dos
cálculos de fluxo de potência (STEFOPOULOS, 2005).
Se, por um lado, a demanda não pode ser precisamente determinada em todos os
instantes de tempo, por outro, ela apresenta por natureza um caráter estocástico. Este
caráter pode auxiliar o desenvolvimento de estudos e planejamento baseado em
estimativas da carga. Este tipo de análise pode ser desenvolvido utilizando um estudo
de fluxo de potência estocástico que é também conhecido na literatura por fluxo de
potência probabilístico. O fluxo de potência probabilístico é, então, um termo que se
refere a um método de análise do fluxo de potência que leva em consideração a
incerteza das cargas elétricas (STEFOPOULOS, 2005).
O comportamento da demanda de energia elétrica dos usuários é caracterizado
através de modelos estatísticos que representam funções de distribuição de
probabilidade. Dentro deste trabalho, define-se que a demanda de energia elétrica em
qualquer consumidor é dada por 02 (duas) parcelas: Cenário Base e Cenário VE.
O Cenário Base corresponde aos padrões de consumo de energia elétrica de um
usuário, ou de um grupo de usuários, sem levar em consideração os efeitos de
recarga de veículos elétricos. O Cenário VE representa exclusivamente a demanda de
energia elétrica requerida por um veículo que percorreu uma determinada distância e
permanecerá conectado à rede até que a sua recarga seja completamente realizada.
Assume-se a premissa de que o consumo de energia no Cenário Base e no Cenário
VE são mutuamente independentes. Ambos os cenários serão detalhados nas
próximas seções.
Uma vez que os modelos estatísticos do Cenário Base e do Cenário VE estejam
definidos, pode-se fazer uso do método de Simulação Monte Carlo para repetir o fluxo
de potência até que algum critério de convergência seja atendido. Para cada iteração
da simulação, um conjunto particular de valores aleatórios representará a potência
demandada por cada usuário no Cenário Base e no Cenário VE (por veículos elétricos
que estão sendo conectados ao sistema hora após hora).
Simulação Monte Carlo
O método de Simulação Monte Carlo é uma técnica estocástica usada para avaliar as
incertezas na resposta de sistemas (RUBINSTEIN e KROESE, 2008). O método
baseia-se na aplicação de dados aleatórios e, no contexto deste trabalho, tem a
função de estimar valores esperados de grandezas elétricas (tensão, potência,
corrente etc.).
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Uma amostra de um cenário da simulação Monte Carlo é similar a uma amostra de
uma observação experimental obtida da rede. Deste modo, os resultados do fluxo de
potência probabilístico baseados na simulação Monte Carlo no que diz respeito à
capacidade de condução de corrente, aos perfis de tensão e aos carregamentos de
transformadores, por exemplo, podem ser tratados estatisticamente.
A partir da geração de um número aleatório U, a observação de uma variável aleatória
de interesse pode ser calculada através da sua função de densidade de probabilidade.
•

Uma função de densidade de probabilidade acumulada F(x) observada em
qualquer valor de x é igual a um número entre 0 e 1 e pode ser expressa como:
F(x) = U;

•

De acordo com a expressão supracitada, é possível se obter uma observação
da variável x encontrando o valor da inversa da função de densidade de
probabilidade: x = F-1(U).

Várias funções de densidade de probabilidade têm sido usadas para modelar o
comportamento de cargas elétricas, por exemplo: uniforme, Weibull, normal, lognormal,
beta dentre outras (VICENTE, 2012).
Critério de convergência do método de Simulação Monte Carlo
Conforme citado na seção anterior, o método de Simulação Monte Carlo é baseado
em uma abordagem probabilística e não determinística. Deste modo, faz-se
necessário determinar um critério de convergência para a parada do processo. Na
literatura é possível encontrar diversos critérios de parada para a simulação Monte
Carlo, dentre eles: número predefinido de iterações; coeficiente de variação estatística;
ou a variância de uma variável de interesse.
O critério de parada do fluxo de potência utilizado neste trabalho foi tanto o fixo,
número predefinido de iterações, como o do coeficiente de variação estatística,
utilizado em diversos trabalhos (COMISKEY et al, 2004; BURCH et al, 1993). O uso do
coeficiente de variação permite que a estimativa seja produzida dentro de um intervalo
de confiança, tipicamente de 95% a 99% (COMISKEY, 2004).
 =

/2
√

(3.1)

Onde:
•

CV – Coeficiente de variação estatístico
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•
•

/ – Limite do intervalo de confiança da distribuição normal
 – Média da variável observada

•

– Desvio padrão da variável observada

•

– Número da iteração

A variável utilizada no coeficiente de variação calculado é a demanda de potência em
cada fase do sistema de distribuição, sendo utilizado para fins de convergência o
maior coeficiente de variação entre as fases.
CV = max(CVa,CVb,CVc)

3.3

(3.2)

Curvas de carga – Cenário Base

Considerando-se que a variação da demanda de energia elétrica sofre influência de
inúmeros fatores socioeconômicos e culturais e que cada classe de consumidor a
utiliza de forma distinta, a caracterização do comportamento típico dos consumidores,
sejam eles residenciais, comerciais, industriais, se mostra de extrema importância.
Segundo a ANEEL (2011), as distribuidoras de energia elétrica devem caracterizar a
carga de suas unidades consumidoras e o carregamento de suas redes e
transformadores, por meio de informações oriundas de campanhas de medição.
Adicionalmente à campanha de medição, deve ser realizada, a cada dois ciclos de
revisão tarifária, uma pesquisa de posse de equipamentos e hábitos de consumo para
as diversas classes de unidades consumidoras43.
Além do seu uso em revisões tarifárias, as campanhas de medições nas
concessionárias também têm o intuito de melhor caracterizar a demanda para fins de
planejamento e operação.
Classificação dos Consumidores
Os Procedimentos de Distribuição da ANEEL determinam a estratificação dos usuários
para medição das unidades consumidoras em função de níveis de tensão, potência
demandada, atividades econômicas e consumo de energia.

43

Para as distribuidoras que não operem redes em tensão superior a 25 kV, é facultado o envio

das tipologias e do relatório da pesquisa de posse de equipamentos e hábitos de consumo.
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Para as unidades consumidoras com instalações conectadas ao Sistema de
Distribuição de Média Tensão, a estratificação deve ser feita por potência demandada
nas seguintes faixas (ANEEL, 2011):
a) Até 50 kW,
b) Acima de 50 kW até 100 kW,
c) Acima de 100 kW até 200 kW,
d) Acima de 200 kW até 300 kW,
e) Acima de 300 kW até 500 kW,
f)

Acima de 500 kW até 1.000 kW, e

g) Acima de 1.000 kW.
Para as unidades consumidoras com instalações conectadas no Sistema de
Distribuição em Baixa Tensão - SDBT, a estratificação deve ser feita nas classes
(ANEEL, 2011):
a) Residencial,
b) Rural,
c) Comercial, serviços e outras atividades,
d) Industrial,
e) Iluminação Pública, e
f)

Qualquer classe atendida a partir de sistema subterrâneo de distribuição.

Para as unidades consumidoras da classe residencial, atendidas pelo SDBT, a
estratificação deve ser feita por faixa de consumo médio mensal dos últimos doze
meses, como segue (ANEEL, 2011):
a) Até 80 kWh,
b) Acima de 80 kWh até LBR44 kWh,
c) Acima de LBR kWh até 500 kWh,
d) Acima de 500 kWh até 1.000 kWh, e
e) Acima de 1.000 kWh.
Para as unidades consumidoras da classe rural, atendidas pelo SDBT, a estratificação
deve ser feita por faixa de consumo médio mensal dos últimos doze meses, como
segue (ANEEL, 2011):

44

A RESOLUÇÃO Nº 485, DE 29 DE AGOSTO DE 2002 da ANEEL define os limites regionais

de consumo para baixa renda. No caso da CELESC este valor é de 160 kWh.
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a) Até 200 kWh,
b) Acima de 200 até 500 kWh,
c) Acima de 500 até 1.000 kWh,
d) Acima de 1.000 até 5.000 kWh, e
e) Acima de 5.000 kWh.
Para as unidades consumidoras das classes comercial, serviços e outras atividades e
da classe industrial atendidas pelo SDBT, e para as unidades consumidoras com
instalações conectadas a sistema subterrâneo de distribuição, a estratificação deve
ser feita por faixa de consumo médio mensal dos últimos doze meses (ANEEL, 2011):
a) Até 500 kWh,
b) Acima de 500 kWh até 1.000 kWh,
c) Acima de 1.000 kWh até 5.000 kWh,
d) Acima de 5.000 kWh até 10.000 kWh, e
e) Acima de 10.000 kWh.
Média e Desvio Padrão dos Consumidores
A caracterização das curvas representativas de consumo aqui empregadas foi obtida
por meio da metodologia de modelagem de curvas de cargas representativas proposta
por JARDINI (2001). Esta metodologia tem sido utilizada com sucesso em inúmeras
pesquisas como base para solução de problemas de fluxo de potência probabilístico e
caracterização da demanda de energia elétrica.
Para a obtenção das curvas representativas são realizadas medições em grupos de
consumidores compostos de várias classes e estratificados por faixa de consumo
mensal. A partir das medições é possível determinar a demanda média em kW para
cada um dos consumidores pertencentes a amostra. Tipicamente essas análises são
obtidas através da demanda média em intervalos de 15 minutos, resultando em 96
medições no decorrer de um dia, e podem durar de 15 a 30 dias. A partir dos dados
das campanhas de medição são realizadas análises estatísticas a fim de se obter a
média (Pmi) e o desvio padrão (Smi) das demandas para cada grupo de consumidores.

 =


=
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(3.4)
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Onde:
•

 ,



– Valor médio e do desvio padrão no período i (15 ou 30 minutos ou 1

hora, por exemplo).

Após a determinação das curvas representativas em kW dos consumidores do grupo
amostral, JARDINI (2001) realiza a compatibilização das curvas para uma mesma
base através do procedimento de normalização. Ou seja, transforma-se a grandeza de
potência em valores normalizados por um fator de base que deverá ser calculado.

!"#$ =

1 9:
*+,'* -.+/0 (23ℎ)
& ' . () =
24 
24630

(3.5)

As curvas obtidas pela divisão das curvas de média e desvio padrão pela base são
denominadas “curvas p.u.” (por unidade). Este procedimento é repetido para todas as
classes de consumidores em função do consumo.
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Onde:

•
•

 – Potência demandada em kW para cada intervalo da curva média;

*+,'* '.+/0 (23ℎ) – Consumo mensal de energia elétrica do

consumidor;
•
•
•



– Desvio padrão em kW para cada intervalo da curva média;

; – Potência demandada em p.u.;
+ – Desvio padrão em p.u.;

Posteriormente à determinação das curvas representativas de consumo, caso se
tenha interesse em estimar a curva de um dado consumidor onde só se conheça o seu
consumo mensal (kWh/mês), pode-se obter esta estimativa através do produto entre a
curva representativa a que este dado usuário pertence pela potência de base deste
consumidor [kWh/(24x30)].
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Figura 14 - Estrato residencial 51 - 200kWh
Fonte: JARDINI (1999)

Curva de Carga do Transformador de Distribuição
Da mesma maneira que foram obtidas curvas que representem o comportamento de
um dado consumidor conectado à rede de distribuição, é possível realizar a mesma
medição para um transformador de distribuição e obter resultados equivalentes. No
entanto, JARDINI (2001) propõe uma metodologia para agregar as curvas de carga de
um conjunto de usuários conectados a um determinado transformador, obtendo assim,
uma curva representativa do equipamento.
Pode-se estabelecer uma curva diária de carga F(t) em um dado transformador,
supondo uma distribuição normal de valores, com certa probabilidade de não ser
excedida, utilizando-se a expressão abaixo:

<()) = =()) + 2?())

(3.8)
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Onde:
•

µ(t) – Média da potência demandada pelo transformador

•

σ(t) – Desvio padrão da potência demandada pelo transformador

•

k – Valor da tabela de distribuição normal que estabelece a probabilidade pr(%).
Por exemplo: para k=1,3, pr=90%; para k=2, pr=98%.

Para agregação das curvas dos consumidores ligados a este transformador,
considera-se, por exemplo, que os seguintes consumidores estão conectados ao
transformador: “p” consumidores do tipo “a” e “q” consumidores do tipo “b”. As curvas
desses consumidores para cada intervalo de tempo podem ser expressas conforme as
equações abaixo.

< = ="  + 2?" 
< = =!  + 2?! 

(3.9)
(3.10)

Onde:
•
•

 – Potência de base para o consumidor i;
 – Potência de base para o consumidor j.

A agregação de usuários em um dado transformador será dada pelas expressões
abaixo que representam a soma estatística dos parâmetros individuais de cada um
dos usuários conectados àquele transformador. Para realização deste cálculo é
necessário ter o consumo médio de cada consumidor e a qual classe ele pertence.
B
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(3.11)

(3.12)

Deste modo, obtêm-se todas as curvas dos transformadores de distribuição
necessárias para realização deste estudo. As curvas, todavia, representam a potência
ativa das cargas e a parcela reativa ainda precisa ser determinada.
A Resolução Normativa 414 (ANEEL, 2010) estabelece as Condições Gerais de
Fornecimento de Energia Elétrica a serem observadas tanto pelas concessionárias e
permissionárias quanto pelos consumidores. De acordo com esta resolução, as
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instalações elétricas devem ter um fator de potência não inferior a 0,92. Caso o fator
de potência de uma instalação seja inferior a 0,92, a concessionária poderá cobrar
multa em decorrência do baixo fator de potência. Portanto, para efeito de simplificação
das simulações será adotado que o fator de potência das instalações é de 0,92. Podese, desta maneira, encontrar a potência total demandada por cada um dos
transformadores e caracterizar a demanda dos consumidores em análise.

Figura 15 - Comparação dos valores medidos e estimados através da metodologia de
agregação
Fonte: JARDINI (1999)

3.4

Curvas de carga – Cenário VE

Com a introdução de veículos elétricos no sistema de transporte nacional, o setor de
energia, em particular o setor elétrico, sofrerá uma mudança estrutural em virtude das
novas demandas energéticas que passarão a fluir pelas redes elétricas. Nesse passo,
existe uma necessidade de caracterização de modelos que representem a demanda
de energia para recarga de veículos elétricos a fim de se facilitar a operação e o
planejamento de sistemas.
O Cenário VE, apresentado anteriormente na Figura 9 e agora em detalhe na Figura
16, tem como objetivo realizar o cálculo da demanda de energia elétrica. Este módulo
calcula inicialmente o número de veículos elétricos com potencial de conexão à rede
para uma hora particular da simulação, que no fluxograma corresponde à variável “L”.
A partir do número total de veículos elétricos, inicia-se um processo iterativo de
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alocação geográfica, sorteio do tipo de carregador utilizado e cálculo da demanda
necessária para recarregar o veículo elétrico.

Figura 16 - Fluxograma do módulo Cenário VE
Fonte: Autor

A quantidade de veículos elétricos recarregando baterias é claramente uma função do
horário em que se está realizando a observação. Uma curva de conexão de recarga
reflete as preferências dos usuários para realizar a recarga em função da hora,
retratando, assim, o percentual de veículos com potencial de conexão à rede da
distribuidora em um dado instante de tempo. Esta curva associada a outras variáveis
(nível de penetração da tecnologia, número de domicílios, energia requerida para a
recarga) determina a quantidade de veículos demandando energia da rede. Na seção
3.4.2 discute-se em detalhes o procedimento adotado neste trabalho para definir o
horário de conexão dos veículos à rede.
Após a determinação da quantidade de veículos conectados à rede, outra variável
precisa ser determinada, trata-se do padrão de recarga a ser adotado pelo usuário.
Ainda não se sabe qual será a preferência do consumidor com relação ao tipo de
carregamento. Verifica-se na indústria uma tendência de redução no tempo de recarga
60

dos veículos, no entanto, esta questão ainda é limitada por aspectos tecnológicos das
baterias, dos carregadores e também por aspectos econômicos. De fato, a questão do
tempo de recarga vem se mostrando um dos grandes entraves para uma maior
disseminação da tecnologia (LEVITAN, 2012).
Os Estados Unidos, por exemplo, apresentam uma rede de baixa tensão
predominantemente de 120 V. Este fato direciona de maneira natural os usuários para
o padrão de recarga em Nível 1. Porém, considerando-se o longo tempo de recarga do
Nível 1, muitos usuários de VEs deverão apresentar interesse na recarga em Nível 2,
tanto para infraestrutura residencial como pública (ETEC, 2010). Esta assertiva pode
ser verificada através da ampla variedade de marcas e modelos de EVSE Nível 2
disponíveis comercialmente naquele país 45 . Deste modo, proprietários de veículos
elétricos acabam realizando mudanças na entrada da rede elétrica em suas
residências com a finalidade de obter circuitos com tensão de 208 V ou 240 V
(CLIPPERCREEK, 2011). Vale reiterar que tanto o padrão de recarga Nível 1 como o
Nível 2 são previstos pela SAE J1772.
No Brasil, há dois padrões de tensão para a distribuição secundária de corrente
alternada trifásica em redes públicas: 380/220 V e 220/127 V (Brasil, 1988). Em
regiões atendidas por sistemas em 220/127 V é possível que o mesmo cenário
retratado nos EUA se repita. Isto é, embora alguns usuários tenham as suas
necessidades atendidas, em termos de tempo de recarga46, outros poderão realizar
mudanças na ligação da rede de entrada buscando a redução no tempo de recarga
através de uma ligação 220 V (fase-fase).
Por outro lado, em redes de distribuição secundárias operadas em 380/220 V, os
usuários são geralmente atendidos em tensão nominal de 220 V (fase-neutro). Esta
característica de tensão da rede direciona o usuário aos padrões de recarga do Nível 2.
Este nível pode ainda ser subdividido em dois subníveis: baixo, com corrente de 10 a
20 A; e alto, com correntes de 30 a 40 A. Neste estudo, serão definidos dois tipos de
carregadores: o Nível 2 baixo com tensão nominal de 220 V e corrente de 15 A e o
Nível 2 alto com tensão nominal de 220 V e corrente de 30 A. Em ambos os casos
45

Amazon (http://www.amazon.com/) ou BestBuy (http://www.bestbuy.com/), por exemplo,

oferecem uma série de marcas e modelos de EVSE Nível 2.
46

Na maioria dos veículos elétricos disponíveis comercialmente hoje, o tempo de recarga é

definido principalmente pelo carregador interno do veículo, cuja capacidade varia de modelo
para modelo (3,3 kW e 6,6 kW, por exemplo).
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será assumido um fator de potência de 0,95 e a recarga será realizada com uma
eficiência de 90% (EPRI, 2009; NYSERDA, 2011).
No fluxograma da Figura 16, observa-se que o Cenário VE sorteia aleatoriamente o
tipo de carregador para cada veículo conectado à rede através de uma distribuição de
probabilidade uniforme discreta. Ou seja, para cada cenário de simulação uma nova
configuração de tipos de recarga é proposta através da variação do número de
carregadores Nível 1 e/ou Nível 2 – baixo e/ou Nível 2 – alto.
Seguindo a lógica do fluxograma, uma vez definido o tipo de recarga a ser utilizado por
um dado veículo, pode-se distribuir este veículo geograficamente no sistema. A
distribuição dos veículos é realizada de maneira probabilística, mas seguindo a
proporção de usuários residenciais em cada um dos transformadores e respeitando o
número de usuários possíveis em cada transformador.
Uma vez definido o tipo de recarga a ser utilizada e a localização do usuário em um
determinado transformador da rede, a próxima variável a ser identificada é o tempo de
recarga deste veículo. O tempo de recarga é uma variável que está diretamente
relacionada à distância percorrida pelo proprietário do veículo. Para tratar essa
variável, propõe-se neste trabalho, o uso de curvas de depleção de baterias através
cálculos indiretos de dispêndio dos domicílios com combustível. Este assunto é
discutido em detalhes na seção 3.4.1.
Nesta etapa do algoritmo, todas as variáveis necessárias para o cálculo da demanda e
o tempo de permanência do veículo conectado na rede foram informadas. É
necessário, então, verificar se ainda existem veículos elétricos que deverão ser
alocados no sistema. Caso existam, o processo é reiniciado e novas variáveis
aleatórias são geradas. Caso contrário, o algoritmo continua a lógica do fluxograma
apresentada na Figura 9 e realiza o cálculo do fluxo de potência com as novas
condições do cenário.
3.4.1

Distância percorrida e curva de depleção

A distância média percorrida por um veículo durante um determinado intervalo de
tempo está associada a um conjunto de fatores socioeconômicos do proprietário do
veículo e tem impacto direto no consumo de combustível. Esta informação é
imprescindível para avaliar o comportamento de uma rede elétrica dado que, à medida
que veículos elétricos venham a se popularizar, haverá consequentemente a
substituição de combustíveis tradicionalmente usados em veículos leves para energia
elétrica armazenada nas baterias.
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Uma das primeiras pesquisas envolvendo a distância média percorrida por veículos no
Brasil foi desenvolvida por MURGEL (1990) e relaciona a distância percorrida por ano
com a idade do veículo. No trabalho desenvolvido por MURGEL, observa-se que a
quilometragem média da frota do Estado de São Paulo para veículos com menos de
01 ano corresponde a 22.000km/ano. No caso de veículos com mais de 11 anos a
quilometragem média percorrida é reduzida para aproximadamente 9.000km/ano. A
redução da quilometragem média anual dos veículos em função da idade pode ser
atribuída a um efeito renda, pois os hábitos e o padrão de vida dos proprietários de
veículos mais velhos tendem a ser mais restritivos em termos de viagens e
deslocamentos, haja vista que a parcela do orçamento familiar alocada ao consumo de
combustível tende a ser menor.

Figura 17 - Distribuição da quilometragem média anual em função da idade do veículo
Fonte: MURGEL (1990)

O fato de o trabalho de MURGEL (1990) ser realizado somente para o Estado de São
Paulo, aliado aos padrões de comportamento e mobilidade do período estudado,
possivelmente contribuem para gerar divergências dos padrões de mobilidade para
outras regiões do país. BORBA (2008) destaca as diferenças de cada região brasileira
e aponta diversas características que impactam a distância percorrida por veículos tais
como: perfil do proprietário do automóvel, a quantidade de rodovias, as condições de
uso das vias e outros fatores.
Buscando reduzir as discrepâncias regionais de distância média percorrida, BORBA
(2008) propõe o cálculo da quilometragem média anual dos veículos leves de maneira
indireta a partir dos dados de consumo energético do setor de transportes, obtendo os
resultados da Tabela 1.
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Tabela 1 - Distância média percorrida por veículos leves por região (2004)
Regiões
Total
(km/ano)
Urbano
(km/ano)
Interurbano
(km/ano)

N

NE

CO

S

SP

RJ

MG

ES

16.596

12.622

11.779

9.231

8.405

8.747

9.950

10.380

12.687

9.603

9.898

7.516

7.316

7.717

8.149

8.385

3.909

3.019
1.881 1.715 1.090
Fonte: BORBA (2008)

1.031

1.801

1.994

Nesta tese, para o cálculo da distância percorrida por veículos leves, sugere-se uma
abordagem “bottom-up” onde são obtidos os valores de dispêndios com combustíveis
a partir de um conjunto amostral da POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares).
A POF tem como objetivo mensurar as estruturas de consumo, dos gastos, dos
rendimentos e a variação patrimonial das famílias (IBGE, 2010). Os dados amostrais
da POF investigam temas diversos e hábitos de consumo e, portanto, podem servir de
subsídio para o planejamento de políticas públicas, orientação alimentar, saúde,
moradia dentre outras atividades. No contexto deste trabalho, os dados relativos aos
gastos das famílias com combustíveis serão utilizados para estimar uma faixa média
de distância percorrida a partir da amostra disponibilizada em microdados pelo IBGE.

Extração dos
microdados da
POF

Seleção das
amostras que
representam a
região de
interesse

Seleção de
dispêndios com
combustíveis
(gasolina, álcool,
diesel e GNV)

Cálculo do
número de litros
de combustível
adquiridos pela
família no
período de 01
ano

Cálculo da
quilometragem
média anual com
base no
desempenho
energético por
tipo de
combustível

Determinação da
curva de
depleção de
baterias para
veículos elétricos
para a região
estudada

Figura 18 - Procedimento de cálculo da distância média percorrida
Fonte: Autor

Com a finalidade de propiciar a estimação de orçamentos familiares que contemplem
as alterações sazonais de consumo a que estão sujeitas as famílias ao longo do ano,
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o IBGE definiu o tempo de duração da pesquisa em 12 (doze) meses (IBGE, 2012). Os
dados utilizados neste trabalho são referentes à POF realizada entre maio de 2008 e
maio de 2009.
Selecionando as variáveis de despesas com combustível disponíveis nos microdados
da POF, obtém-se um conjunto de valores amostrais das famílias classificados de
acordo com o tipo de combustível: álcool, gasolina comum, óleo diesel, GNV, gasolina
especial e gasolina aditivada. Cruzando os dados de despesas com combustível com
os preços obtidos do Sistema de Levantamento de Preços da ANP (ANP, 2013), podese, então, estimar a quantidade de litros de cada um dos combustíveis adquiridos
pelas famílias pesquisadas. A ANP não realiza amostragem de preços para gasolina
especial nem gasolina aditivada no SLP. Portanto, adotou-se a premissa de que
dispêndios nestas classes de combustíveis fossem tratados como gasolina comum. A
partir dos dados de consumo de combustível em litros para cada amostra da POF, fazse necessário adotar padrões de desempenho energético a fim de se obter a distância
média percorrida por amostra.
Com a finalidade de estimar o desempenho energético da frota de veículos a gasolina
por estado, BORBA (2008) desenvolve os cálculos de desempenho energético
considerando fatores que variam desde a distribuição da frota de veículos por idade,
as diferenças de desempenho de veículos que rodam em estradas e em perímetro
urbano, o fato de que condutores de regiões urbanas tendem a utilizar pouco veículos
leves em estradas, dentre outros.
Tabela 2 - Desempenho energético médio da frota de veículos leves (2004)
Regiões
N
NE
CO
S
SP
RJ
Desempenho Urbano
(km/l)
9,6
9,65
9,66
9,71
9,78
9,78
População Urbana
(%)
69,9
69,1
86,7
80,9
93,4
96
Tempo em Estradas
(%)
23,6
23,9
16
18,6
13
11,8
Ganho
(%)
13,7
14,2
8,9
12
8,3
7,8
Desempenho Energético
(km/l)
10,53 10,63 10,28 10,55 10,36 10,32
Fonte: BORBA (2008)

MG

ES

Brasil

9,73

9,69

9,39

82

79,5

81,2

18,1

19,2

18,4

11,6

12,4

11,2

10,54 10,55 10,45

A fim de compatibilizar os dados da POF, já que esses dados contemplam
combustíveis variados, com os dados de desempenho energético de veículos, adotamse diferentes parâmetros em função do tipo de combustível usado. Ressalta-se aqui
que, como premissa simplificadora do estudo, não serão levadas em consideração
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diferenças de eficiência em função de veículos flex (gasolina e/ou álcool) quando estes
rodam com gasolina e/ou álcool.
Tabela 3 - Desempenho energético médio por combustível por região

Combustível
Gasolina
(km/l)
Álcool
(km/l)
GNV
(km/m3)
Diesel
(km/l)

Regiões
N

NE

CO

S

SP

RJ

MG

ES

Brasil

10,53

10,63

10,28

10,55

10,36

10,32

10,54

10,55

10,45

8,95

9,04

8,74

8,97

8,81

8,77

8,96

8,97

8,88

13,16

13,29

12,85

13,19

12,95

12,90

13,18

13,19

13,06

9,00

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
Fonte: Adaptado de BORBA (2008)

9,00

9,00

9,00

De posse do consumo médio anual de combustível nas 04 (quatro) categorias
mencionadas e adotando valores típicos de eficiência energética veicular relacionamse, assim, os dados de cada categoria a fim de se obter um conjunto de dados que
indicam a distância média percorrida para cada amostra da pesquisa. Implicitamente,
paira-se neste caso a premissa de que todo o consumo de combustível de uma dada
família é dado por um único veículo. Nos casos onde a taxa de motorização para os
domicílios que já possuem veículos for muito superior a 1 veículo/domicílio, poderão
ocorrer divergências da distância percorrida. Nesses casos, sugere-se adotar um
procedimento para correção da distância média mediante a ponderação da taxa de
motorização por faixa de renda, conforme apresentado no item 3.1.
A título de exemplo, aplica-se o procedimento descrito para um conjunto de 5659
amostras da região Sudeste, apresentado na Figura 19. A média da amostra indica
que para a região estudada a distância percorrida é de aproximadamente 12.000km
por ano. Este valor, bem como o mesmo cálculo repetido para outras regiões do país,
encontra-se dentro das faixas de distância percorridas publicadas por MURGEL (1990)
e BORBA (2008).
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Figura 19 - Distribuição de frequência da distância média anual percorrida por veículos
leves
Fonte: Autor

Analisando a distribuição de frequências obtida através do procedimento proposto,
verifica-se que uma pequena parcela de condutores tem uma baixa distância média
anual percorrida. Este valor segue aumentando significativamente até que se obtém
um pico de frequências na faixa de 4.000 a 6.000 km por ano. A partir deste ponto da
curva, pode-se observar ainda um elevado número de veículos que possui
quilometragem elevada; contudo, a frequência vai sendo reduzida gradativamente à
medida que a distância média anual percorrida aumenta. De fato, observa-se que o
padrão de distância percorrida remete a uma função de distribuição de probabilidade
lognormal. A mesma característica distribuição de frequências também pode ser
observada para outras regiões do país.
O tempo de recarga de um veículo elétrico é estabelecido principalmente pela
distância diária percorrida e pelo tipo de infraestrutura disponível para recarga.
Aproximando-se a distância diária por intermédio da distância anual percorrida, podese obter a quantidade de energia necessária para recarregar um veículo após a
realização de uma viagem. Vale ressaltar que esta aproximação não captura os
diferentes padrões de comportamento do uso de veículos entre dias úteis, sábados e
domingos. Uma possível maneira de avaliar os impactos desta simplificação seria
assumir que durante os dias úteis houvesse um predomínio de deslocamento em
regiões urbanas. Da tabela 5, verifica-se que a parcela urbana corresponde a uma
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faixa que varia de aproximadamente 76% a 88% do deslocamento total dos veículos
leves. Por outro lado, a hipótese de aproximação, da distância média diária através da
distância média anual, assume que os deslocamentos durante os dias úteis
correspondem a aproximadamente 71% da distância percorrida (5/7; assumindo 5 dias
do total de 7 dias). Na realidade, este número pode ser ainda maior, dado o fato que
em muitas cidades as atividades comerciais ocorrem normalmente durante os sábados.
Portanto, apesar das discrepâncias apresentadas, a aproximação parece razoável.
A partir da distribuição de frequências para as distâncias percorridas, pode-se
estabelecer uma função de distribuição de probabilidade que representa a energia
consumida por um veículo elétrico em função da sua distância percorrida. Esta função
representa a depleção de carga da bateria do veículo e indica a quantidade de energia
requerida para repor o que foi consumido em uma dada viagem, ou seja, reestabelecer
os níveis de SOC após percorrer uma determinada distância.
A determinação de uma curva de depleção a partir dos dados estimados de distância
percorrida é o equivalente à conversão da distância percorrida para a energia
demandada, considerando padrões típicos de desempenho energético dos veículos
elétricos (kWh/km). Para obtenção desta curva as seguintes premissas foram
adotadas:
•

A curva de depleção da bateria segue uma distribuição lognormal;

•

O desempenho energético médio dos veículos corresponde a 0,2kWh/km47;

•

A energia máxima absorvida por um dado veículo quando conectado à rede é
estabelecida em 90% da capacidade de uma bateria de 24kWh, ou seja,
equivale ao valor de 21,6kWh48;

•

A bateria do veículo sempre tem capacidade de armazenamento da energia
requerida da última viagem.

47

IEA Technology Roadmap - Electric and plug-in hybrid electric vehicles (IEA, 2011).

48

Adotando-se a premissa de que o VE possua uma bateria similar a do Nissan Leaf, que é de

24kWh (NISSAN, 2013), e assumindo que o SOC pode chegar no máximo a 10% (PROPFE e
SCHMID, 2011).
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Figura 20 - Exemplo de curva de depleção de baterias
Fonte: Autor

3.4.2

Conexão de veículos elétricos

Um baixo índice de penetração de veículos elétricos pode não despertar o interesse
de distribuidoras de energia elétrica, ou de empresas de modo geral, em realizar
investimentos maciços na infraestrutura de recarga pública, haja vista que esses
investimentos correm o risco de não serem remunerados. Por outro lado, potenciais
usuários de veículos elétricos podem não adquiri-los em função da ausência de
infraestrutura de recarga.
A ausência de infraestrutura pública de recarga leva naturalmente a padrões de
recarga residencial. Neste sentido, faz-se necessário estabelecer curvas que
representem a conexão de veículos elétricos à rede, pois estas têm ligação direta com
a demanda de energia consumida nas distribuidoras.
O Laboratório Nacional de Idaho (Idaho National Laboratory) analisou o perfil de
recarga de um grupo de usuários de PHEV em cinco estados americanos no período
de janeiro e fevereiro de 2008 (INL, 2008). Neste estudo, concluiu-se que os usuários
de PHEV conectavam seus veículos assim que retornavam às suas casas e na maior
parte dos casos a recarga estava completa até a meia-noite. O fato de mais de 80%
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da recarga ser realizada no período das 18h até a meia noite se deve, provavelmente,
à limitada infraestrutura de recarga disponível nas regiões estudadas.

Figura 21 - Perfil de utilização de veículos elétricos
Fonte: INL (2008) apud BORBA (2012)

No Brasil

não existem dados disponíveis na literatura sobre padrões de

comportamento de recarga de veículos elétricos. Todavia, as prefeituras dos grandes
centros urbanos vêm realizando inúmeras pesquisas sobre o comportamento e
padrões de mobilidade nos últimos anos, valendo destacar: pesquisas origem-destino,
contagem volumétrica de veículos e levantamentos estatísticos gerais sobre condições
de mobilidade. Na figura abaixo, a título de exemplo, encontra-se a adaptação de uma
contagem volumétrica de veículos, realizada pela CET-RIO, para uma curva de
conexão de veículos elétricos à rede de distribuição (2012).
Na ausência de pesquisas sobre o comportamento de recarga de veículos elétricos, os
dados de contagem volumétrica em horários críticos, em particular no período das 18h
até 21h, podem servir como um proxy para o horário de conexão dos veículos elétricos
à rede de distribuição. Com a finalidade de tornar os dados de contagem volumétrica
mais apropriados para este trabalho, adota-se aqui um intervalo de 30 minutos entre o
registro da contagem volumétrica e a conexão do veículo à rede.
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Figura 22 - Adaptação da contagem volumétrica de veículos realizada pela CET-Rio na
Av. Henrique Dodsworth no contorno da Praça Benedito Cerqueira.
Fonte: Adaptado de CET-RIO (2012)

Vale ressaltar que a curva proposta não retrata o comportamento de usuários que
poderiam realizar a recarga em horários diferenciados, como o carregamento ao meiodia por exemplo. No entanto, o padrão aqui assumido permite testar os limites de
penetração considerando o horário mais crítico do sistema, que é justamente o horário
de ponta da distribuidora na maioria dos casos para regiões com elevados índices de
consumidores residenciais.

3.5

Impactos analisados

Existe claramente uma grande diversidade de parâmetros de entrada que podem ser
utilizados para gerar diferentes resultados do modelo de avaliação aqui proposto.
Frente ao grande volume de informação gerado pelo modelo, é de suma importância
que esses resultados sejam avaliados dentro de faixas de confiabilidade para que não
ocorram riscos de transgressão das condições limites de operação do sistema. O risco
neste caso deve-se ao comportamento probabilístico dos elementos que compõem o
sistema, em análise, que merecem realce: problemas de queda de tensão (subtensão),
sobrecargas em transformadores de distribuição, sobrecorrente em alimentadores de
média tensão e desbalanceamentos de tensão. O risco pode ser definido como o grau
de incerteza das variáveis de interesse com respeito aos valores considerados
aceitáveis para essas variáveis (KUMANORO e HENLEY, 1996).
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Figura 23 - Avaliação dos impactos na infraestrutura de distribuição
Fonte: Autor

Na Figura 9, observa-se que o módulo que analisa os impactos no sistema elétrico
encontra-se no final do fluxograma. Isto significa que durante as etapas de simulação
os resultados são armazenados para que esta etapa de análise venha a ser realizada
posteriormente.
Para cada iteração realizada pelo algoritmo são armazenados os seguintes valores:
tensão nas barras; corrente nos ramos; potência dos transformadores de distribuição;
e desbalanceamentos de tensão. Quando o critério para Simulação Monte Carlo é
atingido, são calculados os valores de média e desvio padrão de todas as variáveis até
então armazenadas, assumindo, assim, funções de distribuição de probabilidade
normal para cada um dos níveis de penetração. Esses resultados permitem avaliar se
os valores encontram-se dentro dos padrões exigidos e se é ou não necessário definir
algum investimento para corrigir possíveis violações. Logo em seguida, incrementa-se
a taxa de penetração de veículos elétricos na rede e repetem-se as análises, desde
que o limite de penetração pré-estabelecido não tenha sido atingido.
No que tange aos critérios de tensão, a avaliação dos resultados contempla uma
análise estatística para verificar a conformidade dos níveis de tensão com os valores
definidos pela ANEEL nos Procedimentos de Distribuição (PRODIST) para cada um
dos níveis de penetração testados. Em particular, buscam-se violações na operação
do sistema em função de quedas de tensão maiores do que as permitidas.
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Analogamente, os valores de média e desvio padrão das correntes nos ramos da rede
em análise devem ser comparados com as correntes admissíveis nos condutores a fim
de verificar se existe risco de que as correntes excedam os valores aceitáveis de
capacidade de condução de corrente estabelecidos para os condutores.
No caso dos transformadores do sistema, deve-se salientar que tanto os
transformadores de distribuição quanto os transformadores da própria subestação,
caso sejam submetidos a condições de sobrecarga, poderão apresentar problemas de
redução de vida útil e em níveis mais extremos danos irreparáveis nos equipamentos.
As análises de condições de carregamento são realizadas à luz da norma NBR
5416/1997 (Aplicação de cargas em transformadores de potência – Procedimento).
Por fim, investiga-se o impacto da penetração de veículos elétricos nos termos de
desbalanceamento de tensão no sistema. Desbalanceamentos de tensão em níveis
significativos podem afetar a operação de motores elétricos, variadores de frequência
e conversores de energia.
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4 Estudo de Caso: Celesc Distribuição
A Celesc Distribuição foi criada em outubro de 2006, a partir da desverticalização das
atividades de geração e distribuição de energia elétrica exercidas pela Celesc Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. Naquele ano, a Celesc passou a operar no
formato de holding, com duas subsidiárias integrais: a Celesc Geração S.A e a Celesc
Distribuição S.A. (CELESC, 2013).
A divisão de distribuição da Celesc é a principal atividade do Grupo Celesc e leva
energia para mais de 2,4 milhões de unidades consumidoras localizadas em 257
municípios catarinenses (91,79% do território do Estado) (CELESC, 2011).

Figura 24 - Área de concessão da Celesc Distribuição
Fonte: CELESC (2013)

Segundo dados da Celesc, o consumo residencial médio da classe residencial é de
198 kWh/mês e corresponde ao quinto maior do país (CELESC, 2011). Além disso, o
estado apresenta uma elevada taxa de motorização. Esses fatores associados
sugerem que o estado apresenta boas características para a avaliação do estudo de
caso proposto.
A taxa de motorização no estado de Santa Catarina encontra-se entre as maiores do
país. Considerando a posse de veículos privados por Unidade da Federação,
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destacam-se Santa Catarina e Paraná, além do DF. Em Santa Catarina, segundo os
dados do IBGE, cerca de 70% dos domicílios possuem carro ou moto.
Tabela 4 - Posse de automóveis ou motocicleta por UF
Posse de veículo privado
por domicílio (%)
Tem
Não Tem
70,5
29,5
Santa Catarina
61,7
38,3
Paraná
59,7
40,3
Distrito Federal
59,1
40,9
São Paulo
56,1
43,9
Rondônia
55,8
44,2
Roraima
55,4
44,6
Rio Grande do Sul
54,9
45,1
Mato Grosso
53,7
46,3
Mato Grosso do Sul
53,2
46,8
Goiás
53,1
46,9
Tocantins
48,9
51,1
Minas Gerais
44,7
55,3
Piauí
44,5
55,5
Espirito Santo
41,2
58,8
Rio Grande do Norte
39,8
60,2
Acre
38,7
61,3
Paraíba
38,5
61,5
Rio de Janeiro
64,8
35,2
Sergipe
34,1
65,9
Maranhão
33,7
66,3
Amapá
33,3
66,7
Ceará
31,5
68,5
Amazonas
29,2
70,8
Pernambuco
28,9
71,1
Bahia
28,3
71,7
Pará
26,3
73,7
Alagoas
48
52
BRASIL
Fonte: Microdados PNAD (2009)
UF

A elevada taxa de motorização é um importante indicativo da potencial demanda de
energia elétrica em função do recarregamento de veículos elétricos, pois à medida que
tradicionais veículos com MCI (motor a combustão interna) vierem a ser substituídos
por veículos elétricos, as redes de distribuição deverão ser capazes de atender esta
demanda adicional.
Neste capítulo a metodologia desenvolvida no capítulo 3 será aplicada a um
alimentador específico do município de Florianópolis. O alimentador é o circuito que
transporta energia elétrica das subestações de distribuição para os transformadores
de distribuição. Ou ainda, pode ser definido como a parte de uma rede de distribuição
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que alimenta, diretamente ou por intermédio de seus ramais, os primários dos
transformadores de distribuição do concessionário e/ou de consumidores (AES, 2013).
A partir dos resultados obtidos da aplicação do modelo proposto serão discutidos os
possíveis impactos e necessidades de reforço na área analisada em função dos
diferentes níveis de penetração de veículos elétricos na região.

Figura 25 - Município de Florianópolis e redondezas
Fonte: Google Earth (2012)

O estudo de caso proposto leva em consideração um alimentador que fornece energia
para uma região central do município de Florianópolis, incluindo um bairro de classe
média, com perfil de carga misto (residencial e comercial).

Figura 26 - Região central de Florianópolis
Fonte: Google Earth (2012)
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4.1

Características da rede elétrica

O atendimento elétrico ao estado de Santa Catarina é feito por instalações da Rede
Básica nas tensões de 525 kV e 230 kV, por DITs 49 na tensão de 138 kV de
propriedade da Eletrosul. O Estado conta com duas SEs 525/230 kV, a SE Blumenau
(3 x 672 MVA) suprida por duas linhas de 525 kV, provenientes de Campos Novos e
Curitiba, e a SE Campos Novos (672 + 336 MVA). Nesta subestação, que é ponto de
confluência das usinas do Rio Uruguai, estão conectadas quatro linhas de 525 kV,
provenientes de Machadinho, Areia, Gravataí e Blumenau (EPE, 2011).
Por sua vez, o leste de Santa Catarina concentra a maior parte do consumo do estado,
cerca de 60% do mercado de energia elétrica encontra-se nesta área. A região é
atendida a partir da SE 525/230kV Blumenau. Esta área é suprida pelas SE’s
230/138kV Joinville, Blumenau, Itajaí e Palhoça, interligadas mediante duas linhas de
230kV, localizadas próximas ao Litoral do estado e por um sistema de DIT’s em 138kV
interligando as SE’s Jorge Lacerda A, Blumenau e Joinville. A Eletrosul também possui
transformação em 138/69kV integrante das DIT’s nas SE’s Jorge Lacerda A, Ilhota e
Joinville, bem como um compensador síncrono (2 x 15Mvar) instalado na SE Ilhota
(EPE, 2011).

Figura 27 - Infraestrutura de transmissão de energia elétrica que abastece Santa Catarina
Fonte: CELESC (2007)

49

DIT - Demais Instalações de Transmissão
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Em particular, o suprimento de energia elétrica à Ilha de Santa Catarina é realizado a
partir da Subestação Palhoça/Eletrosul e da Subestação Biguaçu, ambas localizadas
na parte continental da região de Florianópolis. Na parte insular existem 06
subestações, sendo cinco delas pertencentes à Celesc Distribuição (Ilha Norte; Ilha
Centro; Florianópolis Agronômica; Trindade; e Ilha Sul) e uma pertencente à Eletrosul
(Desterro).

Figura 28 - Detalhe da rede de transmissão
Fonte: CELESC (2007)

Da Subestação Palhoça/Eletrosul parte uma linha aérea de 138 kV, em circuito duplo,
cujo traçado segue paralelo à BR-101, até as proximidades da Subestação
Florianópolis e, a partir deste ponto, a linha segue até a Subestação Coqueiros, onde
ocorre a transição para cabos subterrâneos. A SE Coqueiros é utilizada para permitir a
conversão da linha aérea em subterrânea, não havendo conexão elétrica da
subestação com a linha. A partir desta subestação dois circuitos saem em cabos
isolados, atravessam a Ponte Colombo Machado Salles, e seguem subterrâneos, um
deles até a Subestação Ilha Centro e o outro em direção a uma estação de
chaveamento, onde se torna aéreo novamente, seguindo até a Subestação Trindade.
A partir da SE Trindade, o norte e o sul da Ilha são alimentados em 138 kV, através
das Subestações Ilha Norte e Ilha Sul.
A segunda ligação elétrica da Ilha, dividida em 3 trechos, parte da Subestação
Biguaçu e conecta a Subestação Desterro que está localizada no sul da Ilha. No
primeiro trecho uma linha de 230 kV de 38,5km passa pela SE Palhoça e segue na
direção sul até um pátio com pórtico de fim de linha. A partir da transição do continente
o traçado da linha é submarino com aproximadamente 4,65km até chegar à zona de
transição insular. Neste ponto, o circuito segue seu traçado em linha aérea até
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conectar-se a subestação Desterro (LEE, 2009). A SE Desterro tem capacidade de
aproximadamente 300MVA e interconecta as Subestações Ilha Sul e Trindade.
Pode-se observar na Figura 28 que a ligação entre as Subestações Florianópolis
Agronômica, Trindade e Ilha Centro fecham uma rede em forma de anel, garantindo
uma maior confiabilidade no atendimento da região central. A Subestação Trindade,
em específico, recebe energia da Subestação Palhoça/Eletrosul (através da ponte) e
também da Subestação Desterro (através do cabo submarino).
As subestações da Celesc mencionadas anteriormente realizam a distribuição de
energia elétrica por meio de alimentadores, diretamente ou através de derivações do
alimentador, aos transformadores de distribuição. No presente estudo de caso serão
apresentados os resultados da metodologia proposta para um alimentador (TDE-07)
da Subestação Trindade. A SE Trindade atende a região da Trindade, Córrego Grande
e outros bairros próximos.

Figura 29 - Alimentadores derivados da SE Trindade
Fonte: Google Earth (2012)

A tabela abaixo apresenta o tipo de perfil de cada um dos alimentadores derivados da
SE Trindade e os respectivos bairros de abrangência. A prioridade no atendimento dos
consumidores é dada de acordo com o grau de dependência e importância da energia
elétrica para as atividades fins, ou seja, estabelecimentos como hospitais, clínicas,
laboratórios, penitenciárias têm prioridade no atendimento.
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Tabela 5 - Lista de alimentadores da SE Trindade
Alimentador
TDE-01
TDE-02
TDE-03
TDE-04
TDE-05
TDE-06
TDE-07
TDE-08
TDE-09
TDE-10

Perfil
Residencial
Residencial
Comercial
Comercial
Misto
Comercial
Misto
Misto
Comercial
Comercial

Bairros
Lagoa da Conceição, Costa e Canto da Lagoa
Costeira
Itacorubi, João Paulo, Saco Grande, Cacupé
Itacorubi, Córrego Grande
Serrinha, Santa Mônica, Trindade
Pantanal, Saco dos Limões
Córrego Grande, Trindade
Trindade
Saco Grande
Santa Mônica
Fonte: Autor

A Figura 30 apresenta o alimentador utilizado no estudo de caso deste capítulo.
Verifica-se o atendimento dos bairros Trindade, Córrego Grande e redondezas do
bairro Santa Mônica. Os diferentes perfis de consumidores atendidos refletem
aspectos sociais e padrões de consumo variados.

Figura 30 - Alimentador TDE-07 utilizado no estudo de caso
Fonte: Google Earth (2012)

A partir dos dados fornecidos pela Celesc é possível determinar o perfil dos
consumidores conectados ao alimentador TDE-07, tanto em função do consumo de
energia como em função do número de consumidores por classe. Nota-se que em
termos de consumo, o alimentador é predominantemente residencial, com
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aproximadamente 57% da energia sendo destinada a estes usuários. O segundo
maior grupo consumidor é o comercial que representa também uma parcela
importante do consumo deste sistema. Por fim, nota-se que as classes “Industrial” e
“Outros” correspondem ao restante do consumo. Embora a energia demandada pelo
setor residencial seja pouco mais da metade, esta classe corresponde à maioria
absoluta de consumidores conectados ao alimentador com aproximadamente 93%.

Figura 31 - Características dos usuários conectados ao alimentador TDE-07

O suprimento de energia elétrica aos consumidores da rede se dá através dos
transformadores de distribuição. Os transformadores têm a função de rebaixar os
níveis de tensão para valores adequados para o consumo de energia. Considerando a
base de dados fornecida pela Celesc, verifica-se que o alimentador TDE-07 possui
143 transformadores de distribuição, estratificados na tabela abaixo, que estão
conectados diretamente à rede de média tensão.
Tabela 6 - Características e quantitativos de transformadores
Potência

Número de
transformadores

Característica
de conexão

15

1

Monofásico

30

7

Trifásico

45

24

Trifásico

75

56

Trifásico

112,5

31

Trifásico

150

7

Trifásico

225

11

Trifásico

300

2

Trifásico

500

2

Trifásico

975

1

Trifásico

4500
1
Trifásico
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da CELESC
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No presente estudo de caso, a rede da Celesc de média tensão é caracterizada como
um sistema delta a três fios50. Esse tipo de sistema apresenta melhor equilíbrio das
fases em relação aos sistemas estrela. Nos secundários dos transformadores de
distribuição, a rede da Celesc é caracterizada por um sistema estrela a quatro fios com
o neutro aterrado.
O estudo de caso ainda apresenta 3 bancos de capacitores instalados com a
finalidade de suprir a energia reativa demandada por cargas indutivas e pelas linhas
de distribuição. Cada banco de capacitor instalado possui potência nominal de 300
kVA e não possui nenhum tipo de chaveamento, ou seja, trata-se de bancos fixos
suprindo energia reativa durante todo o tempo.

4.2

Taxa de motorização

Com base nos dados do Censo Demográfico de 2010, verificou-se que, para o
município de Florianópolis, 65,62% dos domicílios do conjunto amostral possuem ao
menos 1 veículo, enquanto 34,38% declararam que não possuíam veículo para uso
particular. Por outro lado, a área em que se encontra a rede de distribuição apresenta
uma maior renda e possivelmente um maior percentual de posse de veículos.
Analisando os dados da região estudada, verifica-se que 81,46% dos domicílios
apresentavam pelo menos 1 veículo e 18,54% responderam não possuir veículos. Tais
resultados foram obtidos diretamente dos microdados. Pode-se ainda relacionar os
dados de posse de veículos em função dos diferentes níveis de renda declarados,
conforme a Tabela 7.
Tabela 7 - Distribuição dos domicílios em função da posse de automóveis e da renda
familiar (%)

51

Faixa de Renda
(Salários mínimos)

Córrego Grande e Santa Monica

Florianópolis

Possui Veículo

Não
Possui Veículo

Possui Veículo

Não
Possui Veículo

052

80,00

20,00

49,06

50,94

[0 - 1)

20,00

80,00

30,81

69,19

50

Para maiores detalhes ver a seção 2.2.3 ou SHORT (2004).

51

A faixa de renda é definida pela quantidade de salários mínimos.

52

Apesar de declarar renda nula, verifica-se que uma parcela significativa dos usuários, tanto

para o bairro em estudo como para o município de Florianópolis, possui pelo menos 1 veículo
no domicílio.
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[1 - 2)

18,18

81,82

24,00

76,00

[2 - 3)

50,00

50,00

37,54

62,46

[3 - 5)

55,81

44,19

53,10

46,90

[5 - 6)

80,00

20,00

66,40

33,60

[6 - 8)

75,51

24,49

75,36

24,64

[8 - 10)

85,00

15,00

83,99

16,01

[10 - 15)

94,23

5,77

88,11

11,89

[15 - 20)

97,44

2,56

94,25

5,75

[20 - 30)

96,77

3,23

96,62

3,38

30+

98,21
1,79
97,08
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do CENSO 2010

2,92

Considerando os dados da tabela, agora apresentados na Figura 32, é possível
perceber a clara relação entre renda e posse de veículos. Enquanto nas faixas de
renda mais baixas a ausência de veículo é predominante, o cenário é o oposto para as
faixas de renda maiores. Verifica-se que na extremidade superior da classificação do
IBGE, para faixas de renda acima de 30 salários mínimos, a posse de veículos atinge
índices próximos a 100%. Outra particularidade dos dados é que a área de estudo,
bairro e redondezas da região estudada, possui uma taxa de motorização levemente
superior a do município de Florianópolis.

Figura 32 - Distribuição dos domicílios em função da posse de automóvel e da renda
familiar
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do CENSO 2010
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Conforme salientado anteriormente, o CENSO 2010 só aponta a existência de veículo
no domicílio. Por outro lado, o CENSO 2000 não apenas aponta a existência de
veículos no domicílio como também quantifica essa informação. Pode-se, portanto,
determinar um índice que relaciona a quantidade de veículos por domicílio em função
da faixa de renda.
Extraindo os microdados do CENSO 2000, realiza-se a estratificação por classe de
renda das amostras da região central de Florianópolis 53 em função do número de
veículos. Para fins de simplificação, agrupam-se os domicílios com 3 ou mais veículos
em uma classe única, obtendo-se a Tabela 8:
Tabela 8 - Relação entre o número de veículos do domicílio e faixa de renda (%)
Faixa de Renda
(Salários Mínimos)

0

1

2

3+

0

3,61

0,69

0,22

0,71

[0,1)

1,98

0,23

0,00

0,00

[1,2)

12,99

1,25

0,22

0,00

[2,3)

13,64

2,10

0,33

0,00

[3,5)

21,65

7,31

0,88

1,43

[5,6)

8,30

4,92

0,66

0,00

[6,8)

12,49

9,61

2,63

0,00

[8,10)

7,87

9,38

2,96

0,71

[10,15)

9,35

17,44

9,55

5,00

[15,20)

4,01

14,69

11,96

7,86

[20,30)

2,53

15,08

18,88

10,71

30+
1,59 17,31 51,70 73,57
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do CENSO 2000

Da mesma observada para os dados do CENSO 2010, a quantidade de veículos
também está fortemente relacionada com a faixa de renda declarada. Em particular
para os casos de 2 ou 3 veículos, o percentual de respostas nos domicílios se torna
significativo para faixas de renda igual ou superior a 30 salários mínimos com índices
de 51,70% e 73,57%, respectivamente.

53

Corresponde ao código 420540705.
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Figura 33 - Relação entre o número de veículos do domicílio e faixa de renda
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do CENSO 2000

Comparando os resultados obtidos a partir dos 2 censos é possível concluir que houve
um aumento da taxa de motorização no município de Florianópolis na última década.
Este aumento é observado em todas as faixas de renda e pode ser atribuído,
possivelmente, ao aumento do crédito e a aquisição do segundo veículo do domicílio.

Figura 34 - Comparativo da taxa de motorização do CENSO 2000 e 2010 em Florianópolis
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do CENSO 2010
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Selecionando somente o grupo de domicílios do CENSO 2000 com 1 veículo ou mais,
determina-se um índice de motorização específico para cada uma das 12 faixas de
renda utilizadas na pesquisa do IBGE.
Tabela 9 - Índice de motorização calculado para a metodologia
Faixa de renda
domiciliar em
salários mínimos
0

1

2

3

Índice de
motorização
calculado

87,50%

8,33%

4,17%

1,17

(0,1)

100,00%

0,00%

0,00%

1,00

[1,2)

95,00%

5,00%

0,00%

1,05

[2,3)

95,52%

4,48%

0,00%

1,04

[3,5)

95,71%

3,43%

0,86%

1,05

[5,6)

96,15%

3,85%

0,00%

1,04

[6,8)

92,43%

7,57%

0,00%

1,08

[8,10)

91,08%

8,60%

0,32%

1,09

[10,15)

84,98%

13,90%

1,12%

1,16

[15,20)

78,87%

19,19%

1,94%

1,23

[20,30)

71,10%

26,58%

2,32%

1,31

30+
47,91% 42,74% 9,35%
1,61
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do CENSO 2000

Aplicando o fator de motorização da Tabela 9 para os dados estratificados do CENSO
2010 é possível encontrar uma taxa de motorização estimada para a região onde a
rede elétrica está instalada. No caso estudado a taxa de motorização é de
aproximadamente 1,01 veículo por domicílio.

4.3

Cenário Base

Para a aplicação da metodologia proposta por JARDINI (2001), é necessário que se
disponha de curvas representativas de carga estratificadas por classe e faixa de
consumo. Para obtenção dessas curvas são realizadas medições em grupos de
consumidores específicos. Neste trabalho, a Celesc disponibilizou as curvas
representativas obtidas em campanhas de medição para diferentes classes de
consumidores.
Os usuários residenciais são caracterizados por ter um baixo consumo de energia
elétrica durante o dia, tendo um aumento ao final da tarde e um pico de demanda
entre as 18 e 21 horas, conforme as Figuras 35, 36 e 37. Os elevados valores de
desvio padrão encontrados nas classes residenciais podem ser associados à
diversidade no uso de equipamentos elétricos, principalmente atribuída ao chuveiro
elétrico (JARDINI, 2001).
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Figura 35 - Curva representativa classe residencial - 100 - 160 kWh/mês
Fonte: GUEMBAROVSKI (2012)

Figura 36 - Curva representativa classe residencial - 160 - 300 kWh/mês
Fonte: GUEMBAROVSKI (2012)
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Figura 37 - Curva representativa classe residencial - 300 - 500 kWh/mês
Fonte: GUEMBAROVSKI (2012)

No que concerne os consumidores de classes comerciais, observa-se uma demanda
bastante regular durante o horário comercial, iniciando-se às 8 horas com uma
pequena redução no consumo em horários próximos ao horário de almoço e uma
retomada após as 13 horas com uma nova estabilização até às 18 horas. Fora do
horário “núcleo” a demanda de energia é baixa e pode ser atribuída ao uso de
equipamentos para refrigeração e iluminação.

Figura 38 - Curva representativa classe comercial - 500 - 1000 kWh/mês
Fonte: GUEMBAROVSKI (2012)
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Figura 39 - Curva representativa classe comercial - 1000 - 5000 kWh/mês
Fonte: GUEMBAROVSKI (2012)

Assim como na classe comercial, os padrões de consumo de energia da classe
industrial permanecem mais proeminentes durante o horário comercial. JARDINI (2001)
sugere que os altos valores de desvio padrão encontrados nas classes industriais
podem ser explicados pelo uso de pequenos motores elétricos com modo de uso
intermitente.

Figura 40 - Curva representativa classe industrial - 1000 - 5000 kWh/mês
Fonte: GUEMBAROVSKI (2012)
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Através das curvas representativas de consumo, pode-se obter uma curva de carga
estimada de qualquer consumidor conhecendo-se a classe a qual este consumidor
pertence, o seu consumo de energia elétrica mensal e a curva representativa de sua
classe. A Figura 41 ilustra o caso de um consumidor residencial cujo consumo médio é
de 150 kWh.

Figura 41 - Curva de carga para usuário residencial de 150 kWh/mês
Fonte: GUEMBAROVSKI (2012)

Da mesma maneira que foram estimadas curvas que representem o comportamento
de um dado consumidor conectado à rede de distribuição, é possível estimar curvas
de carga de transformadores através da agregação das curvas de carga. Este
procedimento nada mais é do que a soma estatística (soma da média e do desvio
padrão) dos usuários que estão conectados no lado de baixa tensão do transformador.
Para exemplificar este procedimento, escolhe-se aleatoriamente um transformador do
grupo de 143 transformadores.
A classificação dos usuários e o seu consumo médio mensal podem ser encontrados
na tabela abaixo. É possível perceber que se trata de um transformador
predominantemente residencial, mas que também fornece energia para alguns
usuários comerciais.
Tabela 10 - Relação de consumidores conectados ao transformador 2107954627
Categorias
Residencial 0 – 100 kWh

Número de
Consumidores
16

90

Residencial 100 – 160 kWh

10

Residencial 160 – 300 kWh

32

Residencial 300 – 500 kWh

18

Residencial > 500 kWh

9

Comercial 0 – 500 kWh

2

Comercial 500 – 1000 kWh

2

Total
Fonte: Autor
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Após a realização dos cálculos com a finalidade de agregar as curvas dos usuários,
observa-se que a curva obtida apresenta um pico de consumo às 19h, evidenciando o
comportamento predominantemente residencial no transformador.

Figura 42 - Demanda esperada para um transformador de 112,5kVA (2107954627)
Fonte: Autor

4.4

Cenário VE

A tensão de fornecimento de energia elétrica na rede de baixa tensão da Celesc é 220
V (fase-neutro). Esta característica de tensão da rede direciona o proprietário de
veículo elétrico basicamente ao padrão de recarga Nível 2 da SAE J1772. Este nível
pode ainda ser subdividido em dois subníveis: baixo, com corrente de 10 a 20 A, e alto,
com correntes de 30 a 40 A. Neste estudo, serão definidos dois tipos de carregadores,
o Nível 2 baixo com tensão nominal de 220 V e corrente de 15 A e o Nível 2 alto com
tensão nominal de 220 V e corrente de 30 A. Tanto para o Nível 2 baixo como para o
Nível 2 alto a recarga será realizada com eficiência de 90% e o fator de potência será
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de 0,95. A escolha desses tipos de carregadores reflete o padrão de carregador a
bordo da maioria dos veículos elétricos disponíveis atualmente54 (3,3kW e 6,6kW).
4.4.1

Distância percorrida e curva de depleção

A partir da seleção das variáveis de despesas com combustível disponíveis nos
microdados da POF, obtém-se um conjunto de valores amostrais das famílias
classificados de acordo com o tipo de combustível: álcool, gasolina comum, óleo diesel,
GNV, gasolina especial e gasolina aditivada. Cruzando os dados de despesas com
combustível com o Sistema de Levantamento de Preços da ANP, pode-se, então,
estimar a quantidade de litros de cada um dos combustíveis adquiridos pelas famílias
pesquisadas. A ANP não realiza amostragem de preços para gasolina especial nem
gasolina aditivada, portanto, adotou-se a premissa de que dispêndios nestas classes
de combustíveis fossem tratados como gasolina comum.
Tabela 11 - Síntese dos preços praticados em Florianópolis (Maio 2009)

Município

Florianópolis

Combustível

Nº de postos
pesquisados

Preço
médio

Desvio
padrão

Preço
mínimo

Preço
máximo

Gasolina

214

2,497

0,07

2,241

2,599

Etanol

212

1,616

0,073

1,47

1,799

GNV

20

1,665

0,006

1,655

1,669

Diesel
187
2,161
0,026
2,09
Fonte: Elaboração própria a partir de ANP (2013)

2,199

Utilizando os dados de desempenho energético regional médio por combustível,
apresentados na Tabela 3, juntamente com os dados de consumo de combustível
obtidos da POF, pode-se estimar a distância média percorrida e a frequência de
ocorrência em intervalos definidos de distância. Conforme apresentado anteriormente,
a média de distância percorrida para o conjunto de 5659 amostras para a região
Sudeste é de aproximadamente 12.000km. No caso do município de Florianópolis, a
estimativa aponta uma média anual de aproximadamente 12.400km. Os valores
encontrados encontram-se dentro das faixas de distância publicadas por MURGEL

54

Ford Focus EV (carregador a bordo de 6,6kW), Nissan Leaf (carregador a bordo de 3,3kW

para versões antigas e 6,6kW para novas versões), Honda Fit EV (carregador a bordo de
6,6kW), Mitsubishi i (carregador a bordo de 6,6kW), Coda Sedan (carregador a bordo de
6,6kW).
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(1990) e BORBA (2008) e, portanto, foram considerados plausíveis para a aplicação
neste trabalho.

Figura 43 - Distribuição de frequência da distância média anual percorrida por veículos
leves
Fonte: BORBA (2008)

A partir da distribuição de frequências de distância apresentada na Figura 43, pode-se
determinar a função de distribuição de probabilidade lognormal, que representa a
curva de depleção das baterias, quando o usuário realiza a sua última viagem. Ou seja,
esta curva representa a distribuição de probabilidades da demanda de energia
necessária para recarregar a bateria ao mesmo nível de SOC ao qual o veículo
registrava antes da sua última viagem.
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Figura 44 - Curva de deplecionamento de baterias para veículos elétricos em
Florianópolis
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados da POF (2008)

4.4.2

Curva de conexão

Os relatórios de contagem volumétrica de veículos têm a finalidade de identificar
congestionamentos de regiões específicas das cidades ou subsidiar ações de
planejamento voltadas à melhoria das condições de trânsito.

Esses relatórios

apresentam o número de veículos que passaram por um dado ponto de medição.
Neste trabalho serão adaptados dados do IPUF (Instituto de Planejamento Urbano de
Florianópolis) de contagem volumétrica de veículos e será assumido que o horário de
conexão dos veículos é proporcional a esta curva com um atraso de 30 minutos55.
Este atraso corresponde ao tempo de chegada e conexão do veículo elétrico à rede.

55

Deslocando parte do tráfego de veículos para a hora imediatamente superior, dado que as

rodadas de simulações são realizadas de hora em hora.
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Figura 45 - Ponto de realização de contagem volumétrica
Fonte: IPUF (2012)

Considerando o número de veículos que passam na região, pode-se determinar a
curva que representa o percentual de veículos com potencial de conexão à rede
elétrica em um dado instante.

Figura 46 - Percentual de veículos em conexão com a rede de distribuição
Fonte: Autor
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4.5

Impactos analisados

Em redes de distribuição radial, de modo geral, existe somente uma fonte geradora
para atender as cargas elétricas conectadas ao sistema, salvo o caso onde ocorre
geração distribuída, por exemplo. Logo, alguns problemas surgem naturalmente com a
operação desses sistemas: quedas de tensão acentuadas estão localizadas nas
barras mais distantes da subestação, enquanto problemas de sobrecarga surgem nos
condutores mais próximos da subestação (KNOLSEISEN, 2004).
Considerando-se uma distribuição aleatória de recarga de veículos elétricos, mas
obedecendo as proporções de usuários residenciais nos transformadores de
distribuição, realiza-se a simulação do cenário onde o carregamento é distribuído de
maneira uniforme sobre toda a região de abrangência do alimentador. O cenário
uniforme é testado em diversos níveis de penetração, através da metodologia proposta
no Capítulo 3, utilizando as curvas de carga representativas para cada uma das
classes de consumo. Para os consumidores conectados diretamente na rede de média
tensão, optou-se por fazer uso das curvas representativas de suas classes
considerando apenas a média e sem o uso de desvio padrão56. Esta simplificação foi
adotada, pois não se dispunha das informações contratuais de demanda nem das
campanhas de medição específicas para esses usuários.
O alimentador apresenta 6.144 usuários residenciais distribuídos na área apresentada
da Figura 47, com uma taxa de motorização calculada na seção 4.2 de 1,01 veículos
por domicílio, resultando na existência de aproximadamente 6.205 veículos para a
região de estudo.
A taxa de penetração limite assumida neste trabalho é de 30%, ou seja, estudam-se
os efeitos de uma taxa de penetração variando de 0% até 30%. A taxa de penetração
de 0% corresponde ao cenário atual, onde não existem na prática veículos elétricos, e
serve como base para avaliar o comportamento da rede à medida que o número de
veículos elétricos é aumentado gradualmente. Analogamente, 30% de penetração
correspondem a 30% da frota realizando recarga com a infraestrutura residencial, que
neste caso equivale a aproximadamente 1.862 veículos elétricos.
O critério de parada do coeficiente de variação estatístico, apresentado na 3.2.1,
requer o cálculo da média e do desvio padrão para cada iteração em diversos pontos
da rede. Com a finalidade de uniformizar o número de iterações para os cenários e
56

Foram disponibilizadas apenas as informações de consumo mensal em kWh.
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aumentar o desempenho do algoritmo proposto, optou-se por adotar um número fixo
de 1.000 iterações por cenário. Tal número é justificado, pois a partir de 700 iterações
não é possível se observar variações significativas de média e desvio padrão. De fato,
este número de iterações garante o critério de convergência do coeficiente de variação
estatístico com um nível de confiança de 99% no algoritmo proposto.

Figura 47 - Região de estudo contemplando carregamento uniforme nas residências
Fonte: Google Earth (2012)

Tensão
Cada sistema de distribuição apresenta características específicas, tornando-se único
seja em função da sua topologia, do tipo de carga, da densidade de carga, do nível de
tensão etc. Além disso, essas redes possuem um constante crescimento que pode ser
resultado da adição de novos clientes, de novas cargas adicionadas pelos clientes
antigos e de mudanças no padrão de consumo. As distribuidoras de energia têm fácil
controle da adição de novos clientes, no entanto, o planejamento e estimativa de
novas cargas é uma tarefa mais complexa. Os planejadores dos sistemas de
distribuição têm desenvolvido um conjunto de ferramentas de análise que monitoram o
crescimento do carregamento e possibilitam avaliar e atualizar o sistema para manter
os níveis de operação dentro de padrões adequados (ORTMEYER et al., 2008).
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O valor da tensão nas subestações é planejado com a finalidade de atender todos os
consumidores, pois deve se levar em consideração que o valor da tensão decresce ao
longo do alimentador na medida do consumo dos usuários. A tensão nas barras de
unidades consumidoras costuma sofrer variações ao longo do dia em função da
variação contínua de carga do sistema elétrico. É importante salientar que alguns tipos
de equipamentos apresentam menor rendimento ou diminuição da vida útil quando
operam com tensão aplicada inferior ou superior a determinados limites (KAGAN et al,
2010).
Portanto, a tensão deve permanecer em certo intervalo, definido por normas e
procedimentos, para manter a qualidade do fornecimento e possibilitando com que
máquinas e aparelhos operem de maneira adequada. Todos os equipamentos
elétricos ligados a um sistema de energia elétrica são projetados para trabalhar em
uma determinada tensão nominal. Seu desempenho e vida útil serão alterados quanto
maior for a diferença entre a tensão fornecida pela concessionária e a sua tensão
nominal (FELBER et al,, 2010). Caso a queda de tensão nas linhas de distribuição seja
elevada, a tensão poderá ser controlada, por exemplo, ajustando os taps de
transformadores ou pela instalação de reguladores de tensão.
A ANEEL, através do PRODIST57, define as faixas de classificação de tensões em
regime permanentes a serem respeitadas pelas concessionárias de energia elétrica.
Como a rede de distribuição da CELESC possui tensão nominal de 13,8 kV, a faixa
indicada pelo PRODIST corresponde aos pontos de conexão em tensão nominal
superior a 1 kV e inferior a 69 kV, conforme tabela abaixo:
Tabela 12 - Classificação da tensão de atendimento para pontos de conexão em tensão
nominal igual ou superior a 1 kV e inferior a 69 kV
Tensão de Atendimento (TA)
Adequada
Precária
Crítica

Faixa de Variação da Tensão de Leitura (TL)
em Relação à Tensão de Referência (TR)
0,93 TR ≤ TL ≤ 1,05 TR
0,90 TR ≤ TL < 0,93 TR
TL < 0,90 TR ou TL > 1,05 TR
Fonte: ANEEL (2011b)

Analisando os resultados da simulação para o valor esperado da barra com menor
tensão durante todo o dia, verifica-se a existência de um vale às 19 horas com uma
queda máxima de aproximadamente 0,02 pontos por unidade em relação ao cenário
com maior nível de penetração.
57

PRODIST – Procedimentos de Distribuição
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Figura 48 - Valor esperado da menor tensão no sistema analisado

Para a barra com menor valor esperado indicada no gráfico é possível verificar ainda o
comportamento da barra em função dos diversos níveis de penetração propostos na
simulação.

Figura 49 - Valor esperado da barra de menor tensão do sistema em função do nível de
penetração de VEs às 19 horas

A partir dos dados da barra com menor valor esperado de tensão, procede-se com a
avaliação de confiabilidade para os diferentes níveis de penetração de VEs no sistema
a fim de avaliar um potencial de violação do critério de menor tensão definido pela
ANEEL. Repetindo essa análise para os vários níveis de penetração, pode-se obter a
probabilidade de ocorrência de um evento de subtensão na rede. Os resultados estão
sintetizados na tabela abaixo e indicam se haverá necessidade de investimentos na
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infraestrutura ou regulação com a finalidade de manter os níveis de tensão dentro dos
padrões de normalidade estabelecidos pelo órgão regulador.
Tabela 13 - Cálculo da probabilidade crítica de subtensão

Hora

Nível de
penetração
(%)

µ
(média)

S
(desvio padrão)

X
(limite inferior)

Z = (X-µ)/S

19

0

0,9705

0,0024

0,93

-16,6560

19

3

0,9694

0,0025

0,93

-16,0084

19

6

0,9685

0,0024

0,93

-15,8130

19

9

0,9674

0,0025

0,93

-15,1629

19

12

0,9664

0,0025

0,93

-14,8029

19

15

0,9653

0,0026

0,93

-13,7701

19

18

0,9643

0,0026

0,93

-13,3681

19

21

0,9632

0,0026

0,93

-12,6910

19

24

0,9622

0,0026

0,93

-12,2989

19

27

0,9611

0,0028

0,93

-11,2254

19

30

0,9601

0,93

-10,4696

0,0029
Fonte: Autor

A partir dos valores calculados para os desvios padrão normalizados, pode-se
encontrar a respectiva probabilidade de que a tensão na barra apresente um valor
menor do que os estabelecidos pela ANEEL. Para isto, devem-se buscar os valores
calculados na tabela de distribuição normal que se encontra no Apêndice A deste
trabalho.
Tabela 14 - Violação de critério de tensão

Hora

Nível de
penetração
(%)

Z = (X-µ)/S

P(tensão ≥ 0,93)

Critério de
tensão
violado
(Sim/Não)

19

0

-16,6560

100%

Não

19

3

-16,0084

100%

Não

19

6

-15,8130

100%

Não

19

9

-15,1629

100%

Não

19

12

-14,8029

100%

Não

19

15

-13,7701

100%

Não

19

18

-13,3681

100%

Não

19

21

-12,6910

100%

Não

19

24

-12,2989

100%

Não

19

27

-11,2254

100%

Não

19

30

-10,4696
100%
Fonte: Autor

Não

100

Nota-se que neste caso não houve violação do critério de tensão, ou seja, o risco de
violação de uma tensão inferior a 0,93 é igual a 0. Logo, para o estudo de caso
particular do alimentador TDE-07 não houve violação do critério de tensão. Vale
salientar que neste alimentador recentemente foram realizados investimentos para
elevar o nível de tensão nas barras através da instalação de reguladores de tensão.
Em outros alimentadores da Subestação Trindade, poderão ocorrer violações de
tensão nas extremidades dos alimentadores que já se encontram com um elevado
carregamento e sem a instalação de reguladores de tensão.
A tensão também pode ser observada em função do comprimento dos ramos.
Observa-se que nas extremidades do alimentador, maiores distâncias da subestação
aos transformadores de distribuição, a variação na amplitude da tensão é maior e,
portanto, requer cautela durante as etapas de planejamento para manter a tensão
dentro de valores aceitáveis. O caso particular de condomínios com elevada renda
domiciliar, assumindo que os veículos elétricos tendem inicialmente a ser adquiridos
por usuários com maior poder aquisitivo, localizados nas extremidades dos
alimentadores poderá vir a se tornar uma zona que requer ainda mais atenção ao
planejador, haja vista o acúmulo de cargas em horário de ponta.

Figura 50 - Valor esperado da tensão em função da distância da subestação às 19 horas

Além da queda de tensão, que é um aspecto técnico relevante a ser considerado para
a operação confiável do sistema de distribuição, vale ressaltar que a rede também
deve operar de maneira equilibrada entre as fases. Os desequilíbrios de tensões são
variações desiguais em amplitude e/ou fase das tensões trifásicas e são causadas
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pela conexão desigual de cargas monofásicas ou bifásicas em sistemas trifásicos.
Este problema se agrava quando consumidores alimentados de forma trifásica
possuem uma má distribuição de carga em seus circuitos internos, impondo correntes
desequilibradas no circuito da concessionária (OLESKOVICZ, 2004). Cargas trifásicas
não lineares de grande porte também podem produzir desequilíbrios, como os fornos
de arco elétrico (DECKMANN e POMILIO, 2010).
Em níveis significativos, desequilíbrios de tensão podem causar problemas
indesejáveis na operação de diversos equipamentos, incluindo motores, conversores
de energia e variadores de frequência (ROCHA e BERNARDES, 2010; JOUANNE e
BANERJEE, 2001).
Os desequilíbrios ou desbalanços de tensão podem ser definidos como o desvio
máximo da média das tensões trifásicas, dividido pela média das tensões trifásicas,
expressado em percentual.

C.+D/0/ç* (. ).+ã* % =

Desvio máximo da tensão média
. 100
Tensão média entre fases

(4.1)

Aplicando a definição acima nos resultados obtidos do alimentador em estudo não
foram observados desequilíbrios de tensão superiores a 1% para todos cenários de
penetração estudados, ou seja, o valor encontrado a partir das simulações é
significativamente inferior aos critérios recomendados por normas tais como IEC e
ANSI.
Tabela 15 - Recomendação de limites de desbalanceamento de tensão
Norma
Limite Recomendado
IEC
2%
CENELEC
2%
ANSI
3%
Fonte: OLIVEIRA et al. (2002)

Capacidade de condução de corrente
Os cabos em linhas de distribuição são os elementos ativos no transporte de energia
elétrica. Geralmente são produzidos com alumínio ou cobre, sendo o cobre mais
raramente utilizado como material condutor. De acordo com as características da rede,
os cabos podem ser nus, protegidos ou isolados (COSTA, 2009).
Os cabos de alumínio, nus ou protegidos, utilizados em linhas aéreas podem ser
denominados por CA, cabo de alumínio, ou CAA, cabo de alumínio com alma de aço.
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Os cabos CA não possuem nenhum tipo de reforço mecânico, enquanto os cabos CAA
apresentam uma estrutura interna responsável pelo reforço mecânico do cabo.
Segundo KAGAN (2010), os cabos CAA são utilizados mais comumente em linhas de
subtransmissão que apresentam vãos maiores. Nas redes de distribuição em média
tensão urbanas, estando o vão limitado a cerca de 30 a 40 metros, utilizam-se mais
correntemente cabos CA. Para as redes rurais podem-se utilizar os cabos CA ou CAA
nus ou protegidos, em função das características aéreas de onde a rede se
desenvolve. Por fim, nas redes de baixa tensão utilizam-se cabos CA protegidos ou
nus.
A corrente admissível nos cabos está relacionada ao valor da temperatura que será
atingida devido ao calor produzido pela circulação de corrente através do efeito Joule.
Em outras palavras, a capacidade de condução de um condutor, ou de um conjunto de
condutores, é a corrente máxima que pode ser conduzida em regime contínuo, sem
exceder a uma temperatura máxima especificada. Esta capacidade depende
basicamente do material condutor, seção do condutor, tipo de isolação, temperatura
ambiente e maneira utilizada na instalação e disposição dos cabos (PASTRO, 1999).
De maneira análoga ao critério de tensão analisado na seção anterior, o período crítico
para o carregamento dos cabos de média tensão corresponde ao horário de ponta do
sistema. A ANEEL define como inadequados os cabos que possuem carregamento
igual ou superior a 100% da capacidade do cabo 58 . Por outro lado, a CELESC
considera como inadequados os cabos com carregamento igual ou superior a 75% da
capacidade do cabo. Isto é, nesses casos leva-se em consideração a substituição do
cabeamento bem como a intervenção operacional e é o critério adotado pela
concessionária para garantir as necessidades de operação do sistema. A classificação
desses cabos com carregamento crítico, quase crítico, bom e ótimo são critérios da
distribuidora que permitem o investimento segundo as prioridades técnicas do sistema.
Tabela 16 - Classificação do nível de carregamento
Nível de carregamento

58

Carregamento do condutor

Crítico

Capacidade nominal > 100%

Quase critico

100% ≥ Capacidade nominal ≥ 75%

Os níveis de sobretensão/sobrecorrente admissíveis no sistema são fixados pelas normas

técnicas e pelas informações de capacidade/suportabilidade fornecidas pelos agentes (ANEEL,
2012a). Se considerados critérios fixados em norma técnica, deve-se considerar a capacidade
nominal do cabo.
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Bom

75% > Capacidade nominal ≥ 55%

Ótimo

Capacidade nominal < 55%
Fonte: Autor

O cálculo da probabilidade crítica para que a corrente esteja abaixo do nível “Quase
crítico” definido pela concessionária com um nível de probabilidade de 95% permite
obter a quantidade absoluta de violações de corrente nos ramos do sistema de
estudado.
Tabela 17 - Número absoluto de violações de corrente nos ramos da rede
Nível de
Penetração
(%)

17

18

0

0

0

7

24

0

0

3

0

0

24

36

0

0

6

0

0

24

36

7

0

Hora
19

20

21

22

9

0

7

31

36

24

0

12

0

7

36

37

24

0

15

0

24

36

39

24

0

18

0

24

37

44

26

0

21

0

24

39

49

31

0

24

0

31

42

53

36

0

27

0

36

48

53

36

0

30

0

36

55

36

0

53
Fonte: Autor

Pode-se ainda avaliar os efeitos dos níveis de penetração em função do critério de
violação relativo. A partir dos dados fornecidos pela distribuidora, é possível constatar
que a rede estudada apresentou um total de 694 ramos de média tensão distribuídos
em diversos tipos de cabos listados no Apêndice B. Os resultados de violação em
termos relativos ao total de ramos e considerando os mesmos critérios para o cálculo
da Tabela 17 podem ser encontrados na Tabela 18.
Tabela 18 - Número relativo de violações de corrente nos ramos da rede
Nível de
Penetração
(%)

17

18

19

20

21

22

0

0,00%

0,00%

1,01%

3,46%

0,00%

0,00%

3

0,00%

0,00%

3,46%

5,19%

0,00%

0,00%

6

0,00%

0,00%

3,46%

5,19%

1,01%

0,00%

9

0,00%

1,01%

4,47%

5,19%

3,46%

0,00%

12

0,00%

1,01%

5,19%

5,33%

3,46%

0,00%

15

0,00%

3,46%

5,19%

5,62%

3,46%

0,00%

Hora
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18

0,00%

3,46%

5,33%

6,34%

3,75%

0,00%

21

0,00%

3,46%

5,62%

7,06%

4,47%

0,00%

24

0,00%

4,47%

6,05%

7,64%

5,19%

0,00%

27

0,00%

5,19%

6,92%

7,64%

5,19%

0,00%

30

0,00%

5,19%
7,64%
Fonte: Autor

7,93%

5,19%

0,00%

Além dos critérios utilizados pela distribuidora para considerar carregamentos de
alimentadores inadequados, pode-se avaliar a classificação de carregamento relativa à
capacidade nominal dos condutores. Ou seja, o carregamento nos condutores pode
ser comparado diretamente com a sua capacidade nominal de carregamento quando o
fluxo de potência é calculado, obtendo, assim, o carregamento relativo dos condutores.
Este carregamento pode ser observado a partir dos resultados das simulações. Todas
as informações relativas à capacidade nominal dos condutores do alimentador TDE-07
foram determinadas e integraram a base de dados do algoritmo aqui proposto.
A partir dos resultados da simulação, pode-se verificar o carregamento relativo médio
esperado às 20h, para todos os condutores com carregamento relativo superior a 10%,
em função dos diversos níveis de penetração de veículos elétricos na área de
abrangência do alimentador.

Figura 51 - Carregamento relativo dos condutores
Fonte: Autor
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Transformadores de Distribuição
As mudanças regulatórias ocorridas no setor elétrico brasileiro nas últimas décadas
levaram as distribuidoras de energia elétrica a aumentar o aproveitamento dos ativos
visando melhores resultados

financeiros

aos

acionistas.

Neste

contexto,

o

transformador de potência, um componente chave do sistema de distribuição, tornouse o equipamento de maior preocupação quanto ao seu máximo aproveitamento em
termos de carregamento pelas concessionárias de energia elétrica (BARBOSA, 2005).
Os transformadores são máquinas elétricas estáticas que têm a finalidade de
transformar, por indução eletromagnética, a tensão e a corrente alternada entre dois
ou mais enrolamentos (KAGAN, 2010). De acordo com a Norma ABNT NBR-5458/86
(ABNT, 1986), transformador de potência em líquido isolante é todo equipamento
estático que, por indução eletromagnética, transforma tensão e corrente alternadas
entre dois enrolamentos, sem mudança de frequência, transformando energia elétrica
entre partes de um sistema de potência. Sua parte ativa é imersa em líquido isolante,
que deve ser o óleo mineral isolante, cujas características e aplicações são
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Petróleo – CNP.
Tais equipamentos são de extrema importância em sistemas elétricos, sendo
utilizados nas usinas de geração para elevar a tensão em níveis de transmissão, nas
subestações de interligação para compatibilizar diferentes níveis de tensão
provenientes de diversas linhas de transmissão, nas subestações dos centros de
consumo para reduzir o nível de tensão em níveis de distribuição tipicamente de 13,8
kV e 23 kV, e também nos sistemas de distribuição para atender consumidores
conectados ao sistema de distribuição de baixa tensão tipicamente de 220 V e 110 V.
O máximo aproveitamento da potência de um transformador se dá através da
aplicação de cargas no transformador desde que o seus limites máximos de operação
não sejam atingidos e consequentemente a sua vida útil não seja comprometida. O
carregamento de um transformador pode ser definido como uma solicitação realizada
no seu circuito secundário, considerando condições máximas e mínimas. Um
carregamento mínimo corresponde aos valores mínimos das grandezas elétricas
impostas a um transformador durante um ciclo de carga de 24 horas, enquanto que
um carregamento máximo corresponde aos valores máximos destas grandezas
impostas (MONIZ, 2007).
A utilização de transformadores acima da potência nominal, caso ocorra sem a devida
avaliação técnica, pode refletir em elevações da temperatura do equipamento, tendo
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como consequência o comprometimento da vida útil do equipamento ou em casos
mais extremos danos permanentes ao equipamento.
Em termos de regime de funcionamento, verifica-se que os transformadores de
distribuição podem oscilar entre a operação sem carga (a vazio) até a sua potência
nominal, bem como em sobrecarga. De modo geral, muitos transformadores operam
com uma carga bastante reduzida na maior parte do tempo, principalmente em regiões
com predominância de consumidores residenciais, onde o dimensionamento do
equipamento é basicamente dado pelo horário de ponta.
A norma NBR 5416/1997 – Aplicação de Carga em Transformadores de Potência –
publicada pela ABNT apresenta os procedimentos para estabelecimento dos
carregamentos admissíveis de transformadores de potência. De maneira análoga, a
ANSI publica a norma C-57.91/1995 – Guide for Loading Oil-Immersed Distribution and
Power Transformers (IEEE, 1995). No âmbito deste trabalho, a norma NBR 5416/1997
será aplicada para avaliação de critérios de sobrecarga e cálculo de vida útil.
A NBR-5416 aplica-se a transformadores e autotransformadores de potência, imersos
em líquido isolante, com classes de temperatura de 55ºC e 65ºC, conforme definição
apresentada a seguir (ABNT, 1997):
•

Classe 55ºC: são aqueles cuja elevação da temperatura média dos
enrolamentos, acima da ambiente, não excede 55ºC e cuja elevação de
temperatura do ponto mais quente do enrolamento, acima da ambiente, não
excede 65ºC;

•

Classe 65ºC: são aqueles cuja elevação da temperatura média dos
enrolamentos, acima da ambiente, não excede 65ºC e cuja elevação de
temperatura do ponto mais quente do enrolamento, acima da ambiente, não
excede 80ºC.

Para avaliação dos impactos de carregamento nos transformadores de distribuição,
tanto do Cenário Base como do Cenário VE, propõe-se uma divisão do estudo em
duas etapas: avaliação de sobrecarga e avaliação de vida útil. Na primeira etapa serão
avaliados os carregamentos máximos admissíveis para os transformadores através
dos limites críticos de probabilidade, ou seja, a partir dos resultados do modelo serão
verificados os transformadores que apresentam risco de carregamento superior às
cargas limites do transformador. Na segunda etapa, realiza-se uma avaliação da perda
de vida útil em função do aquecimento do transformador para diferentes níveis de
carregamento.
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a) Sobrecarga
Os valores das cargas máximas admissíveis para transformadores de distribuição
dependem de fatores como: características de projeto, construção e operação, a curva
diária de carregamento, o histórico de carregamento, o programa de manutenção, o
período de carregamento acima da potência nominal, as perdas envolvidas etc
(BARBOSA, 2005).
É possível ter transformadores operando nos sistemas de distribuição com algum grau
de sobrecarga, contudo, deve-se salientar que esta prática pode acelerar o processo
de envelhecimento do equipamento se a carga for mantida durante longos períodos. A
sobrecarga, portanto, envolve algum grau de risco na operação desses equipamentos
com potencial de danos permanentes e falhas no isolamento. Na literatura
especializada (IEEE, 1995; BARBOSA, 2005; MONIZ, 2007) é possível encontrar uma
série de riscos da operação de transformadores em regime de sobrecarga, dentre eles,
podem-se citar: redução da resistência mecânica do isolamento estrutural e do
condutor; expansão térmica de condutores, materiais isolantes, ou partes estruturais;
produção de gás livre através do isolamento dos condutores aquecidos pela carga e
por correntes de Foulcault; possível expansão do óleo além da capacidade do tanque,
causando a atuação de dispositivos de alívio de pressão, dentre outros efeitos.
Para níveis de carregamento superiores a 150% da carga nominal, os transformadores
de distribuição apresentam queda de tensão e geração de calor excessiva no circuito
interno do equipamento. A queda de tensão, por exemplo, pode atingir valores
superiores a 5%, dependendo da condição do fator de potência da rede secundária na
hora da demanda máxima. Para temperaturas superiores a 130ºC, a concentração de
oxigênio no óleo isolante começa a decrescer e ocorrem reações de oxidação no
sistema óleo mineral – papel isolante. Este processo poderá causar avarias ao
equipamento ou acarretar o seu envelhecimento precoce (MONIZ, 2007).
Em termos de normatização, o carregamento limite para transformadores de potência
definidos na NBR-5416/1997 (ABNT, 1997) é limitado em 150% de sua carga nominal,
independente da classe do transformador e do regime de funcionamento.
Tabela 19 - Cargas limites de operação dos transformadores (%)
Carregamento nos transformadores

Classe
55ºC

Classe
65ºC

Em condições normais de operação

150

150

Em emergência

150

150

Fonte: ABNT (1997)
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Assim, adotando-se o limite de operação dos transformadores de distribuição em 150%
da carga nominal, é possível avaliar a probabilidade crítica de ocorrência de
sobrecarga nos transformadores. A probabilidade crítica pode ser definida através do
intervalo de confiança para que o equipamento esteja operando dentro da faixa
adequada, enquanto o risco de ocorrência de um evento de sobrecarga é o
complemento deste valor. Ou seja, se a probabilidade de um evento ocorrer é dada
por P(a), o risco é igual a 1 - P(a). Assumindo-se a probabilidade de risco maior ou
igual a 5%, podem-se determinar os transformadores que apresentam risco de
sobrecarga em função dos diferentes níveis de penetração, conforme apresentado na
Figura 52.

Figura 52 - Sobrecargas em transformadores de distribuição
Fonte: Autor

Observa-se que para o Cenário Base, 3 transformadores, ou 2,10% do total de
transformadores, apresentam risco de

sobrecarga. Este

resultado indica a

necessidade de substituição desses equipamentos ou uma avaliação mais detalhada
da sua curva de carga. Por outro lado, à medida que a penetração de veículos
elétricos na rede é aumentada, começam a aparecer uma série de problemas relativos
à sobrecarga no sistema de distribuição. A partir do nível de 10% de penetração de
veículos elétricos, é possível perceber uma relação quase linear entre o grau de
penetração da tecnologia com o número de ocorrências de sobrecarga. Fica claro que
o cenário de recarga de veículos elétricos, em níveis significativos de penetração, sem
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o auxílio de tecnologias de gerenciamento de GLD poderá demandar investimentos
relevantes em termos da infraestrutura da rede no que tange a transformadores.
b) Expectativa de vida útil dos transformadores
A vida útil média de um transformador de distribuição pode ser considerada como 20
anos (CELESC, 2003). No entanto, elevações excessivas de temperatura no ponto
quente do transformador podem reduzi-la através do envelhecimento do isolamento
sólido. Por “temperatura do ponto quente”, entende-se a máxima temperatura atingida
no interior do enrolamento do transformador. O envelhecimento deste isolamento é um
fenômeno químico que acarreta progressivamente oxidação, endurecimento e redução
da rigidez dielétrica. O sistema papel isolante usado nos transformadores é submetido
a um processo contínuo de degradação por ação da água, oxigênio e ácidos presentes
no isolante. Mantendo-se sob controle a ação desses isolantes, o envelhecimento da
celulose é predominantemente térmico e cumulativo (ABNT, 1997). Segundo
BARBOSA (2005), o principal componente do isolamento sólido dos condutores na
maioria dos transformadores é a celulose, que é um composto orgânico cuja molécula
é formada por uma longa corrente de anéis de glicose.
De maneira simplificada, a perda de vida útil dos transformadores de distribuição pode
ser calculada através do tempo em que o transformador operou com certa temperatura
do ponto quente. Para efeitos da norma NBR-5416, o envelhecimento está baseado na
vida esperada do transformador, sob efeito da temperatura de operação da isolação
ao longo do tempo. A deterioração da isolação em função do tempo e da temperatura
é baseada na teoria de Arrhenius, relacionando o logaritmo da vida da isolação como
o inverso da temperatura absoluta.

0*YZ [

%
6972,15
\=]−
100. ℎ
273 + bc

Eq. 4.5.1

Onde:
•

] = 14,133 para transformadores da Classe 55ºC e ] = 13,391 para
transformadores da Classe 65ºC;

•
•
•

% – Perda de vida do transformador em percentual;

bc – Temperatura do ponto quente, em ºC, que é mantida durante o tempo h;
ℎ – Tempo durante o qual o transformador operou com temperatura bc .

Apesar de não haver um critério único para a avaliação do fim da vida útil de um
transformador, a equação 4.5.1 possibilita realizar uma avaliação da velocidade do
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envelhecimento a que está submetido um dado equipamento em função da sua carga.
Desenvolvendo a equação 4.5.1, pode-se calcular a perda de vida, ao longo de um
período de tempo h (horas), em que a temperatura do ponto mais quente do
enrolamento bc permanece constante pela equação 4.5.2.
def

% = 10

:9g,h
m
gijkl . 100. ℎ

Eq. 4.5.2

O valor obtido a partir da equação 4.5.2 representa, portanto, a taxa de
envelhecimento global a que é submetida a isolação sólida do transformador, no
intervalo h. Na Figura 53 é possível observar-se a expectativa de vida mínima em
horas em função do temperatura do ponto quente do enrolamento do transformador
para as duas classes de transformadores apresentadas pela ABNT.

Figura 53 - Curva de expectativa de vida
Fonte: ABNT (1997)
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No entanto, a equação 4.5.2 só permite a determinação da perda de vida útil dos
transformadores, quando operando em determinada situação de carregamento e
temperatura ambiente. Para avaliar a perda de vida útil de um transformador que
opera com dado ciclo diário de carga e temperatura ambiente, propõe-se o uso do
procedimento apresentado por KAGAN (2010), exposto de forma resumida no
Apêndice D.
A título de exemplo, pode-se verificar o impacto da perda de vida útil ocasionada pelo
aumento da penetração de veículos elétricos em transformadores de distribuição para
dois transformadores aleatoriamente escolhidos do sistema de distribuição em estudo.
Procede-se primeiramente com o transformador 2107940323, trata-se de um
transformador trifásico com potência nominal de 30 kVA que alimenta 40
consumidores residenciais e 1 consumidor comercial. Verifica-se que a carga durante
o dia para este transformador permanece constante em aproximadamente 20 kVA, a
partir das 18 horas há um incremento de carga que poderá resultar em perda de vida
útil do equipamento.

Figura 54 - Potência demandada no transformador 2107940323
Fonte: Autor

Aplicando-se o procedimento proposto no Apêndice D com a finalidade de calcular a
temperatura do ponto quente do transformador, observa-se que a carga durante o
período da 1 até as 17 horas impõe uma temperatura ao transformador que resulta em
uma perda de vida útil quase constante neste período. Deve-se mencionar que para o
Cenário Base, onde não há penetração de VEs, ocorre uma sobrecarga de
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aproximadamente 30% durante o período que varia das 19 às 22 horas. Neste horário,
observa-se um aumento da temperatura do ponto quente implicando em maiores
perdas de vida útil. Deve-se salientar que quando o nível de penetração atinge 9% o
critério de sobrecarga definido na seção anterior é atingido, pois a carga do
transformador é de 46,94 kVA (1,56 p.u.).
Para avaliar a perda de vida útil, a Tabela 2059 apresenta de maneira resumida, os
resultados do cálculo de perda de vida útil diária quando este transformador é
submetido ao ciclo de carga da Figura 54. Esta avaliação, portanto, representa em
termos percentuais a deterioração da isolação do transformador para a condição de
carregamento apresentada.
Tabela 20 - Perda de vida útil para o transformador 2107940323
Cenário
(% penetração)

Perda de vida diária
%

0%

0,0165232

6%

0,0491118

12%

0,1643948

18%

0,6118604

24%

2,0929003

30%

7,8218715
Fonte: Autor

A guisa de exemplificação, supondo-se que o ciclo de carga fique inalterado no
tempo60, a expectativa de vida útil do transformador é de 19,23 anos para o Cenário
Base. No cenário com 6% de penetração, a expectativa de vida seria de 5,57 anos.
Nos demais cenários o efeito de sobrecarga é excessivo e o transformador poderia
não apresentar condições adequadas de operação.
O segundo transformador analisado, código 21079328277, apresenta uma potência
nominal de 112,5 kVA e fornece energia para 111 consumidores residenciais e 17
consumidores comerciais. O ciclo de carga imposto a este transformador assemelhase ao ciclo de carga proposto anteriormente. O comportamento da curva é devido à
demanda predominantemente residencial dos usuários conectados ao transformador.
Nota-se que a máxima potência demandada ocorre às 19 horas com pico de 98,35
kVA (0,87 p.u.) ao passo que o pico anterior era de 40,01 kVA (1,33 p.u.). Além disso,
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Os cenários com penetração superior a 6% ultrapassam 150% da capacidade nominal do

transformador e foram calculados apenas para fins ilustrativos.
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Mesma curva de carga para finais de semana.
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durante o horário fora de ponta o primeiro transformador fornece uma potência de
aproximadamente 0,66 p.u., enquanto este transformador fornece 0,44 p.u..

Figura 55 - Potência demandada no transformador 2107938277
Fonte: Autor

Observa-se ainda que o carregamento dos dois transformadores apresentados no
parágrafo anterior não se trata de um caso particular, aproximadamente 70% dos
transformadores do sistema de distribuição apresentam um nível de carga similar a
esses transformadores. Isto é, o transformador apresenta uma capacidade ociosa
durante o período fora de ponta e tende a atingir valores próximos da capacidade
nominal para os horários de ponta. De maneira análoga ao cálculo de perda de vida
útil do primeiro transformador, procede-se com o cálculo da expectativa de vida útil do
transformador 2107938277.
Tabela 21 - Perda de vida útil para o transformador 2107938277
Cenário
(% penetração)

Perda de vida diária
%

0%

0,0003345

6%

0,0006712

12%

0,0014922

18%

0,0035830

24%

0,0095720

30%

0,0246586
Fonte: Autor

Utilizando a premissa anterior, de que o ciclo de carga fique inalterado no tempo, a
expectativa de vida útil do transformador só é inferior a 20 anos para níveis de
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penetração de VEs da ordem de 30%. Para 30% de penetração, a expectativa de vida
é de aproximadamente 11,11 anos. Para cenários com taxas de penetração de 40% e
50%, por exemplo, a expectativa de vida útil é reduzida a 1,29 anos e 0,22 ano.
Todavia, nos dois últimos cenários o critério de sobrecarga é atingido tornando a
operação do equipamento inadequada. De fato, repetindo a análise para outros
transformadores, verifica-se que o cenário de sobrecarga é recorrente nas simulações
e se sobrepõe ao efeito de perda de vida útil em muitos casos, mesmo para baixos
níveis de penetração (como é o caso do transformador 2107940323), pois conforme
mencionado anteriormente, a maior parte dos transformadores apresenta uma baixa
perda de vida útil durante o horário fora de ponta, haja vista a baixa temperatura do
ponto quente em função da ociosidade do equipamento. Por outro lado, à medida que
a demanda de energia aumenta no horário de ponta, e consequentemente a perda de
vida útil, a potência atinge valores superiores a 150% da carga nominal, mas ainda
não é suficiente para reduzir a expectativa de vida para valores inferiores a 20 anos.
Os transformadores de distribuição podem suportar uma carga acima do seu valor
nominal, durante um intervalo de tempo, desde que compensada por uma carga
abaixo do valor nominal, no período restante. Deste modo, é possível compensar a
maior perda de vida, nas horas de maior demanda, com a menor perda de vida, nas
horas de menor demanda.

Subestação
A Subestação Trindade, indicada na Figura 30, é parte integrante do sistema de
distribuição da Celesc para a Ilha de Santa Catarina. A partir desta SE partem 10
circuitos alimentadores, responsáveis pelo abastecimento da região centro-leste da
cidade de Florianópolis.
Cada alimentador desta Subestação, apresentados na Tabela 5, encontra-se
conectado a um determinado transformador na SE e é numerado em um sequencial
que varia de TDE-01 a TDE-10. Esses alimentadores estão conectados em
agrupamentos de modo a garantir uma distribuição igualitária de cargas entre os
transformadores e evitar, assim, possíveis sobrecarregamentos nos equipamentos.
Além disso, os 10 alimentadores da SE Trindade estão interligados entre si por
componentes de manobra (chaves que operam no modo normalmente aberto). Os
elementos de manobra garantem maior confiabilidade à operação da SE, pois
permitem a transferência de cargas em situações de sobrecarregamento, falhas no
sistema, manutenção de alimentadores etc.
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Tabela 22 - Transformadores de potência instalados na SE Trindade
Transformador de
Potência
TT-1

Potência
(MVA)
26,67

TDE-01, TDE-02, TDE-03 e TDE-04

TT-2

26,67

TDE-05, TDE-06, TDE-07 e TDE-08

TT-3

26,67
Fonte: Autor

Alimentadores Conectados

TDE-09 e TDE-10

Para realizar uma avaliação na subestação, em termos da potência demandada, seria
necessário aplicar a metodologia aqui proposta a todos os alimentadores da
subestação. No entanto, dispondo-se dos dados de potência demandada pelos
alimentadores que estão conectados ao transformador TT-2, pode-se realizar uma
análise qualitativa dos impactos da penetração de veículos elétricos na rede.
Agrupando-se os dados do Cenário Base para os alimentadores TDE-05, TDE-06 e
TDE-08, pode-se determinar a potência demandada pelos consumidores que são
atendidos por essas redes.

Figura 56 - Soma de potência dos alimentadores TDE-05, TDE-06 e TDE-08
Fonte: Autor

A Figura 56, no entanto, não apresenta a demanda do alimentador que é o estudo de
caso desta dissertação. Pode-se, então, adicionar a demanda do Cenário Base e do
Cenário VE, ambas do alimentador TDE-07, de modo a avaliar o incremento adicional
de carga esperado na subestação.
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Figura 57 - Potência esperada na SE Trindade
Fonte: Autor

A partir da Figura 57, verifica-se que mesmo nos cenários com maiores índices de
penetração de veículos elétricos, a potência nominal do transformador TT-2 não é
alcançada. Deve-se ressaltar que a potência demandada por veículos elétricos
corresponde somente ao alimentador TDE-07. Por outro lado, a escolha do
alimentador TDE-07 também foi pautada no elevado poder aquisitivo apresentado
pelos consumidores deste alimentador, conforme pode ser verificado nos microdados
da POF, tornando a região mais propensa à adoção de veículos elétricos.

Perdas
As perdas elétricas representam uma parcela considerável na matriz de custos dos
sistemas de distribuição e, por esse motivo, sempre tiveram grande destaque nos
estudos de planejamento, principalmente nos últimos anos devido aos programas de
conservação de energia realizados no Brasil (ARANHA NETO et al., 2007).
Estas perdas estão associadas ao efeito ôhmico dos condutores elétricos e são
inerentes ao fornecimento de

energia elétrica nos

níveis de transmissão,

subtransmissão e distribuição. Estima-se que as perdas elétricas nos sistemas de
distribuição correspondem a aproximadamente 70% do total de perdas elétricas nos
sistemas elétricos de energia (MENDES et al., 2005). É importante mencionar que as
perdas técnicas podem ser medidas, calculadas e minimizadas, mas nunca eliminadas
completamente.
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Nos sistemas de distribuição, as perdas elétricas, assim como o perfil de tensão dos
alimentadores estão diretamente relacionados às curvas de carga dos consumidores
atendidos, que é variável no tempo, conforme apresentado na Figura 58. As perdas
técnicas 61 podem ser medidas como um percentual em relação à carga no sistema.
Vale frisar que o aumento das perdas elétricas acarreta aumento nos custos da
empresa, ou seja, o custo deve ser tratado como uma variável a ser minimizada.
A quantidade de energia contratada pelas distribuidoras de energia elétrica também
depende das perdas de energia elétrica registradas. Estes custos, assim como outros
encargos setoriais e taxas, são conhecidos como custos “não gerenciáveis” e assim
repassados diretamente às tarifas dos consumidores finais, processo conhecido como
pass throw, já que os montantes e variações fogem ao controle das distribuidoras
(ARANHA NETO, 2012). Neste contexto, levando em consideração a modicidade
tarifária, é necessário que o órgão regulador estabeleça um valor de repasse das
perdas de energia elétrica para tarifas de maneira transparente em função da
penetração de veículos elétricos.
Conforme mencionado anteriormente, as perdas de potência ativa no sistema estão
associadas ao efeito Joule (RI2) nos condutores componentes do sistema elétrico. O
alimentador TDE-07 apresenta 695 trechos com diferentes tipos de cabos que variam
em seção, comprimento e características construtivas. Embora o Apêndice B
apresente uma lista fornecida pela distribuidora contendo 136 tipos de cabos
diferentes, a lista dos principais condutores se restringe a não mais de 15 tipos.

61

Segundo a ANEEL, podem-se classificar as perdas elétricas quanto à sua origem em perdas

técnicas e perdas comerciais. Perdas técnicas estão associadas à geração, e ao transporte de
energia elétrica pelas redes de transmissão e distribuição envolvidas. Perdas comerciais (ou
não técnicas) estão associadas a fraudes, furtos e erros de leitura e medição, e são
diretamente ligadas à gestão comercial.
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Figura 58 - Perdas de potência ativa no alimentador TDE-07
Fonte: Autor

As simulações calculam o valor esperado das perdas do alimentador a partir dos
diferentes cenários de carregamento e penetração. Os resultados estão caracterizados
para os diversos ciclos de carga exigidos pelos transformadores de distribuição e são
apresentados para um dia típico de semana na Tabela 23. As perdas encontradas,
apesar de baixas, serão possivelmente repassadas a todos os consumidores do
sistema, incluindo consumidores que não possuam veículos elétricos.
Tabela 23 - Energia consumida no ciclo do alimentador e perdas técnicas

0% Penetração

Energia no ciclo de carga
do alimentador (kWh)
130.454,34

Perdas técnicas
(kWh)
1.278,29

Percentual de
Perdas (%)
0,98

3% Penetração

132.059,84

1.313,66

0,99

6% Penetração

133.377,58

1.341,70

1,01

Cenário

9% Penetração

134.840,69

1.375,16

1,02

12% Penetração

136.273,89

1.406,85

1,03

15% Penetração

137.723,62

1.440,67

1,05

18% Penetração

139.311,48

1.480,28

1,06

21% Penetração

140.851,83

1.519,59

1,08

24% Penetração

142.099,76

1.550,87

1,09

27% Penetração

143.645,29

1.592,84

1,11

30% Penetração

145.211,24

1.633,88

1,13

Fonte: Autor
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Carregamentos concentrados
Um caso particular de carregamento merece destaque nesta discussão, trata-se do
carregamento quando realizado de maneira concentrada em regiões geográficas
específicas do alimentador. Este tipo de cenário poderá ocorrer, principalmente, em
regiões com maior poder aquisitivo, tais como condomínios ou regiões com alta
densidade de prédios de alto padrão.
É natural que surjam problemas de queda de tensão quando esses carregamentos
ocorrerem nas extremidades do alimentador e, portanto, demandando investimentos
da distribuidora ou atuação nos taps ou subestação para manter a tensão dentro de
níveis aceitáveis para operação. Além disso, este tipo de carregamento tende a gerar
sobrecarga nos transformadores de distribuição haja vista que a infraestrutura de
transformadores é compartilhada para atender os usuários dessas regiões.
No presente estudo de caso, pode-se verificar que a região que apresenta
concentração de casas e condomínios de elevado padrão se encontra nas
proximidades da subestação. Isto é, os problemas de queda de tensão são atenuados,
mas poderão ocorrer sobrecarregamentos de transformadores e de ramais
secundários que atendem especificamente a área destacada na Figura 59.

Figura 59 - Carregamento concentrado em condomínios
Fonte: Google Earth (2012)
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5 Considerações finais
5.1

Conclusões

As redes de distribuição de energia elétrica desempenham uma função primordial no
desenvolvimento de sociedades industriais modernas. Essas redes foram projetadas
há décadas e assim mantidas, levando-se em consideração taxas de crescimento
vegetativas e reforços para expansões. Entretanto, nos últimos anos, as distribuidoras
têm testemunhado a introdução e/ou o renascimento de tecnologias que prometem
mudar a maneira como se consome, se produz e se gerencia a energia elétrica.
Dentre essas tecnologias, o uso de veículos elétricos poderá deslocar uma parcela do
consumo de energia do setor de transportes para o setor elétrico. Além disso,
tecnologias como redes inteligentes, ou smart-grid, tornarão o uso dos sistemas mais
seguro, eficiente e sustentável.
Deste modo, a adoção de veículos elétricos pode representar algum risco para os
sistemas de distribuição que não foram concebidos para fornecer parte da demanda
de energia exigida pelo setor de transportes. Na prática, o nível de penetração de
veículos elétricos que uma dada rede de distribuição suporta depende de diversos
aspectos, não havendo um valor absoluto válido para qualquer configuração de rede.
Com o objetivo de levar em conta essas diferenças de rede para rede, neste trabalho
foram apresentados conceitos teóricos, modelos e aplicações a fim de se desenvolver
um fluxo de potência probabilístico, usando as técnicas de simulação Monte Carlo,
para sistemas radiais de distribuição de energia elétrica com penetração de veículos
elétricos. Uma ferramenta foi desenvolvida no software Matlab para implantação do
algoritmo proposto. Este algoritmo permite avaliar o efeito da conexão de veículos
elétricos em redes de distribuição, considerando aspectos de variação de tensão,
capacidade

de

condução

de

corrente,

capacidade

de

carregamento

de

transformadores de distribuição e da subestação, dentre outras variáveis.
Deste modo, o comportamento da demanda de energia elétrica dos usuários é
caracterizado através de modelos estatísticos que representam funções de distribuição
de probabilidade. Dentro deste trabalho, define-se que a demanda de energia elétrica
em qualquer consumidor é dada por 02 (duas) parcelas: Cenário Base e Cenário VE.
Essas informações servem como dados de entrada para o cálculo do fluxo de potência
probabilístico, que determinará as condições de operação do sistema elétrico. Para o
Cenário Base faz-se uso da metodologia de agregação de curvas de carga proposta
por JARDINI (2001). Já para o Cenário VE, desenvolve-se uma metodologia que está
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fundamentada basicamente na determinação da taxa de motorização, na curva de
depleção de baterias e na curva de conexão dos veículos à rede.
A taxa de motorização tem como finalidade estimar a frota de veículos em uma dada
região definida pela atuação da concessionária de distribuição de energia elétrica.
Este cálculo está fundamentado nas pesquisas do CENSO sobre a posse de veículos
em determinadas regiões. Portanto, podem-se extrair os dados da região de
abrangência do alimentador com a finalidade de avaliar uma taxa de motorização
específica para a localidade estudada, levando em consideração implicitamente os
padrões de posse de veículo em função da faixa de renda dos domicílios. Ou seja, a
taxa de motorização calculada desta maneira permite capturar os padrões de
mobilidade e consumo da população. Por exemplo, regiões com baixas taxas de
motorização, mas com renda relativamente elevadas, podem indicar a boa
disponibilidade de transporte público.
Por outro lado, para determinar a demanda de energia em função da recarga dos
veículos é necessário estabelecer os padrões de mobilidade da região. A distância
média percorrida por um veículo durante um determinado intervalo de tempo está
associada a um conjunto de fatores socioeconômicos do proprietário do veículo e tem
impacto direto na energia elétrica requerida para a recarga. Tais dados, representando
características regionais, foram obtidos a partir da POF. Assim, considerando-se que a
curva de depleção é um proxy da distância percorrida pelos veículos, foi possível tratar
de maneira probabilística a demanda de energia elétrica para recarga. Vale reiterar
que

a

distância

média

anual

percorrida

encontrada

para

Florianópolis,

aproximadamente 12.400 km, é relativamente baixa quando comparada ao padrão
estadunidense, que é de aproximadamente 21.680km (DOT, 2011). A baixa distância
percorrida permite que o veículo realize a recarga em um intervalo de tempo menor,
reduzindo assim, as chances de um efeito cumulativo de recarga à medida que novos
veículos vão sendo conectados à rede ao longo do tempo. Esta característica é um
fator indubitável para suportar um maior índice de penetração de VEs.
Já o terceiro aspecto do Cenário VE, apresentado por curva de conexão, representa o
horário de recarga dos veículos elétricos. Uma curva de conexão de recarga reflete as
preferências dos usuários para realizar a recarga em função da hora, retratando,
assim, o percentual de veículos com potencial de conexão à rede da distribuidora em
um dado instante de tempo. A aproximação deste item por pesquisas de origemdestino ou contagem volumétrica parece ser razoável para o cálculo onde se deseja
testar a suportabilidade da rede frente a diferentes níveis de penetração, mas não
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captura o comportamento de usuários que realizam a recarga no horário fora de pico.
Todavia, os períodos fora de pico para alimentadores predominantemente residenciais
não se mostram um entrave para a recarga de veículos elétricos. Logo, para o estudo
de caso proposto neste trabalho, não houve grandes impactos com a simplificação
adotada.
À medida que os veículos elétricos atinjam níveis de penetração significativos no
mercado de automóveis particulares, distribuidoras de energia precisarão se adaptar a
um novo tipo de carga que apresenta características de alto consumo de energia e
com horário de conexão em períodos de pico do sistema. Este cenário é mais
especificamente associado às regiões com predominância de consumidores
residenciais, pois dada a ausência de infraestrutura pública de recarga os usuários
tendem a recarregar a bateria dos veículos nas suas residências. Além disso, a taxa
de motorização da região desempenha papel fundamental no processo de análise,
pois o processo de substituição de veículos a MCI em direção aos VEs tende a
aumentar o risco de impactos nos sistemas elétricos.
No estudo de caso, não houve problemas de queda de tensão associados aos
diferentes níveis de penetração. Entretanto, deve-se salientar que a rede do estudo de
caso estava bem condicionada com relação a este critério, haja vista recentes
investimentos na instalação de banco de capacitores para elevar o nível de tensão nas
barras. Em outros alimentadores da Subestação Trindade, poderão ocorrer violações
de tensão nas extremidades dos alimentadores que já se encontram com um elevado
carregamento e sem a instalação de banco de capacitores.
Confrontando os resultados de expectativa de vida útil dos transformadores, em
função das temperaturas do ponto mais quente do enrolamento, com o risco de
sobrecarga dos transformadores, constata-se que a maior parte dos transformadores
apresenta problemas de sobrecarga antes do comprometimento da vida útil dos
equipamentos. As demandas da rede impostas pelos usuários com perfil de carga
tipicamente de ponta associados a novos patamares de carga para recarga de
veículos elétricos cria uma situação de risco para os transformadores da rede. A
ausência de um sistema de tarifas diferenciadas para horário de pico, através de
medidores inteligentes, agrava ainda mais o cenário de consumo na ponta.
No que tange aos carregamentos dos condutores, é possível constatar que a rede
apresentou problemas de sobrecarregamento para uma parcela dos cabos, variando
de 3,46% a 7,93% do total de ramos instalados para níveis variando de 0% a 30%,
respectivamente.
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Para o transformador TT-2 da subestação, verifica-se que mesmo nos cenários com
maiores índices de penetração de veículos elétricos, a potência nominal do
transformador não é alcançada. Contudo, neste caso não foram considerados os
efeitos de outros alimentadores também atendidos pelo transformador TT-2, muito
embora ainda haja folga para adição de novas cargas neste transformador e também
espaço para manobras de compartilhamento de carga com outros transformadores da
SE Trindade. Outro ponto que deve ser ressaltado é que a adoção de veículos tende a
ocorrer precipuamente nos domicílios com maior faixa de renda, o que corresponde
justamente ao caso dos domicílios do alimentador TDE-07.
Os resultados obtidos a partir da aplicação da metodologia indicam que algum tipo de
sistema inteligente de recarga, seja no próprio veículo ou através de smart-grid, pode
suavizar os impactos na infraestrutura de distribuição, transmissão e geração. A
simples conexão para recarga nos horários de chegada pode ser inadequada e
demandar investimentos em reforços na rede. Em particular, esta situação é mais
grave no tocando aos transformadores de distribuição, que conforme visto apresenta
uma relação quase linear entre penetração e sobrecarga.
Além disso, verifica-se na indústria uma tendência de redução no tempo de recarga
dos veículos. Esta questão ainda é limitada por aspectos tecnológicos das baterias,
dos carregadores e também por aspectos econômicos. No entanto, os limites de
carregamentos definidos da SAE J1772 podem representar riscos para as
distribuidoras de energia elétrica. Atualmente, a norma define o limite superior para
carregamento de veículos elétricos em 80 A para Nível 2, o que resultaria em
aproximadamente em 17,6kW. Neste caso, os impactos nas redes de distribuição
poderiam ser ainda mais graves e demandando uma série de ações em termos de
planejamento das distribuidoras.

5.2

Sugestão de trabalhos futuros

Seguindo a linha de pesquisa desenvolvida neste trabalho, outros tópicos precisam ser
explorados com a finalidade de auxiliar o planejamento de distribuidoras de energia. A
seguir, lista-se uma série de tópicos que não puderam ser abordados nesta
dissertação, porém foram consideradas promissoras para futuros trabalhos.
•

Impactos da recarga de veículos elétricos nas redes de baixa tensão: Aplicação
do modelo proposto considerando as limitações de baixa tensão das redes de
distribuição, considerando as devidas modificações;
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•

O uso de tecnologias de redes inteligentes como condição de contorno do
problema proposto: Aplicação da metodologia proposta, considerando-se
curvas de elasticidade-preço de energia elétrica residencial;

•

Desenvolvimento de pesquisas para avaliar o comportamento dos usuários
quanto ao horário de conexão para recargas, bem como padrões de uso e
comportamento de usuários de veículos elétricos;

•

Avaliação do comportamento das redes de distribuição com a instalação de
eletropostos (sistemas de recarga rápida) e infraestrutura de recarga pública;

•

Aplicação da metodologia proposta incluindo a penetração de tecnologias de
geração

distribuída,

tais

como:

energia

fotovoltaica,

energia

eólica,

microturbinas a gás etc;
•

Elaboração de modelos para avaliar carregamentos concentrados em
determinadas regiões geográficas da rede que apresentem maior probabilidade
de adoção de veículos elétricos, tais como: condomínios e edifícios de alto
padrão.
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APÊNDICE A – Tabela de distribuição de probabilidade normal
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APÊNDICE B – Tabela de cabos e características
Condutores

Raio médio
Geométrico
(mm)

Resistência
elétrica a 60 Hz
(Ω/km)

Reatância
indutiva a 60 Hz
(Ω/km)

Corrente
admissível
(A)

8 Cu

2

2,359

0,525

90

7 Cu

1,45

1,709

0,525

95

6 Cu

1,26

1,485

0,508

120

5 Cu

1,75

1,178

0,499

145

4 Cu

2,24

0,934

0,49

170

3 Cu

3,83

0,7665

0,4785

195

2 Cu

2,72

0,599

0,467

220

1 Cu

1,1

0,188

0,425

270

1/0 Cu

3,27

0,377

0,451

310

2/0 Cu

3,75

0,299

0,442

360

3/0 Cu

4,49

0,237

0,426

420

4/0 Cu

5,51

0,188

0,42

480

250 Cu

1,3

0,146

0,388

540

300 Cu

1,5

0,122

0,381

610

350 Cu

1,3

0,105

0,375

670

400 Cu

1,22

0,092

0,374

730

450 Cu

1,4

0,082

0,37

780

500 Cu

1,98

0,074

0,366

840

6 CAA

2,11

2,473

0,529

100

5 CAA

1,72

2,035

0,5255

120

4 CAA

2,44

1,598

0,522

140

3 CAA

1,19

1,35

0,527

160

2 CAA

3,08

1,05

0,522

180

1 CAA

4,47

0,895

0,526

176

1/0 CAA

3,88

0,7

0,52

230

2/0 CAA

4,36

0,56

0,51

270

3/0 CAA

2,24

0,449

0,498

300

4/0 CAA

5,5

0,368

0,475

350

266(1) CAA-1F

1,09

0,218

0,465

460

266(2) CAA-26F

1,09

0,219

0,378

460

300 CAA

1,25

0,193

0,37

490

336,4 CAA

7,42

0,19

0,388

530

397,5 CAA

1,87

0,127

0,36

600

477 CAA

8,84

0,106

0,3

670

500 CAA

1,56

0,116

0,351

690

6 CA

2,04

2,4

0,503

110

4 CA

2,13

1,504

0,486

125

3 CA

1,04

1,226

0,477

145

2 CA

2,69

0,948

0,468

165

1 CA

3,75

0,751

0,46

190

1/0 CA

3,39

0,605

0,451

215

135

2/0 CA

3,81

0,479

0,442

260

3/0 CA

1,87

0,375

0,433

300

4/0 CA

4,81

0,297

0,424

340

266,8 CA

1,07

0,214

0,393

475

336,4 CA

6,4

0,187

0,403

510

500 CA

1,34

0,1267

0,387

690

336,4 SR

1,04

0,208

0,288

390

336,4 CR

1,1

0,22

0,403

395

336,4 CZ

1,55

0,187

0,403

395

25 mm2

2,24

0,934

0,49

170

35 mm2

2,72

0,599

0,467

220

10mm2 AI

2,618

3,08

0,433

51

16mm2 AI

1,6235

1,91

0,424

65

25mm2 AI

0,9

0,18

0,393

95

35mm2 AI

1,15

0,23

0,403

130

10mm2 CI

1,5555

1,83

0,403

75

16mm2 CI

0,9775

1,15

0,387

87

25mm2 CI

2,24

0,934

0,49

127

35mm2 CI

2,995

0,599

0,467

185

6 mm2 CI

1,955

2,3

0,393

36

16 mm2 Cu

1,75

1,14

0,403
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25 mm2 AMX

1,09

1,11

0,403

93

35 mm2 AMX

1,15

0,23

0,387

123

70 mm2 AMX

1,07

0,214

0,393

196

1,2295

0,2459

0,1603

426

1,09

0,19443

0,5255

200

5,6

13,842

0,9882

10

266.8 CA

1,065

0,213

0,406

362

336,4 SP

1,04

0,208

0,25

390

266,8 CA

1,065

0,213

0,406

362

3333,3 Cu

1,055

0,211

0,406

333

1,25

0,25

0,529

150

50 MM2 RDS-AL

1,19

0,19443

0,5255

80

70MM2 RDS-AL

1,19

0,19314

0,522

100

400MM2 RDS-AL

1,19

0,19499

0,527

460

120MM2 RDS-AL
477 MCMCA(NU)

1,3315

0,2663

0,2641

130

1,4

0,133

0,3676

531

240MM2 RDS-AL
150MM2(CSCu)TR
70MM2(CSCu)MO
240MM2(CSAL)MO

1,2295

0,2459

0,1603

190

1,1

0,161

0,121

323

1,775

0,355

0,307

249

1,7

0,1588

0,27

372

4,8 MM - AÃO HS

5,9

13,842

0,9882

10

1,5325

0,3065

0,8218

248

240 mm2 AMX
50 mm2 CA
4.8 mm ACO HS

50 mm2 AMX

50MM2-
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SP(15KV)
150MM2SP(15KV)
185MM2SP(15KV)
240MM2SP(15KV)
50MM2SP(25KV)
4,5MM CI
2,5MM2 CI
150MM2SP(25KV)
185MM2SP(25KV)
240MM2SP(25KV)
185MM2SP(35KV)
240MM2SP(35KV)
50MM2-RDS-CU15kV

1,3315

0,2663

0,2641

504

1,28

0,2575

0,2102

581

1,22

0,2459

0,1603

691

4,1

0,8218

0,3354

247

3,4

4

3,1

50

4,25

5

1,8

30

1,32

0,2641

0,2952

493

1,05

0,2102

0,2864

574

1,83

0,1603

0,2748

682

1,05

0,2102

0,2864

549

1,1

0,1603

0,2748

651

2,47

0,495

0,152

166

1,3315

0,2663

0,2641

280

1,93

1,15

0,387

68

10 mm2 AMX

1,3

1,035

0,3483

51

95 mm2 AMX

1,27075

1,495

0,5031

226

2,2

0,0935

0,2015

1020

2,73

0,545

0,162

91

1,4

0,0816

0,1309

617

636 CAA

1,6

0,1116

0,3631

775

636 CA
240mm2-Cu15kV

1,5

0,1111

0,373

745

1,3

0,1003

0,1352

547

240mm2-Al-15kV

1,3

0,1634

0,1354

432

16 mm2-RDS-CU

1,6235

1,91

0,424

68

50 MM2 Cu
240mm2 x 2
AMX-15kV

1,885

0,377

0,451

310

1,1

0,0822

0,061

750

35 mm2-RDS-CU

3,345

0,669

0,177

105

70 mm2-RDS-CU
50mm2-RDS25kV
35mm2-RDS25kV
35mm2-RDS15kV

3,345

0,669

0,177

153

2,475

0,495

0,161

128

3,345

0,669

0,177

109

3,345

0,669

0,177

151

1,3315

0,2663

0,2641

230

2,846

0,5692

0,1348

172

4,113

0,8226

0,1411

138

120 mm2 AMX
16 mm2 AMX

336,4 x 2 CA
35mm2-RDS15kV
300mm2-Cu-15
kV

150mm2 RDS-CU
70+50mm2-AMX15kV
50+50mm2-AMX15kV
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120+70mm2AMX-15kV
185+95mm2AMX-15kV
240+95mm2AMX-15kV
70+50mm2-AMX25kV
120+70mm2AMX-25kV
185+95mm2AMX-25kV
50+50mm2-AMX25kV
50+50mm2-AMX35kV
70+50mm2-AMX35kV
120+70mm2AMX-35kV
185+95mm2AMX-35kV
240+95mm2AMX-35kV
150 MM2 RDSAL
90MM2 RDS-AL

1,632

0,3264

0,1245

241

1,067

0,2134

0,1202

316

2,5

0,1644

0,122

375

2,846

0,5692

0,1389

172

1,632

0,3264

0,1287

241

1,067

0,2134

0,1204

316

4,113

0,8226

0,15

138

4,113

0,8226

0,1661

138

2,846

0,5692

0,1537

172

1,632

0,3264

0,1391

241

1,6

0,1298

0,1298

316

1,6

0,1644

0,1203

375

1,3315

0,2663

0,2641

150

2,846

0,5692

0,1389

164

1/0 CA-SP

3,5

0,7

0,52

215

4/0 CA-SP

1,05

0,21

0,156

240

10 mm2

1,19

1,4

0,5

50

6 mm2

1,36

1,6

0,5

36
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APÊNDICE C – Equacionamento térmico do transformador
Conforme apresentado na seção 4.5, os transformadores de distribuição tem a
finalidade de reduzir a tensão dos sistemas de distribuição de média tensão para o
sistema de distribuição de baixa tensão. A transferência de energia do SDMT para o
SDBT, contudo, não ocorre sem perdas de energia que são dissipadas na forma de
calor. Essas perdas podem ser classificadas, basicamente, em dois tipos: perdas
magnéticas e perdas por efeito Joule nos enrolamentos.
As perdas magnéticas podem ainda ser caracterizadas por perdas por histerese, que
são causadas pela inversão dos domínios magnéticos do material que compõe o
núcleo do transformador, e pelas perdas por correntes de Foucault, que são induzidas
pelos campos magnéticos alternados que atravessam o núcleo (BARBOSA, 2005;
DELAIBA, 2007).
O segundo tipo de perdas deve-se as perdas nos enrolamentos por efeito Joule (RI2),
ou seja, essas perdas são devidas à passagem da corrente elétrica pela resistência
ôhmica dos mesmos (BARBOSA, 2005).
O calor produzido pelas perdas magnéticas e efeito Joule, também conhecidas por
perdas no ferro e perdas no cobre, é transferido ao óleo isolante do transformador,
resultando

na

elevação

de

temperatura

do

equipamento.

Utilizando-se

os

procedimentos de cálculo definidos na norma NBR-5416/97, é possível estabelecer o
equacionamento térmico do transformador em operação.
Temperatura do óleo durante transitórios
Pode-se determinar a temperatura do óleo isolante os transitórios de carga através da
equação abaixo (KAGAN, 2010; ABNT, 1997).

∆ope = (∆opq − ∆opr ). s1 − .

t
fd m
uv w

+ ∆opr

(C.1)

Onde:
•
•

∆ope – Elevação da temperatura do topo do óleo sobre a temperatura ambiente;
∆opq – Elevação da temperatura no topo do óleo sobre a temperatura ambiente
em regime permanente ao final do período;

•

∆opr – Elevação da temperatura do topo do óleo sobre a temperatura ambiente
no início do período;
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•
•

) – Tempo (horas);

x* – Constante de térmica do óleo do transformador para qualquer diferença
de temperatura entre a elevação final e a inicial;

Temperatura do óleo em regime permanente
Dado um carregamento genérico s, definido em termos de potência aparente, pode-se
estabelecer a temperatura do óleo em regime permanente a partir de parâmetros
típicos dos transformadores de distribuição (KAGAN, 2010; ABNT, 1997).
∆opq

1 + {. +  . 2|$#
}
= ovBy . z
1+{



(C.2)

Onde:
•

∆opq – Elevação da temperatura no topo do óleo sobre a temperatura ambiente

em regime permanente;
•

ovBy – Elevação da temperatura do topo do óleo sobre a temperatura ambiente
à plena carga;

•
•
•

{ – Relação entre a perda no cobre à plena carga e a perda no ferro;

+ – Carregamento genérico do transformador, em p.u. da potência nominal;

2|$# – Fator de correção da resistência ôhmica do enrolamento para a condição
operativa em função da variação de temperatura;

Equação térmica do ponto quente
Levando-se em consideração a pequena massa de material envolvida no ponto quente
do enrolamento, considera-se a constante de tempo do ponto quente como sendo nula.
A partir da adoção desta premissa, que implica que a temperatura de regime deste
ponto é alcançada instantaneamente, pode-se determinar a elevação da temperatura
do ponto quente em relação à temperatura do óleo (KAGAN, 2010; ABNT, 1997).
∆o~q = o$ . (+ . 2|$# )

(C.3)

Onde:
•

∆o~q – Elevação da temperatura do ponto mais quente sobre a temperatura do

topo do óleo em regime permanente;
•

o$ – Elevação da temperatura do ponto mais quente sobre a temperatura do
topo do óleo à plena carga;

•

+ – Carregamento genérico do transformador, em p.u. da potência nominal;
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•

2|$# – Fator de correção da resistência ôhmica do enrolamento para a condição
operativa em função da variação de temperatura;

•

' – Expoente de elevação de temperatura do ponto mais quente do

enrolamento, função do tipo de resfriamento do transformador;
Variação da temperatura ambiente

Nos itens apresentados nesta seção, assumiu-se que a temperatura ambiente
permanecia constante durante todo o intervalo de análise. No entanto, deve-se avaliar
a variação das temperaturas internas do transformador quando ocorre um degrau na
temperatura ambiente. Seja a temperatura do topo do óleo sobre a temperatura do

ambiente dada por ∆ope , quando ocorre um degrau ∆b"! na temperatura ambiente a

temperatura do topo de óleo não pode variar instantaneamente. Se o degrau ocorrer
no instante t = 0, tem-se (KAGAN, 2010; ABNT, 1997):
bv (0f ) = b"! + ∆ope (0f ) e

bv (0j ) = b"! + ∆b"! + ∆ope (0f )

(C.4)

Mas como:
bv (0f ) = bv 0∓
Tem-se, então:
∆ope (0j ) = ∆ope (0f) − ∆b"!

(C.5)

Perda de vida útil
A equação de perda de vida útil nos transformadores de potência, apresentada na
seção 4.5, é uma função da temperatura do ponto quente mantido durante o tempo h.
Para determinar a temperatura do ponto mais quente deve-se realizar a soma da
temperatura ambiente da temperatura do topo de óleo sobre a temperatura ambiente e
a temperatura do ponto quente sobre a temperatura do topo de óleo. Deste modo,
tem-se a equação abaixo (ABNT, 1997):
bc = ∆ope + ∆o~q + b"!

(C.6)

De posse da temperatura do ponto quente do transformador pode-se, assim, procederse com o cálculo de perda de vida útil.
:9g,h
def
m
gijkl . 100. ℎ

% = 10

(C.7)
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Onde:
•

] = 14,133 para transformadores da Classe 55ºC e ] = 13,391 para
transformadores da Classe 65ºC;

•
•
•

% – Perda de vida do transformador em percentual;

bc – Temperatura do ponto quente, em ºC, que é mantida durante o tempo h;
ℎ – Tempo durante o qual o transformador operou com temperatura ?c ;

Valores característicos para transformadores
As tabelas abaixo foram extraídas na norma NBR 5416/1997 e apresentam valores
típicos de transformadores de potência. Tais valores foram utilizados para os cálculos
de expectativa de vida dos transformadores neste trabalho. Conforme mencionado na
seção 4.5, os transformadores de potência são classificados nas classes 55ºC e 65ºC.
Além da divisão por classe de potência, a NBR 5416/1997 também relaciona as
características típicas dos transformadores por método de resfriamento, conforme a
descrição abaixo.
•

ONAN, enrolamentos imersos no óleo com circulação natural e resfriamento ao
ar com circulação natural;

•

ONAF, enrolamentos imersos no óleo com circulação normal e resfriamento ao
ar com circulação forçada;

•

OFAF, enrolamentos imersos no óleo com circulação forçada, sem fluxo de
óleo dirigido, e resfriamento ao ar com circulação forçada;

•

OFWF, enrolamentos imersos no óleo com circulação forçada, sem fluxo de
óleo dirigido, e resfriamento com circulação de água forçada;

•

ODAF, enrolamentos imersos no óleo com circulação forçada, com fluxo de
óleo dirigido, e resfriamento ao ar com circulação forçada;

•

ODWF, enrolamentos imersos no óleo com circulação forçada, com fluxo de
óleo dirigido, e resfriamento com circulação de água forçada.

Todos os transformadores da rede de distribuição do estudo de caso serão
considerados como método de refrigeração ONAN (CELESC, 2012). Em termos de
Classe, o transformador com classe de isolamento 55°C apresenta, em relação aos
transformadores de 65°C, uma deterioração a um ritmo mais acelerado sob um
determinado carregamento No âmbito deste trabalho, a Classe dos transformadores
será definida como 55ºC, já que corresponde ao cenário mais crítico. A Tabela 24
apresenta as características de um transformador com Classe de 55ºC.
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Tabela 24 - Características de transformadores de 55ºC à plena carga

Fonte: ABNT (1997).
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APÊNDICE D – Procedimento para determinação da vida útil de
transformadores
Segundo KAGAN (2010), é usual desejar-se conhecer qual será a perda de vida útil de
um transformador que opera com um dado ciclo de carga e temperatura ambiente.
Neste caso, primeiramente, deve-se estabelecer a temperatura do óleo isolante no
instante inicial do procedimento. O instante inicial corresponde ao instante final do dia,
isto é, as temperaturas no tempo t = 0- devem ser iguais às temperaturas do
temperaturas do tempo t = 24+ e, como a temperatura não pode variar
instantaneamente resulta que no tempo 0 e 24 horas as temperaturas devem ser
iguais.
De maneira resumida, pode-se, então, estabelecer os seguintes passos para o cálculo
da perda de vida útil de transformadores de distribuição (KAGAN, 2010):
Passo 1. Divide-se o período de estudo, neste caso trata-se do dia, em intervalos de
tempo nos quais a demanda e a temperatura ambiente são constantes;
Passo 2. Inicializa-se o procedimento com a temperatura do óleo no momento inicial,
ou seja, na primeira iteração, com o valor da temperatura ambiente;
Passo 3. Calcula-se a temperatura do óleo para todos os intervalos de tempo definidos
no primeiro passo;
Passo 4. Repetem-se os passos 2 e 3 até que o desvio entre as temperaturas do óleo
nos instantes inicial e final sejam não maiores que a tolerância preestabelecida, neste
caso a tolerância foi definida como 0,1.
Passo 5. Partindo-se da temperatura inicial do óleo determinada no passo 4, calculamse para todos os intervalos de tempo, as temperaturas do óleo e do ponto quente.
Passo 6. A perda de vida útil no período estudado, será obtida pelo somatório das
perdas de vida dos períodos em que a temperatura do ponto quente é constante. Para
esta determinação é usual dividir-se o período de estudo em intervalos de 5 a 10
minutos.
Exemplo de aplicação do procedimento
A título de exemplo será realizado o cálculo da expectativa de vida do transformador
de distribuição 2107938277, discutido na seção 3.5. Os cálculos a seguir são
realizados para um cenário com 30% de penetração de veículos elétricos com perfis
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de carga típicos de dia da semana, bem como a curva de conexão de veículos à rede
de distribuição. O transformador 2107938277 apresenta uma potência nominal
112,5kVA. A partir dos dados da Tabela 24, podem-se determinar as principais
características do equipamento:
a) Elevação da temperatura do óleo à plena carga: 40ºC;
b) Elevação da temperatura do ponto quente à plena carga: 25ºC
a. ∆o$ + ∆ovBy = 65º
b. ∆ovBy = 40º

c. ∆o$ = 65º − 40º = 25º

c) Constante de tempo térmica do óleo: 2,7 horas
d) Relação entre as perdas no ferro e no cobre: 5,0
Assim como proposto em KAGAN (2010), desprezando-se a variação de resistência
nos enrolamentos e a variação da constante de tempo do óleo, pode-se calcular a
perda de vida útil do transformador quando opera com o ciclo diário de carga e de
temperatura apresentado na Tabela 25.
Tabela 25 - Ciclo diário de carga e temperatura
Tempo
inicial

Temperatura
ambiente
63
(ºC)

Tempo
final

Demanda
(p.u.)62

0

7

0,33

24,48

7

10

0,40

26,57

10

12

0,49

29,90

12

14

0,52

31,60

14

18

0,53

30,30

18

21

1,37

26,17

21

24
0,83
Fonte: Autor

25,03

A elevação de temperatura de topo do óleo em regime para uma condição genérica de
carga s é dada pela equação C.1.. Aplicando os valores da Tabela 25 na equação,
para o intervalo das 0 às 7 horas, obtém-se:

62

Para fins de simplificação, assim como proposto em KAGAN (2010), a demanda foi dividida

em patamares para o desenvolvimento dos cálculos de perda de vida útil.
63

Dados climáticos para projeto e avaliação energética para edificações (GOULART, 1998).
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∆opq = 40. z

Z,

1 + 5. + 
}
6

= 40. z

1 + 5. 0,33
}
6

Z,

= 13,61º

(D.1)

A partir da temperatura de regime, pode-se realizar o cálculo para um tempo t
específico que indicará a elevação da temperatura de topo do óleo sobre o ambiente.
Define-se ainda que a temperatura inicial do óleo foi assumida igual à temperatura
ambiente, 25ºC.
∆ope = (∆opq − ∆opr ). s1 − .
= (13,61 − 25,00). s1 − .

fd

t
m
uv w

g
fd m
,g

= 14,46 º

+ ∆opr

+ 25,00w

(D.2)

Repetindo o procedimento descrito para o cálculo da temperatura, em regime
permanente e durante os transitórios, pode-se encontrar todos os valores para o
intervalo da carga proposta. Vale mencionar que esta etapa do procedimento
corresponde ao Passo 3.
Tabela 26 - Temperatura do óleo na primeira iteração
Intervalo
Tempo
inicial
0

Tempo
final
7

Demanda
0,33

Temperatura
24,48

Elevação da temperatura do
óleo (ºC)
Inicial

Regime

Final

25,00

13,61

14,46

7

10

0,40

26,57

12,38

15,22

14,28

10

12

0,49

29,90

10,95

17,79

14,53

12

14

0,52

31,60

12,83

18,77

15,94

14

18

0,53

30,30

17,24

19,37

18,89

18

21

1,37

26,17

23,02

61,72

48,98

21

24

0,83

50,12

31,52

37,64

25,03
Fonte: Autor

O critério definido para tolerância no Passo 4 é de 0,1. No entanto, verifica-se da
Tabela 26, que a primeira iteração do procedimento corresponde a um desvio de 13,57.
Portanto, deve-se executar uma nova iteração com a finalidade de reduzir o desvio
encontrado.
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Tabela 27 - Temperatura do óleo na segunda iteração
Intervalo
Tempo
inicial
0

Tempo
final
7

Demanda

Temperatura

0,33

Elevação da temperatura do
óleo (ºC)

24,48

Inicial

Regime

Final

37,64

13,61

15,41

7

10

0,39

26,57

13,32

15,22

14,60

10

12

0,48

29,90

11,26

17,79

14,68

12

14

0,51

31,60

12,98

18,77

16,01

14

18

0,53

30,30

17,31

19,37

18,90

18

21

1,40

26,17

23,04

61,72

48,98

21

24

0,84

50,12

31,52

37,64

25,03
Fonte: Autor

Na segunda iteração o desvio é menor que o critério de convergência, portanto, podese seguir ao Passo 5. Definidos os valores de elevação de temperatura para todos os
intervalos de tempo, pode-se calcular a temperatura do ponto quente através da
equação C.6 e por fim realizar o cálculo da perda de vida útil com passo de 15 minutos.
Estes resultados estão apresentados na Tabela 28.
Tabela 28 - Perda de vida útil do transformador 2107938277

Período
Inicial

Temp.
ambiente
(ºC)

Final

Elevação da
temperatura
de regime
(ºC)
Óleo

Ponto
Quente

Elevação
do óleo
(ºC)

Temp.
do
ponto
quente
(ºC)

Perda de vida
(%)

0,00

0,25

24,48

13,61

4,33

37,64

66,46

0,00000982

0,25

0,50

24,48

13,61

4,33

35,52

64,33

0,00000729

0,50

0,75

24,48

13,61

4,33

33,58

62,40

0,00000554

0,75

1,00

24,48

13,61

4,33

31,81

60,63

0,00000430

1,00

1,25

24,48

13,61

4,33

30,20

59,02

0,00000340

1,25

1,50

24,48

13,61

4,33

28,74

57,55

0,00000274

1,50

1,75

24,48

13,61

4,33

27,40

56,21

0,00000225

1,75

2,00

24,48

13,61

4,33

26,18

55,00

0,00000188

2,00

2,25

24,48

13,61

4,33

25,07

53,88

0,00000159

2,25

2,50

24,48

13,61

4,33

24,05

52,87

0,00000137

2,50

2,75

24,48

13,61

4,33

23,13

51,95

0,00000119

2,75

3,00

24,48

13,61

4,33

22,29

51,10

0,00000104

3,00

3,25

24,48

13,61

4,33

21,52

50,34

0,00000093

3,25

3,50

24,48

13,61

4,33

20,82

49,64

0,00000083

3,50

3,75

24,48

13,61

4,33

20,18

49,00

0,00000076

3,75

4,00

24,48

13,61

4,33

19,60

48,42

0,00000069

4,00

4,25

24,48

13,61

4,33

19,07

47,89

0,00000064

4,25

4,50

24,48

13,61

4,33

18,59

47,41

0,00000059
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4,50

4,75

24,48

13,61

4,33

18,15

46,97

0,00000055

4,75

5,00

24,48

13,61

4,33

17,75

46,56

0,00000052

5,00

5,25

24,48

13,61

4,33

17,38

46,20

0,00000049

5,25

5,50

24,48

13,61

4,33

17,05

45,86

0,00000046

5,50

5,75

24,48

13,61

4,33

16,74

45,56

0,00000044

5,75

6,00

24,48

13,61

4,33

16,47

45,28

0,00000042

6,00

6,25

24,48

13,61

4,33

16,21

45,03

0,00000041

6,25

6,50

24,48

13,61

4,33

15,98

44,80

0,00000039

6,50

6,75

24,48

13,61

4,33

15,77

44,59

0,00000038

6,75

7,00

24,48

13,61

4,33

15,58

44,40

0,00000037

7,00

7,25

26,57

15,22

5,73

13,65

45,95

0,00000047

7,25

7,50

26,57

15,22

5,73

13,79

46,09

0,00000048

7,50

7,75

26,57

15,22

5,73

13,92

46,21

0,00000049

7,75

8,00

26,57

15,22

5,73

14,03

46,33

0,00000050

8,00

8,25

26,57

15,22

5,73

14,14

46,43

0,00000051

8,25

8,50

26,57

15,22

5,73

14,23

46,53

0,00000051

8,50

8,75

26,57

15,22

5,73

14,32

46,62

0,00000052

8,75

9,00

26,57

15,22

5,73

14,40

46,70

0,00000053

9,00

9,25

26,57

15,22

5,73

14,47

46,77

0,00000053

9,25

9,50

26,57

15,22

5,73

14,54

46,83

0,00000054

9,50

9,75

26,57

15,22

5,73

14,60

46,90

0,00000054

9,75

10,00

26,57

15,22

5,73

14,65

46,95

0,00000055

10,00

10,25

29,90

17,79

7,87

11,89

49,66

0,00000084

10,25

10,50

29,90

17,79

7,87

12,41

50,18

0,00000091

10,50

10,75

29,90

17,79

7,87

12,89

50,66

0,00000098

10,75

11,00

29,90

17,79

7,87

13,32

51,09

0,00000104

11,00

11,25

29,90

17,79

7,87

13,72

51,49

0,00000111

11,25

11,50

29,90

17,79

7,87

14,08

51,85

0,00000117

11,50

11,75

29,90

17,79

7,87

14,41

52,17

0,00000123

11,75

12,00

29,90

17,79

7,87

14,70

52,47

0,00000129

12,00

12,25

31,60

18,77

8,67

13,51

53,78

0,00000157

12,25

12,50

31,60

18,77

8,67

13,98

54,25

0,00000168

12,50

12,75

31,60

18,77

8,67

14,40

54,67

0,00000179

12,75

13,00

31,60

18,77

8,67

14,79

55,06

0,00000190

13,00

13,25

31,60

18,77

8,67

15,14

55,41

0,00000200

13,25

13,50

31,60

18,77

8,67

15,46

55,73

0,00000210

13,50

13,75

31,60

18,77

8,67

15,75

56,02

0,00000219

13,75

14,00

31,60

18,77

8,67

16,02

56,29

0,00000228

14,00

14,25

30,30

19,37

9,15

17,50

56,96

0,00000251

14,25

14,50

30,30

19,37

9,15

17,67

57,12

0,00000258

14,50

14,75

30,30

19,37

9,15

17,82

57,27

0,00000263

14,75

15,00

30,30

19,37

9,15

17,96

57,41

0,00000269

15,00

15,25

30,30

19,37

9,15

18,08

57,54

0,00000274

15,25

15,50

30,30

19,37

9,15

18,20

57,65

0,00000278

15,50

15,75

30,30

19,37

9,15

18,30

57,75

0,00000283
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15,75

16,00

30,30

19,37

9,15

18,39

57,85

0,00000287

16,00

16,25

30,30

19,37

9,15

18,48

57,94

0,00000290

16,25

16,50

30,30

19,37

9,15

18,56

58,01

0,00000294

16,50

16,75

30,30

19,37

9,15

18,63

58,09

0,00000297

16,75

17,00

30,30

19,37

9,15

18,70

58,15

0,00000300

17,00

17,25

30,30

19,37

9,15

18,76

58,21

0,00000302

17,25

17,50

30,30

19,37

9,15

18,81

58,27

0,00000305

17,50

17,75

30,30

19,37

9,15

18,86

58,32

0,00000307

17,75

18,00

30,30

19,37

9,15

18,91

58,36

0,00000309

18,00

18,25

26,17

61,72

41,13

26,46

93,76

0,00033178

18,25

18,50

26,17

61,72

41,13

29,58

96,88

0,00047983

18,50

18,75

26,17

61,72

41,13

32,42

99,72

0,00066807

18,75

19,00

26,17

61,72

41,13

35,01

102,31

0,00089939

19,00

19,25

26,17

61,72

41,13

37,37

104,67

0,00117520

19,25

19,50

26,17

61,72

41,13

39,53

106,83

0,00149535

19,50

19,75

26,17

61,72

41,13

41,49

108,79

0,00185820

19,75

20,00

26,17

61,72

41,13

43,28

110,58

0,00226077

20,00

20,25

26,17

61,72

41,13

44,91

112,21

0,00269899

20,25

20,50

26,17

61,72

41,13

46,39

113,69

0,00316793

20,50

20,75

26,17

61,72

41,13

47,75

115,05

0,00366212

20,75

21,00

26,17

61,72

41,13

48,98

116,28

0,00417580

21,00

21,25

25,03

31,52

18,60

48,48

92,10

0,00027193

21,25

21,50

25,03

31,52

18,60

46,98

90,60

0,00022681

21,50

21,75

25,03

31,52

18,60

45,61

89,23

0,00019199

21,75

22,00

25,03

31,52

18,60

44,37

87,99

0,00016475

22,00

22,25

25,03

31,52

18,60

43,23

86,85

0,00014316

22,25

22,50

25,03

31,52

18,60

42,19

85,82

0,00012586

22,50

22,75

25,03

31,52

18,60

41,25

84,87

0,00011185

22,75

23,00

25,03

31,52

18,60

40,39

84,01

0,00010039

23,00

23,25

25,03

31,52

18,60

39,60

83,23

0,00009092

23,25

23,50

25,03

31,52

18,60

38,89

82,51

0,00008304

23,50

23,75

25,03

31,52

18,60

38,24

81,86

0,00007643

23,75

24,00

25,03 31,52
18,60
Perda de vida útil diária

37,64

81,26

0,00007084
0,02465855
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