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Resumo - A preocupação com o meio ambiente e o seu futuro tem vindo a ser, cada vez 

mais, um assunto alarmante em todo o mundo. Esta preocupação está a fazer com que 

vários países tenham de cumprir metas e objetivos na procura de soluções, nomeadamente 

aqueles que assinaram o acordo de Paris. O veículo elétrico (EV) tem-se afirmado como 

uma das soluções para a mobilidade sustentável que pode contribuir para a independência 

externa dos países face aos combustíveis fósseis e para a redução de emissões de gases 

de efeito de estufa. Com o crescente número de veículos elétricos a circular, acresce 

também a necessidade das rede elétricas responderem ao aumento do parque de veículos 

elétricos. 

Esta dissertação tem como objetivo estudar e compreender o ecossistema energia-

veículos elétricos (EVs), analisando os efeitos EVs, quer a nível económico-ambiental, 

quer a nível energético, analisando os impactos dos mesmos na rede elétrica, dando a 

conhecer quais os problemas e as soluções na interação entre os EVs e o sistema de rede 

elétrico como a comunicação destes com sistemas de rede inteligente (Smart Grids). 
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Abstract - The concern for the environment and its future has been, increasingly, an 

alarming subject in the whole world. This concern is causing several countries to meet 

goals and objectives searching for solutions, particularly those who signed the Paris 

Agreement. The electric vehicle (EV) can be one of the solutions for sustainable mobility 

contributing to the countries' external independence from fossil fuels and to the reduction 

of greenhouse gas emissions. With the growing number of electric vehicles to circulate 

on roads, there is a need for electric grids to respond to the increase in the number of 

electric vehicles. 

This dissertation aims to study and understand the energy-electric vehicle ecosystem 

(EVs), analyzing the EVs environmental and economic effects, as well as the energy 

level, analyzing the impacts of the same in the electric gridmaking know the problems 

and solutions in the interaction between the EVs and the grid system as the 

communication of these with Smart Grid systems. 
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1. Introdução 
 

Neste primeiro capítulo são apresentados o enquadramento desta dissertação, os objetivos e 

motivações que conduziram à conceção da mesma e a sua estrutura. 

 

 

1.1. Enquadramento 

 

A sociedade continua a depender cada vez mais de energia em todos os seus sectores de 

atividade, tornando o setor energético fundamental para o desenvolvimento social e económico. 

A tendência futura do aumento do consumo de energia é acompanhada pelo aumento de 

importância que os governos têm dado a políticas como a melhoria dos padrões de bem-estar e 

o desenvolvimento tecnológico. 

O uso de energia para a produção de eletricidade e para o setor dos transportes mais do que 

duplicou enfrentando hoje uma série de desafios relacionados com a confiabilidade, segurança 

e sustentabilidade ambiental 

O petróleo é a maior fonte primária de energia sendo grande parte utilizado para o setor dos 

transportes (principalmente transportes rodoviários) e, portanto, responsável pela maioria das 

emissões associadas ao este setor. Este fator está a pressionar os tomadores de decisão e os 

fabricantes de transportes rodoviários para que sejam introduzidos veículos mais eficientes no 

mercado e a diversificar as fontes de energia. 

A evolução tecnológica dos Veículos Elétricos (EV – Electric Vehicles) está a provocar uma 

progressiva penetração dos EVs no setor dos transportes, tomando o lugar dos veículos de motor 

de combustão interna. Com os Plug-In Electric Vehicles é possível ligar o veículo a uma saída 

de energia elétrica padrão para que estes possam carregar a bateria com energia da rede elétrica. 

Os veículos elétricos podem desempenhar um papel crucial na integração destes dois elementos 

críticos de todo o sistema energético: produção de energia e transporte. Para os sistemas 

energéticos futuros, com a alta eletrificação do transporte, os conceitos de veículo à rede (V2G 

– Vehicle to Grid) podem oferecer um potencial de capacidade de armazenamento, 
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possibilitando usar energia armazenada em baterias para suportar a rede em períodos de 

escassez, fazendo a integração na chamada rede inteligente (Smart Grid). Por si só, cada veículo 

individualmente tem um impacto pequeno sobre o sistema de energia, mas um grande número 

de veículos poderá ter um impacto significativo, quer como uma carga adicional ou uma fonte 

de capacidade geradora distribuída. 

 

1.2. Motivações e Objetivos 
 

Os veículos movidos por combustíveis de origem petrolífera produzem uma grande quantidade 

de emissões de carbono que são emitidos na nossa atmosfera natural, deixando-nos vulneráveis 

a coisas como poluição e gases de efeito estufa. A fim de proteger positivamente o ambiente 

em que vivemos o EV é uma possível solução. 

O paradigma de energia elétrica está a sofrer mudanças desde há um par de décadas. Tudo 

começou com a introdução de recursos de energia distribuídos no sistema de energia, 

principalmente a geração eólica, e sua urgência foi avigorada devido à contínua necessidade de 

investir em reforços para as atuais redes de eletricidade, pois as infraestruturas existentes estão 

a envelhecer. Atualmente, com as perspetivas de uma gradual substituição dos veículos 

convencionais de motor de combustão interna (ICE) pelos EV, a questão sobre a capacidade 

das atuais redes de eletricidade para lidar com a carga extra está a ser levantada. Assim, este 

desafio tem sido objeto de estudo para a mudança do paradigma da eletricidade.  

O objetivo deste trabalho centra-se na análise dos potenciais impactos dos veículos elétricos 

nos sistemas elétricos, no impacto socio-económico-ambiental dos EVs e no papel das 

estratégias de gestão da demanda (DSM) para suportar a sua penetração. 

 

1.3. Estrutura da Dissertação 

 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos, sendo os seus conteúdos resumidos 

seguidamente. 

No presente capítulo são analisados os problemas das matérias discutidas na dissertação bem 

como os objetivos que levaram à realização deste trabalho. 
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No capítulo 2 é realizado um levantamento do estado de arte sobre o setor dos transportes e a 

energia elétrica; os Veículos Elétricos, suas características, baterias e evolução das quotas a 

nível mundial e nacional. 

No capítulo 3 são apresentadas as motivações energéticas e ambientais, que a nível mundial, 

quer a nível nacional. 

No capítulo 4 é descrito a ligação dos EVs com a rede elétrica, os seus impactos e a sua 

integração nas Smart Grids. 

No capítulo 5 são expostos dois casos de estudos. No primeiro onde se estuda e simula 

diferentes níveis de penetração de EVs numa rede elétrica exposta a um cenário de stress para 

a mesma. No segundo, o impacto dos EVs na produção de energia elétrica em Portugal 

O capítulo 6 apresenta uma análise final sobre as matérias estudadas no decorrer da dissertação 

e apresenta as conclusões obtidas ao longo da sua conceção, bem como perspetivas de trabalho 

futuro. 
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2. Veículos Elétricos 
 

2.1. O Setor dos Transportes e a Energia Elétrica 
 

Nas últimas décadas, o uso de energia para a produção de eletricidade e para o sector dos 

transportes tem mais que duplicado e enfrenta hoje uma série de desafios relacionados com a 

fiabilidade, segurança e sustentabilidade ambiental. O uso de energia no setor dos transportes 

inclui a energia consumida na movimentação de pessoas e mercadorias por estrada, ferrovia, 

ar, água e gasoduto. O setor de transporte representou 25% do consumo total de energia no 

mundo em 2012 e o uso de energia de transporte aumentará 1,4% ao ano de 2012 até 2040. O 

crescimento da procura de energia nos transportes é em grande parte resultado dos aumentos da 

procura dos países não pertencentes à OCDE, onde crescimentos acelerados do PIB elevam os 

padrões de vida e, consequentemente, do acréscimo em viagens pessoais e transporte de 

mercadorias para atender a demanda de bens. Prevê-se que o consumo de energia dos 

transportes nos países não pertencentes à OCDE aumentará 2,5%/ano, um valor bastante 

superior comparado com o crescimento anual médio de 0,2% nos países da OCDE onde o 

crescimento da economia e da população será mais lento e onde as melhorias na eficiência 

energética permitirá uma diminuição no consumo energético per capita. 

As taxas de crescimento económica e populacional são os fatores chave na procura de energia 

para o setor dos transportes. O crescimento económico estimula o aumento da produção 

industrial, que exige a deslocação das matérias-primas para os locais de fabricação, bem como 

a movimentação dos produtos manufaturados para os consumidores finais. Além disso, a 

crescente procura por viagens pessoais é um fator primordial para o aumento subjacente da 

procura de energia para este setor. Os aumentos na urbanização e nos rendimentos pessoais 

também contribuem para o aumento das viagens aéreas e para o aumento de veículos per capita 

nas economias emergentes de países não pertencentes à OCDE. 
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As evidências científicas sobre as alterações climáticas têm vindo a apelar para o corte urgente 

das emissões entre sectores. Na maioria dos países da OCDE, os setores de energia elétrica e 

dos transportes são os que contribuem maioritariamente para as emissões de CO2, sendo os 

combustíveis fósseis (carvão, gás natural e petróleo) os utilizados predominantemente no setor 

dos transportes. Muitos dos países com economias emergentes também já sofrem, ou virão a 

sofrer brevemente, de similar problema. Todos estes factos estão a pressionar os tomadores de 

decisão e os fabricantes para atuarem no setor de transporte rodoviário, introduzindo veículos 

mais eficientes no mercado e diversificando as fontes de energia. 

Uma das soluções que tem sido impulsionada é o desenvolvimento de veículos movidos 

integralmente ou parcialmente a energia elétricas, com a sigla inglesa de EV (Electric Vehicle). 

 

 

2.2. Veículos Elétricos (EV) 
 

Os EV são uma invenção prévia aos veículos movidos a gasolina. O primeiro carro elétrico 

conhecido foi construído em 1837 pelo químico Robert Davidson de Aberdeen e era alimentado 

por células galvânicas. No entanto só com o aparecimento das baterias recarregáveis, em 1859, 

é que foi possível fornecer um meio viável para armazenar eletricidade a bordo de um veículo, 

com a invenção da bateria de chumbo-ácido pelo físico francês Gaston Planté. No final do 

seculo XIX, em 1881 foi criado um autocarro com 9 toneladas de bateria de chumbo, cinco 

anos antes de Karl Benz registar a patente do motor movido a derivados do petróleo. Em 1904 

um terço dos veículos das grandes cidades dos EUA eram movidos a bateria elétrica, sendo 

mais fáceis de guiar e menos barulhentos do que os movidos a gasolina. Porém com a invenção 

do motor de arranque por Charles Kettering em 1912, tornando os carros a gasolina cada vez 

mais fáceis de operar e com maior autonomia, e com a criação do conceito de linha de 

montagem em 1913 por Henry Ford, os veículos elétricos perderam a corrida contra os veículos 

a gasolina. Com a inovação de Ford os veículos movidos a gasolina tornaram-se três vezes mais 

baratos do que os elétricos e capazes de percorrer maiores distâncias que os mesmos. Desde 

então o interesse pelos veículos elétricos permaneceu entorpecido durante várias décadas. 
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Somente na década de 90 é que alguns construtores de automóveis começaram a desenvolver o 

interesse pela tecnologia na área de sistemas de propulsão híbridos e elétricos. Rajashekara, em 

agosto de 1994, num artigo sobre a história dos EV, da General Motors (GM), escreveu acerca 

da penetração dos veículos elétricos no sector dos transportes afirmando que iriam ocupar 

progressivamente o lugar dos Veículos de Motor de Combustão Interna (ICEV). Foram desde 

aí criados inúmeros veículos elétricos e híbridos, como o VE1 da GM (1996) e o Toyota Prius 

(1997), entre outros. No entanto o interesse em carros eficientes em termos de consumo de 

combustível ou ecológicos era diminuto, principalmente entre os norte-americanos que 

preferiram veículos desportivos apesar dos altos consumos, graças aos preços reduzidos da 

gasolina, ao invés dos lentos e carros elétricos. Todavia a recessão económica mundial no final 

da década de 2000 levou a um aumento dos apelos para que os fabricantes de automóveis 

abandonassem os ineficientes carros desportivos e SUV’s que eram vistos como um símbolo 

do excesso que causou a recessão, em favor de carros pequenos, carros híbridos e carros 

elétricos. Em 2008 começaram a aparecer os primeiros modelos da nova vaga de veículos 

elétricos com a californiana Tesla Motors a lançar o Tesla Roadster, o primeiro carro BEV 

Plug-In, exclusivamente elétrico, a ter autonomia superior a 300 km, vendendo cerca 2500 

unidades. Desde então outros fabricantes seguiram os mesmos passos como a Mitsubishi com 

o i-MiEV em 2009, a GM com o Chevrolet Volt em 2010 ou a Nissan no mesmo ano com o 

Leaf, o primeiro automóvel totalmente elétrico produzido para o mercado de massas, tendo 

vendido até Setembro de 2016 quase 240 mil unidades desde o seu lançamento. Em 2014 a 

BMW também entrou na corrida com o lançamento dos modelos i3 (totalmente elétrico) e i8 

(híbrido Plug-In) (Wikipedia, 2016) 

Dijk et al (2012) explanam o surgimento de uma trajetória crescente na mobilidade elétrica 

especulando que a mesma ultrapassou um patamar crítico e que será mais importante caso os 

preços do petróleo e restrições de carbono aumentem. Alegam também que o desenvolvimento 

da tecnologia de motores dependerá de mudanças nas infraestruturas, mudanças na mobilidade, 

no mercado automóvel mundial, na evolução dos preços da energia, na política climática e nas 

mudanças no setor elétrico. 

Os avanços na tecnologia de baterias, ajudando a reduzir os custos dos automóveis elétricos, as 

novas ofertas de veículos elétricos com base em pacotes de mobilidade, despertando 

curiosidade e ampliando a escolha do consumidor, programas na Europa e nos EUA que apoiam 



2. Veículos Elétricos 

8 
 

as tecnologias limpas, onde se enquadram os EV, e os fabricantes do ramo automóvel que estão 

a começar a adotar uma estratégia de diversificação, sejam EVs híbridos ou totalmente elétricos 

nos seus catálogos, são fatores que impulsionam a expansão do mercado em ascensão dos 

veículos elétricos e que gradualmente substituirão os veículos de combustão interna.  

Existem várias soluções que podem ser implementadas na procura da substituição dos veículos 

de combustão interna. 

Os BEVs (Battery electric vehicle) que usam energia química armazenada em baterias 

recarregáveis. Usam motores elétricos em vez de, ou além de, motores de combustão interna. 

Aqui se incluem os PEV- Plug-In Vehicle. 

Os HEVs (Hybrid electric vehicle) que usam um sistema de propulsão convencional de 

combustão interna no qual são adicionados ume elemento de armazenamento de energia e uma 

máquina elétrica. OS HEVs aumentam a economia do combustível, mas mantendo o alcance 

de distância possível de percorrer de um veículo de combustão interna. 

Os FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) que usam células de combustível para gerar eletricidade 

a partir do hidrogénio e do ar podendo ser uma solução de longo-prazo. No entanto o demasiado 

elevado custo, as dificuldades de armazenamento do hidrogénio e a falta de infraestruturas 

poderão ser barreiras para esta opção. (Almeida R., 2011) 
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2.2.1. Veículos Elétricos Plug-In (PEV) 

 

O principal passo no desenvolvimento tecnológico dos EV foi a possibilidade de conectar a 

uma tomada elétrica padrão para o carregamento das baterias com energia elétrica da rede – os 

Veículos Elétricos Plug-In (PEV).  

Um veículo elétrico Plug-In (PEV) é qualquer veículo a motor que pode ser recarregado a partir 

de uma fonte externa de eletricidade, como tomadas de parede, sendo a eletricidade armazenada 

em baterias recarregáveis. O PEV é um subconjunto de veículos elétricos que inclui todos os 

veículos elétricos ou de bateria elétrica (BEV), Veículos Híbridos Plug-in (PHEV) e conversões 

de veículos elétricos de veículos elétricos híbridos e veículos convencionais de motores de 

combustão interna. 

Um veículo elétrico Plug-in BEV consiste basicamente numa bateria para armazenamento da 

energia, um motor elétrico e um controlador, Figura 1. A bateria é recarregada através da 

ligação a uma tomada elétrica e o controlador coordenará a energia fornecida bem como a 

velocidade do veículo, controlando o movimento do veículo para a frente e para a retaguarda, 

conhecido como controlador de 2 quadrantes. De forma ótima também será usada travagem 

regenerativa tanto para recuperar energia bem como para uma travagem com menor atrito. Caso 

o controlador permita travagem regenerativa tanto para a frente bem como para trás é 

denominado de controlador de 4 quadrantes (Larminie et al, 2003). 

 

Figura 1 - Conceito de um veículo elétrico de bateria recarregável (Larminie et al, 2003) 
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2.3. Baterias para EV 
 

O maior obstáculo à expansão dos EVs é a indisponibilidade de possuir um sistema de 

armazenamento adequado para suprir as demandas de energia e potência exigidas pela 

eletrificação do veículo. Uma bateria tipicamente é composta por um eletrólito, dois elétrodos 

(positivo e negativo) e um separador (material poroso eletricamente isolante). Os elétrodos são 

feitos de materiais diferentes, os quais reagem quimicamente com o eletrólito em alguma forma 

de ligação iónica. 

Dependendo do tipo de EV, existem diferentes tecnologias que podem satisfazer as suas 

necessidades: íon de lítio (Li-ion) e hidreto de metal níquel (NiMH) para altas potências e 

necessidades energéticas e ácido de chumbo regulado por válvula (VRLA) pequenos híbridos. 

As características mais importantes de uma bateria de aplicação automóvel: são a vida, potência 

específica, energia específica, custo e segurança da tecnologia. (Chan et al, 2004). O Quadro 1 

apresenta as principais características de vários tipos de baterias EV, incluindo o custo 

esperado.  

Quadro 1- Parâmetros-Chave de vários tipos de baterias (Chan et al, 2004) 

 Energia 

específica 

(Wh/Kg) 

Densidade 

específica 

(Wh/l) 

Potência 

específica 

(W/Kg) Ciclos de vida 

Custo projetado 

(US$/KWh) 

VRLA  30-45 60-90 200-300 400-600 150 

Ni-Cd 40-60 80-110 150-350 600-1200 300 

Ni-MH 60-70 130-170 150-300 600-1200 200-350 

Li-ion 90-130 140-220 250-450 800-1200 >200 

Li-Polymer 155 220 315 600 Não disponível 

 

A tecnologia mais comum atualmente utilizada em EVs é a de ião lítio (Li-on) pois, de todas 

as tecnologias, é aquela que oferece melhor densidade energética, boa potência específica e 

entre 80-90% de eficiência de carga/descarga, tendo também um bom tempo de vida e um 

custo projetado por kWh aceitável. A maioria dos EVs está a utilizar novas variações na 
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química do ião lítio que são mais amigos do ambiente e possuem cargas mais rápidas. Estas 

variantes demonstraram ter uma vida útil muito mais longa, esperando-se que as baterias de 

lítio fosfato de ferro durem pelo menos 10 anos e mais de 7000 ciclos de carga (Buderi R, 

2007). 

Para garantir o funcionamento correto da bateria, um sistema de gestão de bateria (BMS) deve 

monitorizar, gerir e proteger continuamente a bateria, visando o máximo desempenho do 

sistema, minimizando o consumo de energia para prolongar a vida útil da bateria. (Chan et al, 

2004) 

O BMS deve executar as seguintes funções: 

 Proteção contra subtensão 

 Proteção contra sobretensão 

 Proteção contra curto-circuito (limite máximo de corrente) 

 Proteção térmica 

 Monitorização de State-Of-Charge (SOC), State-Of-Health (SOH) e State-Of-

Function (SOF) 

 Balanceamento de células ao nível de célula / módulo 

 

2.4. Modos de carregamento 

Uma rede de infraestruturas de carregamento pode ser composta por postos de carregamento 

lento ou rápido. O carregamento tem uma duração variável, consoante o fabricante dos veículos 

e a instalação elétrica das infraestruturas. 
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2.4.1. Modo 1 

Este modo de carregamento consiste na carga lenta a partir de uma tomada normalizada, sem 

comunicação tomada-veículo. É efetuada com a ligação de um EV à rede elétrica através de 

tomadas domésticas que não ultrapassem 16A e 230V monofásicos. 

Tem como única vantagem a simplicidade pois o posto de carregamento consiste em uma única 

tomada. Tem a desvantagem de não haver comunicação entre o veículo e o posto, podendo o 

utilizador iniciar a marcha com o cabo ainda ligado. 

Este modo, por ser muito simples e económico, é preferencialmente adequado para motociclos 

e pequenos veículos elétricos (DGEG, 2015). 

 

Figura 2 - Modo de Carregamento 1 (Philippe, 2013) 

 

2.4.2. Modo 2 

Este modo de carregamento consiste, tal como o modo 1, na carga lenta a partir de uma tomada 

normalizada, mas com a diferença de ser munida de um aparelho conectado por cabo que 

possibilita a comunicação com o EV protegendo a instalação. Há um bloco de controlo (Control 

Pilot) entre a tomada e a ficha de ligação ao veículo. Apenas quando é estabelecida a 

comunicação entre o veículo e o bloco de controlo é que são energizados os condutores, 

obstruindo as descargas elétricas na ficha conectado ao EV. O bloco de controlo tem também 
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funções de proteção diferencial, cortando a alimentação em casos de deteção de uma fuga à 

terra. 

Embora seja um modo mais complexo que o modo 1, é ainda relativamente elementar por razão 

do posto de carregamento poder ser só uma tomada industrial ordinária. É mais segura que o 

modo 1 pelo facto de possuir um bloco de controlo. No entanto continua sem possuir 

desligamento automático da corrente caso não seja detetado o veículo conectado e o posto. Tem 

também o revés de ser limitado a 22 kW, exíguo para a obtenção de cargas rápidas. 

Este modo pode ser usado para uso doméstico em EVs de grau aceitável de segurança (DGEG, 

2015). 

 

Figura 3 - Modo de Carregamento 2 (Philippe, 2013) 

 

2.4.3. Modo 3 

Este o típico modo de carga dos veículos Plug-In. Consiste numa ligação entre o veículo e um 

posto de carregamento, através de um cabo específico que permite gerir o consumo, protegendo 

a instalação elétrica. Os conetores e cabos para este modo têm condutores e pinos específicos 

para o sinal de controlo estabelecendo assim que a tomada no posto de carregamento fique 

somente energizada quando for permitido por parte do EV, aumentando assim a segurança. 

Este tipo de carregamento pode oscilar entre 2 a 8 horas a carregar por completo o veículo. 
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Estes postos encontram-se em habitações ou em locais de trabalho, podendo os veículos estar 

extensos períodos de tempo a abastecer, ou instalados em parques de estacionamento, na via 

pública e noutros locais de acesso público, possibilitando carregamentos de ocasião, cujo 

período de tempo para abastecer é limitado. No geral, a instalação elétrica destes locais permite 

a colocação de postos, desde que acompanhados pelos respetivos equipamentos de proteção. 

Este modo de carregamento é normalmente realizado num sistema monofásico, de 230V, 16A 

ou 32A e uma potência de 3,6 kW ou 7,3 kW.  

Apesar da maior complexidade e de mais dispendioso que os modos 1 e 2 tem a grande 

vantagem de ser muito seguro, pois só quando o EV comunica com o posto de carregamento é 

que é ligada a energia. (Santos, 2015) (DGEG,2015) 

 

Figura 4 - Modo de Carregamento 3 (Philippe, 2013) 

 

2.4.4. Modo 4 

 

Este modo de carregamento está presente em postos de carregamento rápido e está atualmente 

regulamentado pela norma japonesa IEC 61000 CHAdeMO, amplamente aceite para o 

carregamento rápido em vários países no mundo e adotada por diversos fabricantes da indústria 

automóvel. Este modo de carregamento caracteriza-se por carregar 80% da capacidade da 

bateria numa duração que varia entre os 20 e os 60 minutos, dependendo do fabricante dos 

veículos e do tipo de infraestrutura utilizada. 
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Este tipo de posto é mais comum em vias rápidas, onde os veículos têm períodos de tempo mais 

reduzidos para abastecer. Este tipo de carregamento deve ser evitado, e devendo o seu uso ser 

esporádico. 

Ao contrário dos restantes modos de carregamento, este em particular baseia-se na carga rápida 

DC, o que permite um carregamento rápido usando-se para tal um carregador externo com 

corrente contínua. A ligação do EV à rede elétrica é realizada utilizando postos de carregamento 

que convertem para corrente contínua (DC) através de um conversor AC/DC com recurso a 

tomadas específicas para carga rápida DC de EVs. 

O carregamento rápido é realizado normalmente num sistema trifásico, até 400V, com corrente 

de 32A, 63A ou 100 (podendo chegar aos 400A) oscilando a potência entre os 22 kW e 50 kW. 

A Tesla Motors possui uma tecnologia, denominada supercharger, que permite providenciar 

bateria para cerca de 270 km de em 30 minutos de carregamento. O carregamento é 

disponibilizado gratuitamente em postos a tecnologia supercharger estando disponível apenas 

para os veículos desta empresa. Os veículos fabricados pela Tesla Motors, possuem baterias 

com maior capacidade do que a vasta maioria dos veículos elétricos, que utilizam o protocolo 

de carregamento CHAdeMO, podendo por isso suportar carregamentos mais rápidos e de maior 

potência, sem que tal seja prejudicial para as baterias. (Santos, 2015) (DGEG, 2015) 

 

Figura 5 - Modo de Carregamento 4 (Philippe, 2013) 
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2.5. Vendas e evolução da Quotas de mercado 

2.5.1. Quota no Mundo  

Foi em Setembro de 2015 que as vendas de veículos elétricos Plug-In (PEV) ultrapassaram o 

marco relevante de um milhão de vendas a nível mundial. As vendas de veículos elétricos Plug-

In alcançaram esta marca quase duas vezes mais rápido que os veículos híbridos elétricos 

(HEV), tendo alcançado a marca em cerca de 6 anos contra os quase dez anos dos segundos 

(1997-2007)(ICCT,2015). Como se pode verificar pela Figura 2 as vendas cumulativas 

mundiais têm crescido de forma exponencial. 

 

 

Figura 6 - Vendas Cumulativas de PEVs a nível global (ICCT, 2015) 

 

O número de veículos elétricos Plug-in a nível global totalizou cerca de 1700 unidades em 2005 

e tendo crescido para 6.000 em 2009. O número de Plug-Ins subiu para cerca de 12.500 

unidades em 2010, das quais, apenas 350 veículos eram híbridos plug-in (IEA, 2016). Com a 
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introdução do Nissan Leaf e do Chevrolet Volt no mercado em finais de dezembro de 2010 as 

vendas de veículos elétricos Plug-In cresceu para cerca de 50.000 unidades em 2011, saltou 

para 125.000 em 2012 e ascendeu para quase 213.000 unidades em 2013. As vendas totalizaram 

mais de 315.000 unidades em 2014, um aumento de 48% em relação ao ano anterior. Em 

2015houve um crescimento homólogo de quase 80%, tendo sido comercializadas cerca de 

566.000 veículos PEV. A distribuição geográfica das vendas nestes anos pode ser consultada 

no Quadro 2 e na Figura 3 (EERE, 2016). 

Quadro 2 - Vendas Globais de PEV 2011-2012 (Argonne National Laboratory, Fevereiro 2016) 

País/Região 2011 2012 2013 2014 2015 

China 5.202 10.699 15.004 61.984 214.283 

Europa 14.160 40.000 71.233 102.565 184.500 

EUA 17.763 53.169 97.102 118.882 115.262 

Japão 12.600 20.667 28.716 30.567 46.339 

Canadá 275 1.225 931 1.521 5.284 

TOTAL 50.000 125.760 212.986 315.519 565.668 

 

 

Figura 7 - Vendas Globais de PEV 2011-2012 (Argonne National Laboratory, Fevereiro 2016) 
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Em termos cumulativos, a Julho de 2016 temos os Estados Unidos da América como o país 

com maior número de vendas de veículos elétricos com perto de 500 mil automóveis, quase 

metade no estado da Califórnia. No entanto o mercado chinês está a crescer de forma 

exponencial, já contando com mais de 460 mil veículos vendidos, esperando-se que ultrapasse 

dos EUA muito brevemente. No continente europeu já foram vendidos mais de meio milhão de 

automóveis com a Noruega, Países Baixos e França na liderança, Figura 4. Quanto a Portugal 

formam comercializados cerca de 2 mil unidades até 2015. 

 

Figura 8 - Vendas cumulativas de EV nos diferentes países/regiões (Cobb, Julho 2016) 

 

Os EV e principalmente os PEV estão progressivamente a conquistar maiores quotas de 

mercado nas vendas de novos automóveis. Em 2015, nove países alcançaram vendas de carros 

elétricos Plug-In com uma participação de mercado igual ou superior a 1% do total de vendas 

de carros novos, com a Noruega a liderar com quase um quarto das novas aquisições a provir 

de veículos elétricos. No Quadro 3 podemos observar os dados disponíveis relativos à quota de 
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mercado dos PEV na venda de novos automóveis nos principais mercados em 2015, a fração 

de mercado esperada nas novas vendas entre 2015 e 2020 e quota total dos PEV em relação ao 

parque total de veículos em 2020. 

Quadro 3 - Quotas de mercado em vários países/regiões (Frydenlund, Cobb, Pontes, 2016) 

País/Região 

Quota de mercado dos 

EV nos novos carros 

em 2015 

Quota estimada de EV 

entre os carros 

vendidos entre 2016 e 

2020 

Quota de EV total em 

2020 

Noruega 22,4% 37% 30% 

Países Baixos 9,74% 10% 4% 

Hong Kong 4,84% - - 

Islândia 2,93% - - 

Suécia 2,62% - - 

Dinamarca 2,29% 23% 9% 

Suíça 1,98% - - 

França 1,19% 20% 6% 

Reino Unido 1,07% 14% 5% 

Áustria 0,90% 13% 4% 

China 0,84% 6% 3% 

Alemanha 0,7% 6% 2% 

Estados unidos 0,66% 6% 2% 

União 

Europeia+EFTA 

1,41% - - 

Portugal 0,61% 22% 5% 

 

A Declaração de Paris sobre Mobilidade e Mudanças Climáticas apela para a implantação 

global de 100 milhões de carros elétricos até 2030. O 2DS (2°C Scenario) da IEA ETP 2016 

estabelece um objetivo de implantação para os carros elétricos que ultrapassam o objetivo da 

Declaração de Paris: 140 milhões (10% do total de veículos ligeiros de passageiros) até 2030 e 

quase 900 milhões (40 % de quota) até 2050. Isso traduzir-se-á em implantação acelerada nas 

economias dos membros da OCDE bem como nas economias emergentes em rápido 

desenvolvimento (não-OCDE) como a China. 
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O mercado dos PEV exclusivamente elétricos (BEV) tem sido quele com maior crescimento, 

tendo já vendas superiores aos PEV híbridos (PHEV). Nos EUA, por exemplo, os BEV já 

representam mais de metade dos PEV vendidos entre Dezembro de 2010 e Setembro de 2016 

como se pode ver na Figura 5. 

 

Figura 9 - Vendas cumulativas de PEV nos EUA - BEV vs PHEV (Cobb, J,, 2016) 

 

Em termos de modelos de BEV com maiores vendas do mundo, aquele que lidera o mercado é 

o modelo Leaf da Nissan com vendas globais de quase 240.000 unidades até de setembro de 

2016. (Nissan, 2016) Os Estados Unidos são o maior mercado de Leaf do mundo com 101.698 

unidades vendidas até novembro de 2016 (Cobb, 2016). Em segundo lugar está o Tesla Model 

S com entregas globais de mais de 150.000 veículos em Novembro de 2016, (Cobb, 2016) tendo 

os Estados Unidos como seu mercado líder com cerca de 86.000 unidades vendidas até á mesma 

data (Cobb, 2016). A Noruega é o segundo maior mercado do Model S, com 11.763 unidades 

registradas até setembro de 2016 (OFVAS, 2016), seguido pela China com 5.524 unidades 

registradas até setembro de 2015 (Reuters, 2015). 
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2.5.2. Quota em Portugal 

 

Em Portugal até ao fim de 2015 foram vendidos mais de 2000 veículos elétricos. (EIA, 2016) 

com o número de BEVs a ascender às 1306 unidades, segundo dados da ACAP. Foram 

comercializados 645 BEVs em 2015 e 438 PHEVs contra apenas 189 e 100, respetivamente, 

em 2014 (ACAP, 2016). Em 2016 foram vendidos 3567 veículos híbridos e elétricos, de janeiro 

a setembro, que correspondem a 1,9% do mercado total de unidade vendidas no mesmo período. 

Destes, 715 correspondem a PHEVs e 587 a BEVs. O modelo mais vendido foi o Nissan Leaf 

que vendeu 240 unidades que conta com 671 veículos vendidos desde 2010. O Renault Zoe 

vendeu 328 unidades desde 2010 e o BMW i3 320 veículos desde 2013 (ACAP, 2016). Na 

Figura 10 podemos observar a evolução de vendas anuais dos BEVs em Portugal desde 2010 

até 2015 

 

 

Figura 10 - Número de BEVs comercializadas em Portugal entre 2010 e 2015 (ACAP, 2016) 

 

Rede MOBI.E 

Em 2009 foi criado o programa de MOBI.E que visa promover a mobilidade pessoal elétrica 

em Portugal por meio de ações que incentivem a adoção de veículos elétricos e a construção da 
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infraestrutura necessária para recarregá-los além de permitir ao utilizador localizar e selecionar 

locais de carregamento, planear trajetos e saber o estado de carregamento do seu veículo. A 

rede conta atualmente com 1300 postos de carregamento normal distribuídos por 25 cidades e 

50 de carregamento rápido colocados nas vias de circulação entre estes concelhos, de maneira 

a possibilitar a deslocação entre eles, assim como em zonas estratégicas de forma a assegurar 

carregamentos de emergência. Atualmente é possível fazer o percurso Porto-Lisboa-Faro 

utilizando estes postos ao longo do percurso. A rede implementada foi desenvolvida no sentido 

de permitir o carregamento de todas as marcas e diferentes categorias de veículos elétricos nos 

locais apropriados e ainda ser acessível a qualquer utilizador a nível nacional. Esta rede está 

também acessível a quaisquer operadores e comercializadores, que queiram instalar postos ou 

fornecer energia, respetivamente. 

 

Figura 11 - Postos de carregamento da rede MOBI-E em Portugal (MOBIE,2017) 

 

Desde 2009 que os governos portugueses têm dado incentivos financeiros de forma a estimular 

a aquisição de EVs. O então governo de José Sócrates criou um incentivo de 5 mil euros (6500 

com a entrega de um veículo antigo) para quem adquirisse um veículo elétrico. Em 2015 com 
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a Reforma da Fiscalidade Verde, o valor do incentivo passou para 4500 euros compra de um 

BEV, tendo de ser entre um carro antigo para abate, e de 3250 na compra de um PHEV. Os 

BEVs ficaram isentos de ISV, IUC e tributação autónoma, tendo os PHEV ficado com um 

desconto de 75% no ISV. Além disso tanto para os BEV como para os PHEV poderam ser 

deduzidos a 100% no IVA no caso das empresas. No entanto o atual governo reduziu para 

metade o incentivo fiscal ao abate de veículos em fim de vida na compra de um carro elétrico, 

passando para 2250 euros nos BEVs em 1125 nos PHEVs, continuando a isenção de ISV e IUC 

para particulares e para empresas isenção de tributação autónoma das despesas bem como 

dedução no IVA e no IRC. Para 2017 o governo substituiu o incentivo fiscal ao abate de 

veículos em fim de vida por um incentivo direto de 2250 na compra de veículos 100% elétricos 

(excluem-se os PHEV) para os primeiros mil veículos, num financiamento total de 2,25 milhões 

de euros. No entanto os PHEV continuam a ter uma redução no ISV. 
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2.6. Custos operacionais e de manutenção 

 

Os motores de combustão interna são relativamente ineficientes na conversão de energia de 

combustível para a propulsão pois a maior parte da energia é desperdiçada como calor. Os 

motores elétricos, por outro lado, são mais eficientes na conversão de energia armazenada para 

o funcionamento de um veículo. Os veículos movidos por energia elétrica não consomem 

energia enquanto estão em repouso e os carros Plug-In recentes podem reutilizar um quinto da 

energia normalmente perdida durante a travagem através da travagem regenerativa. 

Normalmente, os motores a diesel utilizam de forma eficaz apenas 20% do conteúdo energético 

do combustível para mover o veículo e os motores a gasolina convencionais atingem uma 

eficiência inferior: 15%. Enquanto os veículos elétricos têm normalmente eficiências de cerca 

de 80 % (Shah, 2009) 

Com preço médio da eletricidade nos USA, em Outubro de 2016, por Quilowatt-hora (kWh) de 

0,1245 dólares para o setor residencial e de 0,1031 dólares na média de todos os setores de 

consumo final (EIA, 2016) o custo por quilómetro de um PEV, a operar em modo 

completamente elétrico, é estimado entre $0,02 to $0,04 enquanto um veículo ligeiro a gasolina, 

com o preço por lito a rondar os $0,6 (preço de Dezembro 2016 (EIA, 2016)), varia entre os 

$0,06 e $0,15 por quilómetro (Shah, 2009). Em Portugal, com os preços praticados de energia 

elétrica a rondar os €0,16/kWh em 2016 em tarifa simples (ERSE 2016) e com a gasolina a 

rondar os €1,5/litro no final do ano de 2016 (DGEG, 2016), os preços, por quilómetro, de um 

PEV e de um veículo ligeiro a gasolina seriam de entre €0.03-0.05 e entre €0,09-0,23, 

respetivamente. 

 No Quadro 4 podemos observar comparação da eficiência de combustível e custos para vários 

veículos elétricos avaliados pela EPA (Environmental Protection Agency) para o mercado dos 

EUA em Novembro de 2016. 
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Os dados do Quadro 4 pressupõem uma condução em 55% em cidade e 45% fora de circuitos 

urbanos. Assume também o preço médio de eletricidade de $0,13/kWh. 

Como se pode verificar o custo médio de um EV por 100 km é muito mais reduzido do que um 

veículo de combustão interna. Um automóvel a gasolina com um consumo combinado de 

6L/100km apresentaria um custo de $3,7/100km nos EUA (onde o preço por litro de gasolina 

é de cerca de $0,62 (EIA, 2016)) e de €9 em Portugal onde o preço do litro da gasolina é de 

€1,5/L 

Quadro 4 - Comparação da EPA da eficiência e custo entre vários modelos EV (EPA 2016) (EPA, 2015,2016) (Wikipedia, 2016) 
(Naranjo et al, 2015) 

Veículo 
Capacidade 

kWh 

Eficiência  

kWh/km 

Custo $/100km 

BMW i3 (60 A·h) 2016 22 0,172 2,2 

BYD e6 

BYD 

59,4 0,160 2,1 

BYD e6 (200kW) 59,4 0,175 2,3 

Mini-E 35,0 0,130 1,7 

Mitsubishi i MiiEV 16,5 0,100 1,3 

Nissan Leaf (30 kW-hr) 2016 30 0,191 2,43 

Opel Ampera 16,5 0,133 1,7 

Tesla Model S AWD-90D 2016 90 0,210 2,75 
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3. Motivações e Impactos Energéticos e Ambientais 
 

3.1. O contexto da energia Elétrica  
 

3.1.1. No Mundo 

 

A energia elétrica ocupa cada vez mais importância nas tomadas de decisões de um país sejam 

decisões políticas, ambientais ou económicas pois a mesma acarreta elevada importância no seu 

desenvolvimento. O aumento da população previsto nos próximos anos a nível mundial tem 

como efeito a necessidade de crescentes consumos energéticos; desta forma, urge-se medidas 

de racionalização e de proteção ambiental a nível energético de forma a diminuir o impacto que 

advém da utilização da energia. Atualmente estima-se que a população mundial seja de 7,4 mil 

milhões de pessoas (PRB, 2016) e a Organização das Nações Unidas (ONU) calcula que este 

número rondará os 8,5 mil milhões em 2030, 9,7 mil milhões em 2050 e 11,2 mil milhões em 

2100 (ONU, 2015) de acordo com a previsão média. 

 

Figura 12 - Previsão da População Mundial até 2100 (ONU - Revision of World Population Prospects, 2015) 
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O continente africano apresentará um crescimento populacional constante, atingindo 4,4 mil 

milhões de pessoas em 2100, que representará 39% da população mundial (seguindo a previsão 

média de crescimento). No entanto o continente mais populoso continuará a ser o asiático que 

terá um crescimento até 2055 com um pico populacional de cerca de 5,3 mil milhões de pessoas, 

representando 53% da população mundial espectável, só decaindo ligeiramente a partir desse 

ano, chegando a 2100 com cerca de 4.9 mil milhões de pessoas, equivalente a 44% da população 

mundial espectável. Nos restantes continentes verificar-se-á apenas ligeiras oscilações, sendo 

de relevância a queda populacional da Europa que perderá cerca de 12,5% da população, caindo 

dos 738 milhões de 2015 para 646 milhões em 2100 (ONU, 2015). 

 

 

Figura 13 - Estimativa de População Mundial nos diferentes continentes 2015-2100 (ONU- Revision of World Population 

Prospects, 2015) 

 

Países como a China e a Índia contribuem significativamente para o crescimento populacional 

no continente asiático totalizando 2,7 mil milhões de habitantes em 2015, sendo esperados 3,1 

mil milhões em 2050 na soma dos dois países. 
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Figura 14 - Crescimento populacional China x India (valores em milhares de milhões) (Hubpages, 2015). 

 

Este crescimento populacional contribuirá para um aumento no consumo de energia e de outros 

recursos, ou seja, implicará a construção de mais cidades e a criação de mais transportes que 

necessitarão desses recursos. 

Além do crescimento populacional, deve-se ter em conta quando se fala em aumento previsto 

da procura de energia da taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), Figura 10, onde 

se pode ver que a China ocupa o primeiro lugar na lista de países com maior crescimento 

esperado no Mundo, seguido dos Estados Unidos da América (EUA) e em terceiro a Índia, 

prevendo-se esta que atinja valores semelhantes aos dos EUA em 2050 (Hubpages, 2015). 
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Figura 15 - Crescimento do PIB em vários países do Mundo, em milhões de dólares (Goldmansachs, 2007) 

 

Este célere crescimento do PIB nestes países está a provocar com que haja um crescimento na 

população e na indústria, instigando um aumento na procura de energia primária nestes países 

em grande expansão económica, acompanhando outros países que tradicionalmente já o faziam, 

como os países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), do 

qual figuram os EUA e grande parte da Europa, Figura 11. 

 

 

Figura 16 - Consumo de Energia no Mundo 1990-2040 (IEO2016– U.S. EIA) (EIA, 2016) 
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Como se pode verificar na Figura 17, os países não pertencentes à OCDE terão um maior 

crescimento de consumo energético nos próximos anos. A IEA prevê um crescimento de 48% 

no consumo energético de 2012 até 2040 a nível mundial (EIA, 2016). 

 

Figura 17 - Consumo de Energia no Mundo 1990-2040 (IEO2016 – EIA, 2016) 

 

Grande parte do aumento mundial do consumo de energia ocorre entre os países em 

desenvolvimento que não pertencem à OCDE, onde o forte crescimento econômico e as 

populações em expansão lideram o aumento do consumo mundial de energia. A procura de 

energia nos países não-OCDE aumentará 71% entre 2012 e 2040. Em contraste, nas economias 

da OCDE, mais maduras e com crescimento lento, o consumo total de energia aumenta apenas 

18% entre 2012 e 2040 (EIA, 2016). 

Mais de metade do aumento previsto no consumo global de energia, entre 2012 e 2040, ocorrerá 

entre os países da Ásia não pertencentes à OCDE, um grupo de países que inclui a China e 

Índia. A procura energética nos países asiáticos não membros da OCDE será de 83% (146 mil 

biliões BTU) de 2012 a 2040. A China e a Índia, em particular, estão entre as economias de 
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mais acelerado crescimento do mundo durante grande parte da década passada. Embora se 

preveja que as suas taxas de expansão económica sejam mais moderadas no futuro, elas 

continuarão a ser importantes áreas de crescimento na procura e consumo de energia ao longo 

do período 2012-40 a nível mundial (EIA, 2016). 

 

 

Figura 18 - Consumo de Energia nos países Não-OCDE 1990-2040 (IEO2016 - EIA, 2016) 

 

Para além do crescimento da procura de energia nos países asiáticos não membros da OCDE, 

outras regiões não pertencentes à OCDE registam aumentos substanciais da procura de energia. 

O crescimento acelerado da população e o acesso a amplos recursos internos resultam num 

aumento total de 95% (30 mil biliões BTU) no consumo de energia na região do Médio Oriente 

de 2012 e 2040. Do mesmo modo, o consumo de energia em África mais do que duplica e o 

uso de energia nos países americanos não membros da OCDE crescerá 53%. O menor aumento 

total da procura de energia no cenário de referência de 2012 a 2040 entre as regiões não 

pertencentes à OCDE é de 14% para a Europa e Eurásia não-OCDE, onde se inclui a Rússia. 

Um dos problemas que se verifica com este aumento do consumo energético é de este nos levar 

ao aumento da procura de combustíveis de origem petrolífera que conduzem a impactos 

ambientais e político-económicos a nível mundial. 

As preocupações com a segurança energética, os efeitos das emissões de combustíveis fósseis 

no meio ambiente e os altos preços sustentados do petróleo no longo prazo apoiam a expansão 
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de fontes de energia renovável e energia nuclear não-fóssil. Com políticas e incentivos 

governamentais que promovem o uso de fontes de energia não-fósseis em muitos países, a 

energia renovável é a fonte de energia com crescimento mais acentuado no mundo, com uma 

taxa média de 2,6% ao ano, enquanto o uso de energia nuclear aumenta 2,3% ao ano. O uso de 

gás natural aumentará em 1,9%/ano, Figura 14. O carvão será a forma de energia com 

crescimento mais lento no mundo com uma taxa média de 0,6% / ano (em comparação com um 

aumento médio de 1,4%/ano na procura mundial total de energia) (EIA, 2016). 

 

 

Figura 19 - Consumo de Energia no Mundo por Fonte Energética (IEO2016 – EIA, 2016) 

 

Com as maiores preocupações governamentais, vários países têm implementado políticas e 

acordos, tanto a nível mundial como o Acordo entre os países da ONU na Conferência das 

Nações Unidas sobre as alterações climáticas, assinado em Paris em 2016, como a nível local 

com programas como o CPP (Clean Power Plan – Plano de Energia Limpa) que os EUA 

implementaram em 2015 que visa reduzir as emissões de dióxido de carbono da produção de 

energia elétrica em 32% em vinte e cinco anos. O plano está centralizado na redução das 

emissões das centrais elétricas a carvão, bem como no aumento da utilização de energias 

renováveis e na conservação da energia.  
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Figura 20 - Eletricidade Mundial Gerada por Diferentes Fontes (IEO2016- EIA, 2016) 

 

Os combustíveis fósseis continuam a fornecer a maior parte da energia do mundo: estima-se 

que em 2040, os combustíveis líquidos derivados do petróleo, gás natural e carvão representarão 

78% do consumo mundial total de energia. O petróleo e outros combustíveis líquidos continuam 

a ser a maior fonte de energia, embora a sua quota no consumo total mundial de energia 

comercializada diminua de 33% em 2012 para 30% em 2040. Em todo o mundo, a maior parte 

do consumo de combustíveis líquidos ocorre nos sectores industrial e de transportes. Os 

declínios na utilização de combustíveis petrolíferos nos setores residencial e de energia 

resultam do aumento (a longo prazo) dos preços mundiais do petróleo, o que leva a mudar de 

líquidos para combustíveis alternativos, sempre que possível. Em contraste, o uso de 

combustíveis líquidos nos setores de transporte e industrial aumenta mesmo que seus preços 

continuem a subir. Em todo o mundo, o consumo de combustíveis petrolíferos cresce 1,1% ao 

ano no setor de transportes e de 1,0% / ano no setor industrial, de 2012 a 2040 (EIA, 2016). 

O consumo total de gás natural mundial aumentará em média 1,9% ao ano. O aumento dos 

suprimentos de gás natural a partir de formações de xisto nos Estados Unidos, no Canadá, e 

eventualmente outros sítios ajudarão a abastecer os mercados globais (EIA, 2016). 

O carvão será a fonte de energia com crescimento mais lento com aumentos médios de 

0,6%/ano no consumo mundial total de carvão de 2012 a 2040, consideravelmente mais lento 

do que a média de 2,2%/ano nos últimos 30 anos. O consumo de carvão diminuirá em todas as 

regiões do mundo de 2012 a 2040. Na China, onde o uso de carvão aumentou em média 6,0% 

ao ano nos últimos 30 anos, os aumentos serão apenas de 0,3% de 2012 para 2040 devido às 
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recentes medidas da China para reduzir o carvão como meio de combater a poluição do ar nas 

principais áreas do país. O carvão, que atualmente fornece a maior parcela energética para 

produção de eletricidade mundial, terá um declínio de 40% da produção total em 2012 para 

29% em 2040 (EIA, 2016). 

O consumo de energia elétrica dos consumidores finais crescerá mais rápido do que o uso de 

outras fontes de energia, como tem ocorrido nas últimas décadas. A produção de eletricidade 

mundial crescerá 1,9% / ano, em média, de 2012 a 2040, com o maior crescimento nos países 

não membros da OCDE. Nos países da OCDE, onde as infraestruturas estão mais maduras e o 

crescimento populacional é relativamente lento ou em declínio, a produção de energia elétrica 

aumenta em média 1,2% ao ano de 2012 para 2040. 

A produção de eletricidade a partir da energia nuclear mundial aumentará de 2,3 biliões de kWh 

em 2012 para 3,1 biliões de kWh em 2020 e para 4,5 biliões de kWh em 2040. 

Quanto à quota da participação das energias renováveis crescerá de 22% em 2012 para 29% em 

2040. A produção de energia renovável (incluindo energia hidroelétrica) é a fonte de energia 

elétrica de crescimento mais acentuado no IEO2016, com média de 2,9%/ ano, comparada com 

os aumentos anuais médios do gás natural (2,7%), nuclear (2,4%) e carvão (0,8%). As políticas 

e incentivos de vários governos a nível mundial apoiam a rápida construção de instalações de 

produção renovável. Até 2040, as energias renováveis, o gás natural e o carvão terão uma 

participação semelhante na produção de eletricidade global. A energia hidroelétrica e a eólica 

são os dois maiores contribuintes para o aumento da produção de eletricidade mundial a partir 

de fontes de energia renováveis, representando juntos dois terços do crescimento total de 2012 

para 2040. Tanto a produção hidroelétrica como a eólica aumentarão em cerca de 1,9 bilião de 

quilowatts-hora (kWh). Embora os recursos não-hidrelétricos representem a maior parte do 

aumento da produção de energia renovável mundial, a energia hidroelétrica fornece cerca de 

40% do crescimento nos países não membros da OCDE. Prevê-se um forte aumento da 

produção hidroelétrica nesses países, principalmente de centrais elétricas de média a grande 

escala, no Brasil e na Ásia (em especial na China e na Índia), que, em conjunto, representam 

mais de 75% do total do aumento da produção de hidroelétrica não pertencente à OCDE de 

2012 a 2040. 
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O potencial hidroelétrico nos países da OCDE é muito mais baixo do que nos países não-OCDE, 

porque a maior parte dos recursos hidroelétricos economicamente exploráveis nos países da 

OCDE já foram desenvolvidos. Excetuando em alguns casos – como o Canadá e a Turquia - há 

poucas oportunidades para expandir projetos de energia hidroelétrica de grande e médio porte 

na OCDE. Em vez disso, a maior parte do crescimento das energias renováveis nos países da 

OCDE vem dos recursos eólicos e solares. Muitos países da OCDE, especialmente os da 

Europa, têm políticas governamentais (como incentivos fiscais e quotas de quota de mercado) 

que incentivam a construção de eólica e outras instalações de energia renovável não-

hidroelétricas. Prevê-se que 82% do crescimento do consumo de energia renovável dos países 

da OCDE é atribuído a energias renováveis não-hidroelétricas, Figura 16. 

 

Figura 21 - Produção de Energia Elétrica a partir de Fontes Renováveis 2012 e 2040 (IEO2016 – EIA, 2016) 

 

O contexto da energia Elétrica nos EUA 

Os Estados Unidos da América são o maior consumidor de petróleo no mundo exaurindo 19 

milhões de barris/dia (19,7% do mercado mundial) em 2015, sendo também o maior produtor 

do mundo, em ex aequeo com a Arábia Saudita, produzindo cerca de 12,7 milhões de barris/dia 

(13% do mercado mundial). Além disso é também o 3º maior consumidor e 2º maior produtor 

de carvão com 10,3% e 11,9% de quotas respetivamente. No entanto verificou-se uma quebra 

de 12,7% no consumo e 10,4% na produção face a 2014. São ainda o maior 

produtor/consumidor de Energia Nuclear do mundo (32,6% de quota global), o 4º em Energia 

Hidroelétrica (atrás da China, Brasil e Canadá) e o 1º na generalidade das outras energias 

renováveis, perdendo apenas para a China em Energia Solar (BP, 2016) 
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Figura 22 - Fontes de Energia na Produção de Eletricidade nos EUA em 2015 (AEO2016 – EIA, 2016) 

 

Contudo, como referido anteriormente, em 2015 o governo americano liderado por Barack 

Obama implementou uma política de combate às mudanças climáticas antropogénicas 

(aquecimento global), proposta pela Agência de Proteção Ambiental em junho de 2014: o CPP 

(Clean Power Plan – Plano de Energia Limpa) que pretende reduzir as emissões de dióxido de 

carbono da produção de energia elétrica em 32% em 25 anos. O projeto centra-se em diminuir 

as emissões das centrais elétricas a carvão e ampliar a utilização de energias renováveis. 

Segundo a US Energy Information Administration (EIA) o plano mostra reduções potenciais 

de 21% (aproximadamente 4 mil biliões BTU) no consumo de carvão dos EUA em 2020 e de 

24% (quase 5 mil biliões BTU) em 2040 em relação ao projetado no IEO2016 (que ainda não 

contempla este plano de energia limpa). Com o CPP, o uso de energia renovável dos EUA em 

2020 seria 7% maior (cerca de 1 milhar de bilião) do que na previsão do EIA, e em 2040 seria 

37% (4 mil biliões) maior. O consumo de petróleo e outros combustíveis líquidos e de gás 

natural nos EUA seria ligeiramente inferior com o CPP do que no caso projetado no IEO2016. 

 Se nas projeções do IEO de 2016 da EIA já estivesse contemplado o CPP norte-americano a 

parcela do carvão na produção mundial seria de 28% em 2040 em vez dos 29%. A participação 

dos combustíveis líquidos na produção total também cai em comparação com o projetado no 

IEO2016, já que outros combustíveis são substituídos por preços mais altos Líquidos no setor 

de produção de energia. A quota de líquidos da produção total cai de 5% em 2012 para menos 
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de 2% em 2040. O gás natural e as fontes de energia renováveis representam partes crescentes 

da produção total, com a participação do gás natural aumentando de 22% em 2012 para 28% 

em 2040. E a parcela renovável cresceu de 22% em 2012 para 29% em 2040. Se o CPP 

americano fosse incluído, a parcela renovável da produção mundial aumentaria para 30% em 

2040. A produção renovável (incluindo hidrelétrica) é a fonte de mais rápido crescimento de 

(2,7%), energia nuclear (2,4%) e carvão (0,8%), com aumento médio anual de 2,9% ao ano. As 

políticas e incentivos do governo em todo o mundo apoiam a rápida construção de instalações 

de produção renovável. Até 2040, as energias renováveis, o gás natural e o carvão têm, cada 

um, uma participação semelhante na produção de eletricidade global (EIA, 2016). 

 

Figura 23 - Eletricidade produzida nos Estados Unidos 2013-2040 
 a partir de diferentes fontes, com CPP vs sem CPP (AEO – EIA, 2016)  
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Na Ásia encontram-se algumas das economias com maior e mais rápido crescimento do mundo, 

e por essa razão espera-se que a procura de eletricidade aumente fortemente à medida que os 

padrões de vida aumentam e à medida que a procura por iluminação, aquecimento e energia 

para os transportes aumenta. Muitas das principais economias asiáticas (como Hong Kong, 

Indonésia, Singapura e Taiwan) dependem fortemente das exportações, tanto para a China como 

para as nações da OCDE. Para estes países asiáticos dependentes das exportações, o 

crescimento económico mais lento na China e na OCDE em geral deverá reduzir o seu próprio 

crescimento do PIB a curto prazo. Tendo em vista a crescente pressão para reduzir as emissões 

de gases de efeito estufa, as prováveis respostas das sub-regiões da Ásia refletem-se nas 

previsões para as ações a carvão da geração total de eletricidade. Em particular, a redução mais 

significativa na geração a carvão entre as regiões não pertencentes à OCDE da Ásia é prevista 

para a China. 

 

China 

A China é o maior consumidor e produtor de carvão do mundo, totalizando 50% do consumo a 

nível mundial e 47,7% da produção do mesmo. Em 2012, 66% da energia total consumida pelo 

país e 77% da energia elétrica foram provenientes do carvão, Figura 19 (EIA, 2016). 

O crescimento económico da China em 2014 foi o menor em 24 anos e prevê-se que continue 

lento, com uma taxa de crescimento médio de 4,7%/ ano de 2012 até 2040. O crescimento 

económico mais lento é, em parte, o resultado da demografia - a China tem uma população em 

envelhecimento e força de trabalho diminuída - acompanhada por uma taxa de produtividade 

mais lenta que não consegue compensar os níveis mais baixos de investimento. O destino dos 

empréstimos inadimplentes e de que forma as reformas podem influenciar as empresas estatais 

são incertezas-chave na previsão do crescimento do PIB da China. Por outro lado, espera-se 

que a economia da China passe por uma transição no período 2012-40, passando de ser 

dominada pelo investimento para alcançar um melhor equilíbrio entre consumo e investimento 

(EIA, 2016). 
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Figura 24 - Quota de cada fonte de energia na energia total consumida pela China em 2012 e 2040 (IEO2016 – EIA, 2016) 

 

Em Novembro de 2015 o governo chinês anunciou que as emissões de dióxido de carbono do 

país atingiriam o pico em 2030, fazendo esforços para reduzir o consumo de carvão, matéria-

prima energética preferencial da China, nos próximos anos de forma a reduzir a excessiva 

poluição do ar nas principais áreas urbanas. Isto resultou em alterações de previsões quanto aos 

consumos energéticos do país. Há apenas 2 anos, as projeções da EIA no IEO2013 previam um 

total de consumo de carvão de 121 mil biliões BTU em 2040 no país chinês, enquanto no 

IEO2016 a prevê que atinja apenas os 88 mil biliões BTU em 2025 para descendo para os 83 

mil biliões BTU em 2040, Figura 20 (EIA, 2013, 2016). 

 

 

Figura 25 - Evolução Energia Consumida na China 2011 - 2040 (IEO2016 – EIA, 2016) 
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Apesar de alguma moderação no seu crescimento económico previsto, a China continua a ser 

uma das economias com crescimento mais acentuado do mundo. Como consequência disso, a 

sua produção total de eletricidade quase duplicará de 4,8 biliões de kWh em 2012 para 9,4 

biliões de kWh em 2040, com uma taxa média de crescimento anual de 2,5%. O impacto do 

rápido desenvolvimento económico da China no ambiente tornou-se uma preocupação 

primordial tanto entre os governantes chineses como também no público em geral. Como tal a 

China introduziu recentemente uma série de políticas para responder às preocupações 

acrescidas sobre a qualidade do ar. Numa declaração conjunta, em Novembro de 2014, a China 

e os Estados Unidos concertaram ações destinadas a assegurar a redução a longo prazo das 

emissões de CO2, com a China visando a redução das emissões de CO2 a partir de 2030. A 

China está a começar a agir para produzir mais energia elétrica com origem em energia nuclear, 

renováveis e gás natural, diversificando o seu mix de produção energético por intermédio de 

fontes de energia com emissões de gases de efeito estufa mais baixas ou mesmo zero. 

Em junho de 2015, a China delineou as etapas específicas necessárias para alcançar um declínio 

nas suas emissões de CO2 a partir de 2030. A política do seu INDC (intended nationally 

determined contribution) inclui os seguintes objetivos: 

• Menor intensidade de carbono (CO2 por unidade de PIB) em 60% a 65% em relação ao nível 

de 2005 

• Aumentar a participação de combustíveis não-fósseis no mix de energia primária para 

aproximadamente 20%. (WRI, 2016) 

Aquando do anúncio do seu compromisso o governo chinês estimou que para atingir as metas 

seriam necessários construir entre 800 a 1.000 Gigawatts de capacidade produtiva, não emissora 

de CO2, até 2030, oferecendo uma referência comparativa para as projeções das quotas de cada 

fonte nos futuros mix energéticos elétricos chineses, Figura 21. (White House, 2014, EIA, 2016) 

Nos últimos anos, o custo das tecnologias renováveis diminuiu, havendo grandes reduções nos 

custos das tecnologias. No entanto, as políticas de energia limpa que o governo chinês se propôs 

a adotar também desempenham um papel importante na adoção de fontes de energia renovável 

na China. Os objetivos das políticas de energias renováveis incluem metas específicas a nível 

nacional incluídas formalmente nos vários Planos Quinquenais e uma interpretação das 
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implicações dos compromissos de política geral de capacidade de geração renovável (por 

exemplo, o crescimento da capacidade resultante da preservação da quota de mercado das 

energias renováveis após os prazos para a consecução de metas renováveis foi aprovado O 12º 

Plano Quinquenal (período 2011-2015) inclui uma meta para aumentar as fontes de energia 

não-fósseis (incluindo energia hidroelétrica, nuclear e energias renováveis) para 11,4% da 

utilização total de energia (8,3% em 2010). Além disso, o plano estabelece uma meta global de 

15% para a quota de energia renovável na produção total de eletricidade em 2020. 

As projeções de capacidade de energia renovável estão no caminho de atingir 622 GW de 

capacidade total instalada hidroelétrica, eólica e solar em 2020 

Nesse ritmo, as energias renováveis e nuclear cumpririam sua parte no INDC da China para 

aumentar a participação de combustíveis não-fósseis no mix de energia até aproximadamente 

20% até 2030. O forte crescimento da capacidade de geração instalada eólica e solar apoia o 

crescimento projetado no uso de energia renovável da China, com a capacidade solar instalada 

aumentando de 3 GW em 2012 para 184 GW em 2040 e a capacidade de energia eólica 

aumentando de 61 GW em 2012 para 350 GW em 2040 Em 2012, a participação do carvão na 

geração total de eletricidade da China era de cerca de 75%. Assumindo a adoção progressiva 

de várias políticas governamentais até 2030, a participação do carvão declina para 53% em 

2030 e para 46% em 2040, Figura 21. No geral, a geração de eletricidade renovável aumenta 

em média 3,8% ao ano e quase triplica, de 1,004 mil milhões de kWh em 2012 para 2.878 mil 

milhões de kWh em 2040. 

 

Figura 26 - Quota de cada fonte de energia usada para produzir energia elétrica pela China em 2012 e 2040 (IEO2016 – EIA, 
2016) 
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3.1.2. Em Portugal 

 

Tal como nos casos anteriores, a utilização de combustíveis fósseis tem uma grande quota na 

demanda energética de Portugal, sendo adicionalmente um país com parcos recursos 

energéticos fósseis endógenos, estando assim dependente do exterior no que às importações de 

fontes primárias de origem fóssil diz respeito como se pode verificar pela Figura 27.  

 

Figura 27 - Evolução da taxa de dependência energética (taxa real e taxa estimada, com e sem renováveis) (APREN, 2014) 

 

Também da Figura 27 pode-se verificar a taxa de dependência energética tem vindo a diminuir, 

com o crescimento das energias renováveis a terem um papel fundamental. Ressalva-se o ano 

de 2011 que teve um crescimento homólogo derivado à redução da produção hídrica nesse ano, 

fonte essa com grande peso no mix energético de produção nacional. 

O facto de Portugal estar dependente da importação destes recursos energéticos para satisfazer 

as suas necessidades pode ser causa de problemas para o país em casos de escassez dos recursos 

importados, que afetariam negativamente o país, em termos energéticos e económicos. Tem 

sido então feito um esforço para que haja um aumento na utilização de Fontes de Energia 

Renováveis (FER) para que a produção/consumo de energia tenha um impacto quer 

socioeconómico, quer ambiental, menos contraproducente. 

Desta forma, têm sido efetuados esforços no sentido de diminuir a nível nacional, quer a 

dependência energética, quer a dependência de combustíveis fósseis, Figura 28. 
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Figura 28 - Produção de Eletricidade por Fonte (1999-2015) (APREN, 2015) 

 

Uma das razões pela qual a dependência do petróleo ter vindo a diminuir é pelo facto de este 

ter vindo a apresentar uma subida de preço nos mercados internacionais, principalmente até 

2014, fazendo com que haja um maior investimento noutros tipos de energia de forma a reduzir 

a dependência na energia petrolífera. Na Figura 29 podemos observar as flutuações do preço 

do crude neste século. Observa-se crescimentos graduais entre o ano 2000 e 2008, tendo depois 

registado nesse ano uma grande quebra, muito por causa da crise económica mundial registada 

nesse ano. De 2008 até 2014 voltou-se a registar um novo aumento gradual do preço do crude 

até nova quebra, devido ao aumento de produção, em especial nas áreas de xisto, dos EUA e do 

excesso de oferta e da recusa dos países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) em reduzir seu teto de produção. Desde 2015 que o preço tem vindo gradualmente a 

crecer novamente. Todo essa inconsistênsia no preço do crude provoca votabilidade tanto nos 

países exportadores como nos países exportadores. 
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Figura 29 - Variação do Preço do Crude 2000-2016 (em dólares, inflação ajustada) (Macrotends, 2016) 

 

Em 2015 a Europa formou a União da Energia de forma a garantir um abastecimento energético 

seguro, acessível e respeitador do ambiente, que acrescendo o Acordo de Paris, estabelece metas 

vinculativas para 2030 que impõem 27% de energias renováveis no consumo de energia final 

(União Europeia, 2014). 

A diminuição da dependência energética deve-se em muito ao aumento da produção de energia 

de origem de recursos renováveis na tentativa de combater a escassez de recursos energéticos 

fósseis do país. Portugal possui 59%, da energia elétrica produzida em 2016 proveniente de 

fontes renováveis (valores acumulados até ao final de Novembro - Figura 31), fruto de um 

contínuo investimento nas FER ao longo de vários anos (Figura 30). 

 

 

Figura 30 - Peso da Eletricidade de Origem Renovável em Portugal Continental e Regiões Autónomas (com correção de 
hidraulicidade) (REN, DGEG, EDA, EEM, 2015; Análise APREN, 2015) 
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Figura 31 - Repartição das fontes na produção de eletricidade em Portugal Continental (Fonte:REN,2016; Análise: APREN,2016) 

 

No período supramencionado, dos 59% de FER, a maior contribuição é dada pela energia 

hídrica com 31%, correspondente a 15,9 TWh, com a eólica a suceder com 22% (11,1 GWh). 

A energia solar e a bioenergia contribuem com uma menor parcela (1% e 5% respetivamente,). 

No total as FER produziram cerca de 30,2 TWh contra cerca de 21 TWh gerada pelo parque 

térmico convencional e cogeração fóssil, Figura 27 

 

Figura 32 - Balanço da produção de eletricidade e de trocas internacionais de Portugal Continental (Valores acumulados em 
2016 até ao final de novembro) (REN, 2016; Análise APREN, 2016) 
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Desde o início do ano de 2016, em virtude de uma elevada disponibilidade dos recursos 

renováveis, o preço médio da eletricidade no mercado situa-se no final de novembro em 37,48 

€/MWh, valor bastante inferior ao homólogo do ano anterior, 50,14 €/MWh, quando a quota-

parte das FER no consumo foi de 48 %. 

 De destacar também que no dia 21 de Novembro, durante quase duas horas (entre as 2h30 e as 

4h15) os recursos eólicos permitiram que a eletricidade produzida nos aerogeradores 

satisfazesse a totalidade do consumo nacional. A potência média neste período foi de 4.325 

MW, correspondente a 82 % do parque eólico do continente.  

O crescente investimento nas energias de fontes renováveis possibilitaram Portugal ficar em 

8ºmelhor país em termos de desenvolvimento relativamente às políticas climáticas, no relatório 

Climate Change Performance Index de 2016, subindo 7 lugares em relação ao ano anterior 

(Burck et al., 2017) 
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3.2. Aspetos Ambientais dos EVs 

 

Os BEVs e os PHEVs - quando operam em modo totalmente elétrico - não emitem qualquer 

poluente nocivo, sejam compostos orgânicos voláteis, hidrocarbonetos, monóxido de carbono, 

ozônio, chumbo ou óxidos de azoto. No entanto os benefícios ecológicos provenientes 

diretamente dos veículos elétricos são locais porque, dependendo da fonte da eletricidade usada 

para recarregar as baterias, as emissões poluentes são deslocadas para a localização da produção 

energética.  

Os veículos elétricos Plug-In que operam em modo totalmente elétrico não emitem gases de 

efeito estufa a partir do veículo, mas do ponto de vista de uma avaliação de well-to-wheel, a 

extensão do benefício também depende sobre o combustível e a tecnologia utilizada para a 

produção de eletricidade. Do ponto de vista de uma análise completa do ciclo de vida, a 

eletricidade usada para recarregar as baterias deve ser gerada a partir de fontes renováveis ou 

limpas, como energia eólica, solar, hidroelétrica ou nuclear para que os PEVs tenham reduzidas 

ou zero emissões de well-to-wheel. Quando os EVs são recarregados a partir de energia que 

provem de centrais alimentadas a carvão produzem mais emissões de gases com efeito de estufa 

do que os veículos de motores de combustão interna. 

A importância dos benefícios potenciais depende da combinação de fontes de geração e, 

portanto, variam de acordo com o país e a região. Como visto em capítulo anterior, os maiores 

mercados dos veículos elétricos não têm maioritariamente fontes limpas na produção de 

energia. Os EUA têm apenas, no seu mix de produção de eletricidade, 14% de energia 

proveniente de fontes renováveis e 19% de nuclear, enquanto a China apresenta um problema 

ainda mais grave pois apenas 19% da energia elétrica é produzida a partir de fontes renováveis 

enquanto 77% provém do carvão. No entanto é de realçar os esforços que estão a ser feitos para 

tornar o mix energético mais limpo por parte desses países como é o caso da China que tenciona 

diminuir a quota da energia originária do carvão para apenas 46% e aumentar a quota de 

energias renováveis para 31% no ano de 2040. 

Um relatório publicado em Junho de 2011, elaborado pela empresa Ricardo PLC, concluiu que 

os EVs geram mais emissões de carbono durante a produção do que os veículos convencionais 
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atuais. No entanto têm uma pegada de carbono global mais baixa durante todo o ciclo de vida. 

A maior pegada de carbono dos veículos elétricos é devida principalmente à produção das 

baterias com 43% das emissões na produção de um carro elétrico de tamanho médio são gerados 

na produção de baterias (Green Car Congress, 2011). No Quadro 5 pode-se verificar que os 

EVs originam maior emissão de dióxido de carbono durante a produção quanto comparado com 

os veículos de combustão interna, mas produzem menos quando comparados os ciclos de vida. 

 Quadro 5 - Comparação da avaliação completa do ciclo de vida das emissões de carbono e da pegada de carbono durante a 

produção para quatro tecnologias diferentes (Green Car Congress, 2011) 

 

Como prova de que a chave para a redução de gases poluentes na utilização de veículos elétricos 

provém de montante, a Volkswagen em 2014 publicou um estudo onde demonstra que as 

emissões de CO2 durante a fase de utilização do seu BEV VW e-Golf são 99% inferiores aos 

do Golf 1.2 TSI quando a energia provém exclusivamente da hidroeletricidade. Contabilizando 

todo o ciclo de vida, o e-Golf reduz as emissões em 61%, compensando as maiores emissões 

na produção (Green Car Congress, 2014). 

O Quadro 6 compara as emissões de CO2 provenientes do veículo aquando da sua circulação e 

a montante estimadas pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos para vários 

veículos elétricos Plug-In. As emissões totais incluem as emissões associadas à produção e 

distribuição de eletricidade utilizada para carregar o veículo, e para veículos elétricos híbridos 

Plug-In, inclui também as emissões associadas às emissões do tubo de escape produzidas a 

partir do motor de combustão interna. 

Tipo de Veículo 

Emissões estimadas 

na produção 

(toneladas de CO2) 

Emissões estimadas 

no ciclo de vida do 

veículo (toneladas de 

CO2) 

Percentagem de 

emissões durante a 

produção 

Veículo a 

gasolina 
5,6 24 23% 

HEV 6,5 21 31% 

PHEV 6,7 19 35% 

BEV 8,8 19 46% 
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Quadro 6 - Comparação das emissões estimadas de CO2 do tubo de escape e a montante por vários veículos disponíveis no 

mercado norte-americano (EPA, 2014) 

Veículo 
CO2 proveniente do tubo de 

escape (g/km) 

CO2 proveniente do tubo de 

escape + Total a montante 

(valor médio) (g/km) 

BMW i3 0 109 

Nissan Leaf 0 120 

Tesla Model S (85 kWh) 0 153 

Chevrolet Volt (PHEV) 50 154 

Automóvel médio a gasolina 228 248 

 

A fim de ter em conta as emissões de CO2 a montante associadas à produção e distribuição de 

eletricidade, e dado que a produção de eletricidade nos Estados Unidos varia significativamente 

de região para região, a EPA considerou um valor representativo do fator médio de emissões 

das diferentes centrais energéticas. 

A pegada de carbono que os EVs imprimem dependerão sempre das fontes de produção 

energética. Em países com geração intensiva de carvão, os EVs não são diferentes dos veículos 

a gasolina convencionais. Apenas transferem a pegada para montante. No entanto, apesar de tal 

ser verdade, feita a mudança do parque automóvel de combustão interna para EVs, todas as 

mudanças realizadas nas origens do mix energético produzirão maiores benefícios a nível 

ecológico a médio prazo como poderá ser o caso da China e da Índia. 

Na Figura 33 pode-se observar o resultado de um estudo inglês de Abril de 2013 que avalia a 

pegada de carbono de PEV em 20 países. Nos países cuja energia provém maioritariamente do 

carvão, como a China, índia ou África do Sul não há atualmente nenhuma vantagem em termos 

ambientais nos EV. No lado oposto, em países que têm fontes energéticas de baixo impacto 

ambiental, como o Paraguai, cuja totalidade da eletricidade provém de hidroelétricas, ou a 

França que tem muta da sua eletricidade proveniente de centrais nucleares, retiram grandes 

vantagens ambientais ao mudarem o seu parque automóvel para EV. 
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Figura 33 - Emissões de Carbono total provenientes dos EVs em 20 países (EPA, IEA) 
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4. Impacto na Rede Elétrica 
 

Uma grande penetração dos EVs no parque automóvel suscita preocupação acerca do efeito do 

carregamento dos EVs na rede elétrica. Segundo Dharmakeerthi et al., (2011) a interconexão 

de grandes frotas de EVs com a rede elétrica pode introduzir impactos negativos na mesma, 

como frequências harmónicas, perdas no sistema, quedas na tensão, fases desequilibradas, 

aumento da necessidade de potência, problemas de sobrecarga e de estabilidade. Neste capítulo 

discutir-se-á o impacto dos EVs na rede elétrica, quer no perfil de carga, quer na tensão, bem 

como a interconexão dos mesmos em redes inteligentes. 

 

4.1. Impacto no perfil de carga 
 

Vários estudos têm sido realizados para investigar o impacto dos EVs no perfil de carga da 

rede. Várias redes elétricas ao redor do mundo têm sido levadas em consideração para este 

estudo de impacto. Por exemplo Weiller (2011) estudaram o impacto do perfil de carga horário 

nos Estados Unidos, tendo os resultados mostrado que se forem permitidos aos utilizadores de 

EVs carregarem em qualquer lado, em qualquer altura, o carregamento de EVs aumentará a 

carga nas horas de pico.  

Outro estudo, executado na Alemanha, conjeturou o impacto do carregamento de EVs na rede 

elétrica alemã em 2030 em Hartmann et al. (2011) revelando que o carregamento descontrolado 

de um milhão de EVs tem um impacto ligeiro no pico de carga diário, tendo o mesmo 

aumentado em apenas 1,5%. No entanto, se todos os veículos de combustão interna do país 

(cerca de 42 milhões) forem substituídos por EVs então o aumento será de 100%.  

Foi também analisado o efeito da integração em larga escala na rede elétrica da Estónia, onde 

a penetração dos EVs atinge os 30%, em Drovtar et al., (2013), mostrando que atualmente a 

integração dos EVs tem um baixo impacto no perfil de potência de carga: para carregamentos 

não-controlados o pico de carga aumenta 5% e 4% num cenário de carregamentos controlados. 
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Foi também estudado O impacto do desenvolvimento dos EVs na rede elétrica coreana para o 

ano 2020 em Park et al., (2013) que analisou que o aumento de cargas de EVs irá aumentar o 

perfil de carga e poderá afetar a segurança do sistema elétrico. No entanto este problema pode 

ser resolvido pela implementação com um sistema de tarifa TOU (Time-Of-Use) que permite 

deslocar os carregamentos de EVs das horas de pico para horas de vazio. 

 

4.1.1. Modelo de carregamento otimizado em resposta às tarifas de TOU (Time Of Use) 

 

Com base na pesquisa existente e na curva SOC (State of Charge), Yong et al., (2007) propõe 

um modelo de tarifa otimizado para um mercado regulamentado. Usando o método proposto, 

os EVs são capazes de ajustar o poder e tempo de carga reduzindo o custo dos clientes, 

conseguindo assim peak shaving e valley filling na demanda de carga. Peak shaving é o 

processo de redução da quantidade de energia adquirida da empresa de distribuição de energia 

durante as horas de pico. Valley filling é uma forma de melhorar o fator de carga (relação entre 

a demanda média e a demanda máxima) e por consequência diminuir o custo de energia. 

Segundo Canbing et al. (2016), para proteger a bateria no processo de carregamento, a carga 

máxima pode também ser definida artificialmente. O carregador com módulo de preço TOU 

incorporado pode formular inteligentemente um esquema de carregamento otimizado 

considerando a curva SOC e a potência de carga máxima definida pelo utilizador, cujo objetivo 

é minimizar o custo e executar o peak shaving e o valley filling. Pode-se usar o custo que os 

utilizadores de EVs necessitam de pagar para carregar uma vez pela função objetivo: 

 

 

( 1 ) 

 

em que 𝑡0 é o tempo de partida do carregamento, T é a duração do carregamento, 𝑡0+T é o 

tempo de fim do carregamento e M (t) e P (t) representam, respetivamente, o preço unitário e a 

potência de carregamento no tempo t. 

No entanto há condicionantes: o SOC inicial de várias baterias de EVs são diferentes em modo 

de condução e os hábitos de carregamento dos utilizadores de EVs não são os mesmos. A 

exigência de energia de utilizadores de EVs com o SOC inicial considerado é indicada abaixo 
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( 2 ) 

 

Onde 𝑆𝑖𝑛𝑙 representa o SOC inicial da bateria do EV e 𝑄𝑟 é a capacidade nominal da mesma. 

De acordo com Yong et al., (2007) de forma a aumentar o tempo de vida da bateria do EV, a 

corrente de carregamento não deve exceder a corrente de carga aceitável da bateria EV, 

 𝐼 = 𝐼0𝑒−𝛼𝑡 (𝐼0 é a corrente máxima de carga no momento inicial, α é a relação de aceitação). 

A tensão de pico aceitável da bateria EV também não deve exceder um valor limitado. 

 

 

4.2. Impacto na tensão na rede e respetiva resposta do carregamento do 

EV  
 

Segundo Canbing et al. (2016), com a aplicação da tecnologia V2G, a integração em grande 

escala de EVs na rede será uma tendência inevitável. A integração de EVs tem uma grande 

influência sobre a tensão na rede, podendo o efeito negativo dos EVs ser reduzido quando as 

cargas dos EVs são usadas como cargas controláveis, podendo melhorar a estabilidade de tensão 

da rede. Como o nível de tensão de carga dos EVs é geralmente o menor no sistema de 

alimentação e as cargas dos EVs representam uma grande proporção de cargas elétricas no 

futuro, a participação de EVs num programa como o UVLS (Under Voltage Load Shedding), 

em conformidade com a tensão do lado AC da estação de carregamento do veículo elétrico, é 

de grande importância para evitar o colapso da tensão. Segundo Taylor CW, 1992, a filosofia 

do UVLS é fornecer medidas de preservação do sistema para amenizar as condições de 

subtensão que podem levar à instabilidade ou ao colapso da tensão. 

 

Canbing et al., (2016) sugere uma estratégia que suporta em dois pilares: a seleção do sinal de 

tensão e no programa UVLS com a participação da carga do EV. Na estratégia proposta, a 

potência de carga dos EVs será ajustada de acordo com o desvio de tensão do lado AC das 

estações de carregamento. Tendo como razões para adotar o sinal de tensão local das estações 

de carregamento: em primeiro lugar, não há necessidade de usar as instalações de comunicação, 

podendo assim a carga do EV participar na regulação de tensão do sistema com menor custo. 

Caso contrário, se o nó da tensão média ou alta for adotada como sinal de referência serão 
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necessárias instalações de comunicação entre estações de transformadores e estações de 

carregamento, cujo custo é bastante elevado. Além disso, caso ocorra uma falha ou atraso de 

comunicação, os resultados da regulação de tensão com a participação de cargas de 

carregamento EV será severamente afetado. 

 

Figura 34 - Uma Rede distribuída com vários carregadores de EV (Canbing et al. 2016) 

 

Em segundo lugar, como as distâncias elétricas de diferentes carregadores de EV para a 

subestação não são os mesmos, as perdas de tensão também são diferentes. Assim, a tensão do 

lado AC dos carregadores é diferente. Consoante as diferentes tensões dos carregadores, a carga 

de carregamento do EV participará na regulação de tensão quando houver um grande desvio de 

tensão na subestação de transformador. Como não há ajuste síncrono dos carregadores, a 

sobretensão pode ser evitada. Conforme ilustrado na Fig. 34, existem quatro carregadores na 

rede distribuída: A, B, C e D. Obviamente, as distâncias elétricas para a qual a subestação são 

diferentes. Supondo que a quantidade de carga de carga EV e outros parâmetros sejam os 

mesmos, então a relação entre as tensões laterais AC dos carregadores é UA> UB> UC> UD. 

O carregador D tem o maior desvio de tensão de acordo com o teorema de Thevenin quando há 

uma queda de tensão do sistema devido ao grande aumento de cargas. Então a carga o e EV de 

D participará primeiro na regulação da tensão. Se o desvio de tensão ainda for grande após o 

ajuste da potência de carga dos EVs, os EVs no carregador C responderá à regulação da tensão. 

Ou seja, as cargas dos EVs participarão na regulação de tensão pela ordem D> B> C> A. 

conseguindo-se evitar a sobretensão. 

A estratégia de regulação de tensão com a participação da carga EV é reduzir a potência de 

carga quando a tensão cai para um determinado valor. Isto pode melhorar a estabilidade da 

tensão do sistema de energia, mas afeta inevitavelmente a experiência do utilizador do EV. 
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Assim, o SOC inicial e o tempo de carregamento estabelecidos pelos utilizadores do EV 

necessitam de ser levados em consideração para reduzir a influência na experiência do mesmo 

ao mudar a potência de carga. Com a experiência do utilizador, o SOC e os hábitos de 

carregamento de diferentes utilizadores EV considerados, a estratégia que os EVs participam 

no sistema UVLS é por proposta por Canbing Li (2016) cujos passos podem ser vistos na Figura 

30 

 

Figura 35 - Diagrama de UVLS com a participação de EVs (Canbing et al., 2016) 

 

 

𝑃𝑠ℎ𝑒𝑑 (ou Potência de corte) que consta no diagrama da Figura 5 pode ser calculado pela fórmula: 

𝑃𝑠ℎ𝑒𝑑 = 𝑃𝑠 − 𝑃𝑠
′

     ( 3 ) 

 

𝑉𝑠 e 𝑉𝑠
′ são tensões antes e depois do corte de carga, respetivamente. 𝑉𝑠

′ é a tensão mínima necessária 

para manter o funcionamento estável do sistema de energia. As características do sistema são aferidas 

usando uma curva 𝑃 − 𝑉, 𝑃 = 𝑓(𝑉) que pode ser obtida por fluxo contínuo de energia com o fator de 

potência de cargas constantes. 𝑃𝑠 e 𝑃𝑠
′ são a potência da carga extraída de 𝑃 = 𝑓(𝑉)à tensão dada 𝑉𝑠 

e 𝑉𝑠
′, respetivamente. 
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Figura 36 - Simulação da tensão num nó aquando de um crescimento súbito da carga (Canbing et al., 2016) 

 

 

 

Figura 37 - Simulação da tensão num nó aquando de um crescimento súbito da carga com participação de UVLS (Canbing, et 
al., 2016) 

 

Segundo a simulação da tensão de Canbing et al., (2016) o impacto de um grande aumento 

súbito das cargas do sistema na tensão do nó é mostrado na Figura 31. Como pode ser visto, 

quando t está dentro de [20, 120], os EVs são integrados em carregadores. Quando t = 130 s, 

há um súbito aumento de cargas, levando a um declínio acentuado da tensão do nó e uma menor 

tensão do nó atingindo 0,9397 p.u.. A tensão nominal do sistema é 1,05, sendo o desvio de 

tensão máximo de 10,505% e o tempo de flutuação de tensão de 13,125 segundos. 
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Na Figura 32 pode-se observar a curva de tensão do nó quando os EVs participam em UVLS, 

onde as configurações são as mesmas da simulação anterior. A tensão do lado AC de 

carregadores diminui depois das cargas do sistema terem tido o aumento súbito e. A tensão 

transitória mais baixa é 0,9882 p.u. e o desvio de tensão máximo é 5,89%. 

 

 

4.3. Interconexão dos EVs nas Redes Inteligentes (Smart Grids) 
 

O atual setor dos transportes utiliza maioritariamente derivados de combustíveis fosseis para 

propulsão. Não existe intercomunicação entre o setor dos transportes e a rede elétrica. No 

entanto a situação está a mudar com a ampla adoção dos EVs no mercado. Existindo essa inter-

relação entre o setor dos transportes e a rede elétrica várias pesquisas têm sido desenvolvidos 

de forma a estudar o impacto dos EVs na rede elétrica. Mais do que desafios, o desenvolvimento 

dos EVs permite a abertura de oportunidades, como a potencialização da relação entre o setor 

e as redes inteligentes (Smart Grids) desenvolvendo a tecnologia V2G (vehicle-to-grid), falada 

anteriormente. 

 

4.3.1. Redes inteligentes (Smart Grids) 

 

A inclusão a uma escala considerável de fontes renováveis num sistema elétrico contem 

desafios de forma a coordenar as variáveis do próprio sistema, cujo balanço entre o consumo e 

produção tem de ser constante. As redes elétricas atuais caraterizam-se por ter uma produção 

centralizada, de fluxo de potência unidirecional, dos grandes produtores para os consumidores, 

reduzindo a flexibilidade no consumo destes. Desta forma, as Smart Grids, surgem como 

oportunidade de tornar a rede elétrica mais eficiente, robusta e flexível.  

Uma rede inteligente é uma rede elétrica capaz de reunir informação relativa ao comportamento 

das unidades de produção dos consumidores, do sistema de transporte e da distribuição de 

eletricidade operando tecnologias de informação e comunicação para efetuar tal feito (IEA, 

2011). As Smart Grids são constituídas pelo sistema de distribuição e transmissão de energia, 

e por uma interface entre a geração, o armazenamento e o consumo de energia. Desta forma 



4. Impacto na Rede Elétrica 

60 
 

estão aptas a monitorizar e organizar o escoamento de eletricidade desde a produção até ao 

consumo. (IEA, 2011). Assim, a volubilidade da produção das fontes de energia renovável é 

atenuada pelas redes inteligentes pois estas permitem adaptar o consumo à produção. Por 

exemplo, em períodos que se registem fraca produção renovável, os operadores de rede 

incentivam à redução do consumo por parte dos consumidores. Por outro lado, o excesso de 

geração renovável pode ser gerido por uma rede inteligente com sinais de incentivo ao consumo 

e/ou canalizando-o para sistemas de armazenamento. 

Uma rede inteligente permite um fluxo de potência bidirecional, ou seja, os consumidores 

passam a ter um papel ativo na rede elétrica (F. Orecchini et al., 2011). Partindo deste 

pressuposto, os consumidores podem produzir a sua própria energia e vender parte à rede, 

conforme as necessidades. A gestão do consumo é, também, um importante procedimento para 

o fluxo bidirecional entre consumidores e operadores de rede, na medida que permite gerir o 

consumo de eletricidade. O Demand Side Management (DSM) apresenta-se ser útil pois 

consegue reduzir o consumo Este mecanismo consiste no controlo da carga pelos consumidores 

em função dos interesses do operador de rede. O consumidor torna-se um membro ativo na rede 

e pode ser incentivado por meio de tarifas de eletricidade. O consumidor consegue programar 

um qualquer eletrodoméstico ou máquina para que funcione durante os períodos que se regista 

menor consumo e, portanto, quando o custo de eletricidade é mais baixo. Esta medida reduziria 

a magnitude do pico de consumo nos períodos de ponta, tornando-se uma maneira eficaz de 

gerir e regular de maneira mais eficiente o carregamento da bateria de um veículo elétrico. Por 

outro lado, o DSM permite uma melhor gestão da produção renovável. Em situações de falha 

de produção, os consumidores recebem a informação de que o custo da eletricidade é mais alto 

e que o consumo deve diminuir (IEA, 2011).(P. Crossley et al., 2010) 

 

Figura 38 - Perfil de carregamento esperado em cenário de carregamento não controlado (Cristina et al., 2011) 
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Figura 39 - Perfil de carga esperado para um cenário de carregamento otimizado (Cristina et al., 2011) 

 

Nas Figuras 38 e 39 podemos comparar duas situações. Na primeira situação o carregamento é 

feito num cenário não controlado. O EV começa a carregar assim que é ligado, e para quando 

a bateria está totalmente carregada em caso de carga de tempo normal ou a 80%, em caso de 

carga rápida. Pode ser considerado um caso de referência onde não há qualquer controlo 

inteligente de como e quando o carregamento ocorre. Na segunda situação ocorre um cenário 

de carregamento ótimo que pressupõe que quase todo o carregamento ocorre em casa fora do 

horário de pico. No entanto, ele tenta fornecer a eletricidade de carregamento de baixo custo 

mais ideal assumindo que o carregamento do veículo pode ser controlado diretamente pela 

distribuidora local. Isso permite que o distribuidor compare e combine com precisão a carga do 

veículo com os períodos de baixa procura, permitindo o uso de eletricidade mais eficiente e 

com menor custo. (Cristina et al., 2011) 

 

4.3.2. Tecnologia Vehicle-to-grid (V2G) em Smart Grid 

 

Os veículos elétricos possuem baterias eletroquímicas, considerados elementos de 

armazenamento na rede elétrica, com elevado potencial de capacidade de retenção energética à 

escala de todo um sistema e com possibilidades de operacionalizar como cargas controláveis, 

assentando no facto dos veículos se encontrarem grande parte do tempo estacionados. Esta 

formulação integra-se no conceito de carregamento inteligente, smart charging. (Foley et al., 

2013). Desta forma os EVs possibilitam flexibilizar o sistema elétrico, logrando funcionar como 

sistemas distribuídos de cargas elétricas controláveis (G2V) e de energia armazenada (V2G), 

havendo a opção de injetar potência na rede caso seja necessário. Na Figura 40 observa-se um 
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modelo de um sistema de energia V2G. Neste modelo o veículo está em modo de carregamento 

aproveitando o excedente de eletricidade proveniente das unidades de produção. Em 

contrapartida os veículos elétricos podem funcionar como fonte controlável podendo 

descarregar eletricidade de forma opcional para a rede nos períodos que se regista maior défice 

de produção, ajudando a balancear o consumo e a produção. Neste modelo deve ser caucionada 

a ligação entre cada EV à rede elétrica bem como aos operadores de rede, que lhes contratarão 

o serviço de fornecimento elétrico (Kempton et al., 2005) O modelo V2G está, porém, ainda em 

crescimento sendo o maior obstáculo à sua implantação, o número limitado de ciclos de 

funcionamento das baterias, pois neste modelo carregam e descarregam muito mais vezes, 

reduzindo a sua longevidade. O V2G pode contribuir para uma maior integração de fontes 

renováveis na rede elétrica, tais como a eólica ou fotovoltaica. Com a adoção de certas 

estratégias de carregamento é possível atingir um aumento da penetração da energia renovável 

para um mínimo de 83% (A. Schuller, 2014).  

 

Figura 40 - Modelo ilustrativo de um sistema de energia V2G 

 

O desenvolvimento da tecnologia V2G passou por algumas fases. V2G unidirecional foi o 

estágio inicial da implementação da tecnologia V2G pois o V2G unidirecional pode ser 

alcançado usando os atuais carregadores EV padrão com recursos de comunicação adicional. 

Além disso, a conceção da tecnologia unidirecional V2G é barata e não degrada a bateria EV 

de descarga, uma vez que apenas controla os fluxos de energia da rede elétrica para EV. V2G 

unidirecional gere o processo de carregamento controlando a taxa de carregamento baseada 

num agendamento energético. A introdução de um sistema de agendamento é a principal 

conquista da tecnologia unidirecional, podendo assim agendar o carregamento do EV para 

período fora do horário de pico. 
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Recentemente, a tecnologia V2G bidirecional tem recebido mais atenção devido ao 

desenvolvimento de carregadores bidirecionais, que permitem uma comunicação em duplo 

sentido entre os EVs e a rede elétrica. Derivado à sua maior importância atualmente quando se 

fala em V2G fala-se me V2G bidirecional. Esta tecnologia pode ser classificada em várias 

categorias como V2H (vehicle-to-home), V2V (vehicle-to-vehicle) e V2G (vehicle-to-grid). 

Esta tecnologia permite transferir energia da rede elétrica para carregar EVs, bem como 

descarregar cargas de baterias EVs para a rede elétrica. Com controlo adequado de otimização 

e sistema de gestão, a tecnologia V2G pode trazer vários benefícios para a rede interconectada, 

como peak shving, nivelamento de carga e regulação da tensão. A Fig.41 ilustra uma estrutura 

de tecnologias V2H, V2V e V2G com a integração de gerações distribuídas renováveis 

 

 

Figura 41 - Estrutura de tecnologias V2H, V2V e V2G (Yong et al., 2015) 
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Conversores bidirecionais 

 

Com o uso de conversores bidirecionais os EVs estão habilitados, através da tecnologia Plug-

In, para a carga normal das suas baterias a partir da rede elétrica (G2V), sendo capaz de retornar 

energia para a rede quando necessário (V2G). Para isso utiliza-se carregadores que operam em 

dois modos de operação diferentes - conversores bidirecionais. (Khaligh, 2010) 

 Modo de Carga: Consome uma corrente sinusoidal e em fase com a rede de forma a 

evitar harmónicos de corrente e garantindo um fator de potência unitário 

 

 Modo de Descarga: Fornece uma corrente o mais sinusoidal possível e em fase com a 

tensão. 

Os sistemas bidirecionais podem serem monofásicos ou trifásicos. Em ambos os casos a 

interconexão parte do sistema de armazenamento de energia, passando por um conversor 

bidirecional de corrente contínua, atravessando depois um outro conversor bidirecional de 

corrente contínua para corrente alternada, para finalmente entrar na corrente da rede elétrica, e 

vice-versa quando a conexão é feita desde a rede elétrica até à bateria, como pode ser observado 

na Figura 42. 

 

Figura 42 - Sistemas de carga bidirecional monofásica e trifásica (respetivamente) (Khaligh, 2010) 
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Requisitos de comunicação entre os EVs e a Smart Grid 

 

A penetração maciça de EVs na Smart Grid apresenta sérios desafios que incluem: (a) 

infraestrutura da Smart Grid, (b) arquitetura de comunicação e (c) sistema de controlo (Francis, 

2014). As principais tecnologias que possibilitam a implementação em tempo real do EV e da 

V2G são um fluxo de energia bidirecional eficiente, comunicação bidirecional e troca de 

informações entre Smart Grid e EVs. Os requisitos de comunicação dos EVs são classificados 

em três categorias: (a) Rede de Área Ampla (WAN), (b) Rede de Área de Campo (FAN) e (c) 

Rede de Área de Residência (HAN). A utilização dessas redes de comunicação depende do 

local de carregamento dos EVs. O FAN e o HAN possuem aplicação para uma estabilidade de 

carregamento de estacionamento público e residencial. Os possíveis protocolos de comunicação 

para EVs incluem: (a) AMI, (b) SCADA, (c) comunicações móveis e (d) outras tecnologias de 

comunicação sem fio. A tecnologia de ponta de comunicação, nomeadamente o WAVE 

(Wireless Access in Vehicular Environment - Acesso Sem fio em Ambiente Veicular), é 

avaliada para aplicações V2G na Smart Grid. A mobilidade de um grande número de EVs 

dentro da Smart Grid pode ser controlada através de uma infraestrutura de sistema de 

comunicação escalável e robusta para suportar o fluxo de energia bidirecional e a comunicação 

duplex entre a Smart Grid e os EVs. Além disso, a ocorrência de atrasos de comunicação no 

sistema de agregação dos EVs no controlo de frequência de carga durante a interação dos EVs 

com a Smart Grid irá degradar a estabilidade e a dinâmica da mesma. Os esquemas de gestão 

de energia auxiliam os EVs no controle dos requisitos acima mencionados (Yutaka, 2017). A 

utilização de tecnologias de comunicação sem fio para EVs exige uma consideração especial 

nas questões de segurança. A privacidade do utilizador deve ser mantida em sigilo. A 

infraestrutura do sistema de comunicação entre a Smart Grid e os EVs deve ser imune ao acesso 

não autorizado. Os desafios de segurança tornam-se mais complicados num ambiente público 

de carregamento, como em parques de estacionamento públicos. A preservação da privacidade 

é alcançada usando várias estratégias de preservação da privacidade. Na Figura 43 pode-se 

observar algumas tecnologias de comunicações móveis usadas para a realização do V2G. 
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Figura 43 - Tecnologias de comunicação sem fio para a realização do conceito V2G (Francis, 2014) 
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5. Análise de Casos de Estudos 
 

Neste capítulo apresenta-se dois casos de estudo: o primeiro conduzido por Naranjo et al., 

(2014) que permite analisar o impacto na rede de distribuição elétrica consoante a penetração 

dos EVs na rede elétrica, avaliando-se vários cenários de penetrabilidade num cenário proposto 

e discutindo-se os resultados obtidos; no segundo propõe-se uma solução para reduzir a 

dependência energética nacional (em horários de pico) através da integração do V2G na rede 

elétrica nacional 

 

5.1. Impacto da penetrabilidade dos EVs numa rede elétrica 
 

5.1.1. Rede Elétrica Proposta 
 

Para avaliar o impacto causado pelo EV na rede, é importante escolher o cenário para as 

simulações, que consiste basicamente em escolher uma rede a ser utilizada. Neste estudo foi 

escolhida uma simulação de uma rede elétrica de média tensão (MT) com o sistema de teste 

IEEE 37 porque é a que se aproxima em tamanho (5,5 km) da rede de distribuição de várias 

cidades. Na Figura 44 pode-se observar o layout da rede elétrica projetada. 



5. Análise de Casos de Estudos 

68 
 

 

Figura 44 - Layout da rede de distribuição em estudo (Naranjo et al 2014) 

 

Nos Quadros 7 e 8 podem-se observar as características das linhas propostas bem como dos 

transformadores utilizados na rede estudada 

 

Quadro 7 - Características das linhas propostas para a rede estudada: cabos subterrâneos RHZ 18-30 KV (Naranjo et al., 
2014) 

A (mm2) R (Ohm/km) XL (Ohm/km) Imax (A) 

240 0,125 0,116 415 

400 0,0778 0,105 530 
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Quadro 8 - Características dos transformadores usados na rede estudada (Naranjo et al., 2014) 

Característica Valor Atribuído 

Potência 160-250-400-630 kVA 

Tipo Conexão: Dyn11 

Tensão do acoplamento AT 25 kV 

Tensão sem carga do acoplamento BT 420 V 

Posições da derivação dos 

transformadores 
-5 -2,5 +2,5 +5 +10 

Capacidade de resistir a eventos de 

curto-circuito no lado BT 
22,2 Inom 

 

 

 

No Quadro 9 pode-se observar as várias características assumidas para as diferentes estações e 

linhas consideradas: número de transformadores, potência nominal, comprimento e secção. 
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Quadro 9 - Características dos elementos usados na rede estudada (Naranjo et al., 2014) 

 Num. Transf Pnom (kVA) Linha L (km) S (mm2) 

T0 1 25000 L0 - - 
T1 1 160 L1 0,3 400 

T2 3 250+250+400 

 

L2 0,2 400 

T3 1 400 L3 0,4 240 

T4 2 160+250 L4 0,4 240 

T5 1 160 L5 0,3 240 

T6 1 400 L6 0,2 240 

T7 1 250 L7 0,3 240 

T8 2 250+250 L8 0,2 240 

T9 1 400 L9 0,3 240 

T10 1 160 L10 0,2 240 

T11 2 250 L11 0,3 240 

T12 1 250 L12 0,3 240 

T13 2 250+250 L13 0,3 240 

T14 1 160 L14 0,3 240 

T15 2 250+630 L15 0,2 240 

T16 2 630+250 L16 0,4 240 

T17 2 400+160 L17 0,4 240 

T18 1 250 L18 0,2 240 

T19 1 160 L19 0,5 240 

T20 2 250+160 L20 0,1 240 

T21 1 250 L21 0,4 240 

T22 2 160+250 L22 0,2 240 

T23 2 160+250 L23 0,3 240 

T24 1 630 L24 0,2 240 

T25 2 250+400 L25 0,5 240 

T26 2 400+250 L26 0,2 240 

T27 1 160 L27 0,3 240 

T28 1 400 L28 0,2 240 

T29 1 160 L29 0,2 240 

T30 2 4250+250 L30 0,3 240 

T31 1 250 L31 0,2 240 

T32 2 160+250 L32 0,7 240 

T33 1 400 L33 0,3 240 

T34 2 160+250 L34 0,5 240 

T35 2 400+250 L35 0,3 240 

T36 1 400 L36 0,4 240 
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5.1.2. Cenário Proposto 

 

Esta seção descreve as condições escolhidas para o cenário do caso de estudo. As condições 

da procura da rede elétrica são: 

 Tipo de procura: Instalação doméstica 

 Estação do ano: Inverno 

 Tipo de dia: fim-de-semana 

Com estes pressupostos consegue-se assim simular o pior caso possível: na altura do ano e 

nos dias da semana em que a procura de energia é maior. 

 

Para determinar o número de EVs, é necessário definir: 

 Número de casas (𝑛𝑐𝑎𝑠𝑎𝑠) 

 Número de veículos por casa (𝑛𝑒𝑣/𝑐𝑎𝑠𝑎𝑠) 

 Número médio de viagens feitas para cada veículo num dia (𝑛𝑣𝑖𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠/𝑑𝑖𝑎) 

 Rácio de quantas destas viagens são feitas através do veículo privado (𝐹𝑣𝑖𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠) 

A fim de conceber a procura fomentada pelos EVs, seguindo a metodologia de Naranjo et al., 

(2014), é necessário conhecer o número total de viagens de um dia de cada EV. 

Como a rede elétrica estudada é uma rede de distribuição urbana, é assumido que 80% da 

potência da rede é para uso doméstico. Também é importante considerar que a potência 

contratada nas áreas urbanas é cinco vezes maior que a capacidade da rede. Finalmente, 

assumimos que a potência contratada para cada casa é de 4,4 kW. O número de casas é calculado 

por: 

𝑛𝑐𝑎𝑠𝑎𝑠 =
𝑃𝑅𝑒𝑑𝑒∙5∙0,8

4,4
       ( 4 ) 

Com estes valores é possível determinar o número total das viagens num dia 𝑛𝑣𝑖𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠_𝑑𝑖𝑎 

através da equação: 

𝑛𝑣𝑖𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠_𝑑𝑖𝑎 = 𝑛𝑐𝑎𝑠𝑎𝑠 ∙ 𝑛𝑒𝑣/𝑐𝑎𝑠𝑎𝑠 ∙ 𝑛𝑣𝑖𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠/𝑑𝑖𝑎 ∙ 𝐹𝑣𝑖𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠   ( 5 ) 
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No caso proposto, a potência total da rede é de 

𝑃𝑟𝑒𝑑𝑒 = 14540 kW. 

O valor escolhido de veículos por cada casa é de 

𝑛𝑒𝑣/𝑐𝑎𝑠𝑎𝑠 = 1,5 

O valor escolhido para o número médio de viagens por dia de cada veículo é de 

𝑛𝑣𝑖𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠/𝑑𝑖𝑎 = 3,64. 

O rácio de viagens feitas através de veículo privado é de 

𝐹𝑣𝑖𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 = 0,358. 

E finalmente, usando os valores supra assumidos, o número total de viagens é de 

𝑛𝑣𝑖𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠_𝑑𝑖𝑎 = 25837 

 

Uma vez que o número de viagens foi determinado, é possível associar cada viagem com a 

recarga de um EV. Para definir cada recarga, é necessário ter previamente definido a duração 

da recarga, a quantidade de energia a ser recarregada e a curva de carga da bateria. No entanto 

é importante salientar que mesmo que dois veículos tenham percorrido a mesma distância 

usando a mesma bateria, o processo de recarregar a bateria não precisa ser necessariamente o 

mesmo, pois depende diretamente de seu SOC. 

Pode-se deduzir que o tempo de ligação para cada EV depende diretamente da distância 

percorrida 𝐷 e o consumo específico 𝐶𝑒 que depende do tipo de bateria. A energia consumida 

pelo EV 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠_𝐸𝑉 é dada pela função 6. Assume-se que o 𝐶𝑒 médio é de 0,158 kW/km, através 

do calculo médio do consumo de EVs do Quadro 4 supramencionado no capitulo 2.6 (Naranjo 

et al., 2014). 

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠_𝐸𝑉 =  𝐶𝑒 ∙ 𝐷     ( 6 ) 
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É de referir também que o estudo compara o impacto de dois modelos de carregamento: 

potência constante, Figura 45, onde o carregamento é executado a uma potência constante, 

sendo sempre o cenário de pior caso e potência variável média, Figura 46, onde o valor 

escolhido para a potência é a média dos períodos estabelecidos. 

 

Figura 45 - Curva de carregamento de uma bateria a potência constante (Naranjo et al, 2014). 

 

 

Figura 46 - Curva de carregamento de uma bateria de um Nissan Leaf seguindo o modelo de Potência Variável Média 
(Naranjo et al, 2014). 

 

 

5.1.3. Resultados 

Devido à topologia da rede e aos perfis de carga domésticos, o maior impacto está na Linha 1 

(L1) devido a ser a linha mais a montante, mas como a diferença não é significativa nas cargas 

dos transformadores, o valor será a média deles todos (Equação 7). 
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𝐿𝑡𝑟𝑎𝑛𝑓 =
∑ 𝐿𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓_𝑖

𝑁𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓
𝑖=1

𝑁𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓
     ( 7 ) 

Neste estudo avaliou-se o impacto da integração dos veículos elétricos na rede elétrica em causa 

em diferentes taxas: 0%, 20%,40% e por fim no caso extremo de 100% de penetração, 

pretendendo avaliar o comportamento da rede nas diferentes situações. Serão comparados dois 

perfis diferentes de carregamento: um em que o carregamento do EV é efetuado no fim de cada 

viagem, levando a vários carregamentos ao longo do dia; e o outro sendo o carregamento do 

EV efetuado no fim do dia (carregamento otimizado). Serão também usados dois modelos de 

carregamento: Potência constante e de Potência variável média (Naranjo et al., 2014). 

5.1.3.1. Cenários com integração do EV a 0%, 20% e a 40% 

Os resultados das simulações dos cenários da penetração dos EVs na rede em causa a 0%, 20% 

e 40% podem ser vistos abaixo nas Figuras 47 e 48. 

 

Figura 47 - Perfil de carregamento da linha 1 (L1): carregamento no fim de cada viagem (Naranjo et a.l, 2014). 
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Figura 48 - Perfil de carregamento da linha 1 (L1): carregamento no fim de todas as viagens do dia (Naranjo et al., 2014). 

 

Como mostra a Figura 48, o pico máximo da carga ocorre na Linha 1 (L1) numa penetração de 

40% com o modelo de potência constante. Este aumento máximo da carga ocorre quando a 

procura doméstica atinge seu máximo (19:30h), levando o nível de carregamento da linha a 

subir de 60% (valor para 0% de penetração) para 74%. No caso do modelo de potência média, 

o nível de carga na mesma hora é de 66%. É importante ressaltar que com uma penetração de 

EV de 40%, a rede já havia ultrapassado o nível admissível de 60% às 8:00h; com o modelo de 

Potência constante atinge 68% e com o modelo de Potência variável média atinge 63% 

Nas Figuras 49 e 50 podemos observar o comportamento do nível de carregamento dos 

transformadores. Podemos concluir que os valores dos carregamentos dos transformadores são 

semelhantes ao da linha, extrapolando a análise supramencionada. 

 

 
Figura 49 - Perfil de carregamento dos transformadores: carregamento no fim de cada viagem (Naranjo et al., 2014). 

 



5. Análise de Casos de Estudos 

76 
 

 
Figura 50 - Perfil de carregamento dos transformadores: carregamento no fim de todas as viagens do dia (Naranjo et al., 

2014). 

 

5.1.3.2. Cenário com integração do EV a 100% 

As mesmas situações serão assumidas neste cenário: dois perfis diferentes de carregamento e 

dois modelos de potência. Neste cenário será comparado o pior caso possível na pior situação 

possível. Como pode ser visto na Figuras 51 e 52 as linhas não sobrecarregam o seu valor 

máximo, apesar de no segundo caso atingirem os 80% às 20:00h, mais 20% que sem qualquer 

penetração do EVs na rede. Apesar de não atingir os 100%, dependendo da legislação do país, 

estes valores podem ser considerados não adequados em condições normais de funcionamento. 

 

 

Figura 51 - Perfil de carregamento da linha L1 com penetração de 100%: carregamento no fim de cada viagem (Naranjo et 
al., 2014). 
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Figura 52 - Perfil de carregamento da linha L1 com penetração de 100%: carregamento no fim de todas as viagens do dia 
(Naranjo et al., 2014). 

 

Em relação ao nível de carga do transformador (Figuras 53 e 54) pode-se observar que a 

sobrecarga é produzida durante muito tempo do dia. No caso de carregamento não otimizado 

(Figura 53) só retrocede da sobrecarga durante o período fora do horário de pico. No caso do 

carregamento otimizado, já consegue ter mais horas abaixo da sobrecarga (só estando acima 

dos 100% entre as 17:00h e as 22:00h. No entanto continua a possuir níveis demasiados 

elevados para o normal funcionamento da rede elétrica. 

 

 

Figura 53 - Perfil de carregamento dos transformadores com penetração de 100%: carregamento no fim de cada viagem 
(Naranjo et al., 2014). 
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Figura 54 - Perfil de carregamento dos transformadores com penetração de 100%: carregamento no fim de todas as viagens 

do dia (Naranjo et al., 2014). 
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5.2. Integração do V2G como solução da dependência energética 

nacional 
 

 

5.2.1. Cenário estudado 

 

Portugal é, historicamente, um país importador de energia. Apesar desse facto, o valor 

percentual da dependência energética nacional face ao exterior tem vindo a diminuir ao longo 

da última década, como se pode observar no gráfico da Figura 55. 

 

Figura 55 - Dependência Energética de Portugal 2007-2016 (DGEG, 2017) 

 

Essa redução da dependência energética deveu-se sobretudo à redução do saldo importador, 

fortemente influenciado pela menor utilização do carvão nas centrais termoelétricas, cuja 

quebra na produção foi compensada pelas centrais hidroelétricas (DGEG, 2017) 
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Para ilustrar o qual o peso da energia importada por Portugal no consumo energético nacional 

escolheu-se um dia, aleatoriamente, para estudo. O dia escolhido foi o dia 28 de Setembro de 

2017. 

 

Neste dia pode-se observar a relação energia importada/consumo no gráfico da Figura 56. 

 

 

Figura 56 - Energia Importada e Consumida por Portugal no dia 28/09/2017 (REN, 2017) 

 

Note-se que, como expectável, a importação de energia acontece nas horas de maior consumo 

(horas de pico), rondando nessas horas o milhar de MW. Entre a 1h e as 5h do dia, pode-se 

notar que também há notável energia importada, sito apesar de serem horas de vazio. Este 

evento deve-se ao facto de a rede nacional energética importar energia para bombagem de água 

durante essas horas nas centrais hidroelétricas, pois o preço de importação da energia nestas 

horas é mais reduzido, possibilitando assim que durante o dia haja maior capacidade de 

produção dessas mesmas centrais durante as horas de ponta, evitando-se que se importe mais 

energia em horário de ponta, onde o preço da energia é superior. 

 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

0
0

:0
0

0
1

:0
0

0
2

:0
0

0
3

:0
0

0
4

:0
0

0
5

:0
0

0
6

:0
0

0
7

:0
0

0
8

:0
0

0
9

:0
0

1
0

:0
0

1
1

:0
0

1
2

:0
0

1
3

:0
0

1
4

:0
0

1
5

:0
0

1
6

:0
0

1
7

:0
0

1
8

:0
0

1
9

:0
0

2
0

:0
0

2
1

:0
0

2
2

:0
0

2
3

:0
0

M
W

Horas

Importação Consumo



5. Análise de Casos de Estudos 

81 
 

No dia em questão o saldo importador foi de 13,4 GWh (REN, 2017). Pode-se observar o saldo 

importador horário do dia em estudo, na Figura 57. 

 

Figura 57 - Saldo Importador Energético Nacional do dia 28-09-2017 (REN, 2017) 

 

 

5.2.2. Cenário proposto 

 

O cenário que aqui se propõe será uma apenas uma simulação de casos extremos V2G, onde os 

EVs estarão a carregar em horas de vazio e em descarga em horas de vazio. Apenas se pretende 

observar, no limite, o impacto do uso do EV como forma de armazenamento de energia elétrica, 

não tentando reproduzir uma situação real de um consumidor de EV. O pressuposto ajudará a 

determinar o efeito máximo possível do sistema V2G, numa situação ideal, não reproduzível 

no quotidiano, pois pretende-se mostrar o caso ótimo, diferente do uso dos consumidores reais 

que terão diferentes hábitos de consumo energético. 

Atualmente, os veículos elétricos usam baterias de íon de lítio com uma ampla gama de 

capacidades. Supondo a capacidade média de bateria única de 30 kWh, a capacidade total da 

bateria é de 3 GWh para os cenários com 100 mil veículos e 30 GWh, para os cenários com 1 
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milhão de veículos, possuindo um output de 3 kW. Estarão em modo de carregamento entre as 

22h e as 8h, horas de menor consumo energético da rede, e em modo de descarregamento entre 

10h e as 22h, horas de maior consumo. 

 

5.2.3. Resultados 

 

No 1º cenário em estudo estão conectados à rede 100 mil veículos elétricos. Podemos observar 

que existe um ligeiro aumento, natural, do consumo nas horas de vazio de cerca de 300 MW, 

fruto do carregamento de uma centena de milhar de EVs 

No entanto entre as 10h e as 22h, do dia apresentado na Figura 59, o efeito da descarga das 

baterias desses mesmos veículos elétricos permite que o resultado do agregado entre consumo 

e a descarga dos veículos para a rede seja reduzido na mesma proporção de 300 MW, como se 

pode verificar na Figura 58. 

 

 

Figura 58 - Comparação entre o consumo real e o cenário proposto com 100 mil de EVs 

 

No 2º cenário, onde se simula uma penetrabilidade de 1 milhão de veículos elétricos na rede 

elétrica, o efeito produzido é substancialmente superior, sendo o aumento de consumo entre as 
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22h e as 8 h na ordem de 3000 MW, sendo esse mesmo valor amortizado nas 10 horas em que 

a bateria do EV está a descarregar para a rede elétrica, entre as 10h e as 20h do dia em questão, 

Figura 59. 

 

 

Figura 59 - Comparação entre o consumo real e o cenário proposto com 1 milhão de EVs 

 

 

Como se pode observar pelas Figuras 56 e 57, o valor de energia importado, no dia 28 de 

Setembro de 2017, ronda os 1000 MW nas horas de ponta. Comparando esse valor com os 2 

cenários aqui apresentados verificamos que no 1º cenário, de 100 mil veículos elétricos, a 

energia armazenada e descarregada durante o dia por esses mesmos carros é insuficiente para 

que a rede nacional energética não tenha que continuar a importar energia em horas de ponta. 

No entanto no 2º cenário, com uma penetrabilidade de um milhão de EVs, é largamente 

ultrapassado o valor energético importado nesse dia. 

Isto permite concluir que, numa situação utópica, com um grande número de EVs integrados 

na rede, usando o sistema V2G bidirecional, numa situação hipoteticamente ideal, Portugal 

conseguiria não depender da importação de energia durante o dia, onde a energia é mais 

dispendiosa.  
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O acréscimo de energia noturna não deveria ser um problema pois durante esse período 

atualmente há subaproveitamento da energia produzida; mesmo que fosse necessário importar 

energia durante a noite, os preços de importação são invariavelmente inferiores aos praticados 

durante o dia. 
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6. Conclusões  
 

O trabalho desenvolvido no âmbito desta dissertação foi motivado pela introdução dos Veículos 

Elétricos (EVs) como solução alternativa aos veículos convencionais utilizados no setor do 

transporte. 

O mercado dos EVs está em exponencial crescimento. Tal situação está e estará a trazer 

benefícios em vários campos, contribuindo para a redução da dependência externa face aos 

combustíveis fósseis bem como na diminuição das emissões de gases de efeito estufa. Os 

veículos elétricos têm forte relação com a diversificação das fontes de energia nomeadamente 

na integração com fontes de energia renováveis e não poluentes. Além de mais permitem ao 

utilizador economizar na sua mobilidade ao terem um consumo inferior e mais económico 

quando comparado com os veículos de motor de combustão interna. 

No entanto, sendo mecanismos elétricos, trazem dilemas quanto à integração dos mesmos no 

sistema elétrico. Um grande aumento no número de veículos ligados à rede elétrica traz novos 

problemas ao sistema elétrico que convém solucionar. O futuro exige métodos e ferramentas 

que permitam lidar com os novos desafios operacionais que advêm do crescente uso de veículos 

elétricos. 

O futuro para a integração dos EVs à rede passará forçosamente pelas chamadas redes 

inteligentes (Smart Grids) e pelo Vehicle-to-Grid (V2G) que possibilitam uma adaptação 

prática dos problemas que advirão da grande penetração destes veículos na rede elétrica ao 

permitirem uma comunicação bidirecional entre o EV e a rede elétrica. 

Um dos principais interesses deste estudo é obter os impactos do carregamento de EVs numa 

situação real de rede de distribuição elétrica. Foi então apresentado o primeiro estudo que tentou 

simular isso mesmo, mostrando vários quadros num cenário de grande stress para a rede 

elétrica, tentando expor o quão mal preparadas as atuais redes elétricas estão mal preparadas 

para uma maior penetração dos veículos elétricos. Acima dos 20% de penetração, tanto as linhas 

como os transformadores, ultrapassaram os 60% do carregamento máximo, situação que pode 

constituir o mau funcionamento em várias redes de vários países. Aquando dos 40% de 

penetração a situação piora, apesar de tal situação poder ser sustentável com a devida 
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otimização dos carregamentos. Com 100% de penetração sucede-se a sobrecarga das linhas e 

dos transformadores por várias horas, o que permite concluir que as atuais redes elétricas ainda 

não estão preparadas para a mobilidade do futuro. 

No segundo estudo tentou-se simular uma situação de interação V2G bidirecional, utilizando 

uma situação ideal, onde os veículos elétricos serviam apenas para carregamento as baterias em 

horas de vazio, armazenamento e descarregamento das mesmas em horas de ponta, em que a 

rede está mais sobrecarregada. Nesta situação conclui-se que, com uma grande penetrabilidade 

dos EVs no sistema, é possível Portugal ser energético-dependente. No entanto é expectável 

que numa situação real, sem controlo, os resultados se aproximarem-se do primeiro caso de 

estudo. Para tal ser evitado terá que haver uma ajuda com uma gestão inteligente do lado da 

demanda (DSM) em conjunto com a continuidade do crescimento das energias renováveis, de 

modo a ter-se um sistema nacional energética mais inteligente, eficaz, independente e mais 

limpo. 
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