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RESUMO 

 

 

A constante preocupação sobre questões ambientais e a demanda por veículos mais 

eficientes faz a indústria automotiva investir cada vez mais em tecnologia limpa e 

renovável. No caso do transporte coletivo urbano das grandes cidades a solução 

proposta são os Electric Vehicles (EVs) ou os Plug-in Hybrid Electrical Vehicles 

(PHEVs), ambos benéficos em termos de redução de emissões e eficiência 

energética, pois reduz o consumo de combustível fóssil por eletricidade, energia com 

“zero emissão” de poluentes, quando analisado pela perspectiva do veículo. Embora 

recente e em desenvolvimento, a introdução dos ônibus PHEV e EV no sistema de 

transporte se tornará inevitável com o decorrer dos anos devido a demandas legais 

impostas por normas regulamentadoras que restringem os níveis de emissões 

emitidos pelos veículos automotores. Com a introdução desses novos ônibus, se faz 

necessária a instalação de estações de carregamento ou Electric Vehicle Supply 

Equipment (EVSE) na infraestrutura das cidades para realizarem o carregamento 

das baterias durante a parada do ônibus no ponto final da linha ou em pontos 

estratégicos da rota, dando autonomia para o veículo realizar o percurso em modo 

elétrico até o próximo ponto de carregamento. Durante o procedimento de 

carregamento, as estações demandam uma grande quantidade de potência em um 

curto intervalo de tempo, e por serem equipamentos constituídos de conversores e 

dispositivos não-lineares, podem gerar impactos na rede de distribuição. Tomando 

como base os procedimentos e normas vigentes no Brasil, no que se refere à 

qualidade da energia elétrica (QEE), esse impacto foi mensurado e analisado 

durante o trabalho de pesquisa proposto. Além disso, os resultados dos principais 

fenômenos e distúrbios obtidos foram apresentados, como tensão em regime 

permanente, fator de potência, variação de frequência, desequilíbrio de tensão, 

flutuação de tensão e distorções harmônicas. Os dados de qualidade de energia 

utilizados para análise foram adquiridos durante o projeto de mobilidade urbana 

demonstrado na cidade de Curitiba, onde um ônibus PHEV e uma estação de 

carregamento foram introduzidos na rota 285. Os resultados obtidos mostram uma 

eficiência de 94% durante o carregamento do ônibus na EVSE, mas considerando o 

período em standby, a eficiência reduz consideravelmente. Os resultados revelam 

ainda, que a inclusão de estações de carregamento diretamente na rede de 

distribuição não gera impactos ou distúrbios significativos ao sistema de potência 

desde que o local de instalação esteja dimensionado para a nova demanda de 

carga. 
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ABSTRACT 

 

 

The constant concern about environmental issues and the demand for more efficient 

vehicles make the automotive industry invest more and more in clean and renewable 

technology. In case of urban transportation, the proposed solutions are Electric 

Vehicles (EVs) or Plug-in Hybrid Electrical Vehicles (PHEVs), both beneficial in terms 

of emission reduction and energy efficiency, as they reduce fossil fuel consumption 

replaced by electricity, energy of “zero emission”, from the vehicle point of view. 

Although recent and under development, the introduction of PHEV and EV buses into 

the transportation system will become inevitable over the years due to legal demands 

and regulatory standards that restrict the levels of emissions emitted by combustion 

vehicles in Brazil. These standards are regulated by PROCONVE (Program for 

Control of Air Pollution by Automotive Vehicles). The introduction of these new 

buses, become necessary the deployment and installation of Electric Vehicle Supply 

Equipment (EVSE) on the city infrastructure to load the batteries during the bus stop 

at the end of line or at strategic points on the route, giving autonomy for the vehicle to 

carry out the route in electric mode until the next charging point. During the charging 

procedure, the stations require a large amount of power in a short period, and due 

the EVSEs are equipment composed of converters and non-linear devices, the 

charging station can generate impacts in the distribution network. Based on current 

procedures and standards in Brazil related to power quality, this impact was 

measured and analysed during the proposed research work. Besides that, the results 

of the main electric phenomena and disturbances obtained were presented, such as 

voltage, power factor, frequency variation, voltage unbalance, voltage fluctuation and 

harmonic distortions. The power quality data used for analysis were acquired during 

the urban mobility project demonstrated for Curitiba city, where a PHEV bus and a 

charging station were introduced at route 285. The results show an efficiency of 94% 

during the bus loading in the EVSE, but considering the standby period, the efficiency 

can be quite low. The results also present that the inclusion of charging stations in 

the distribution network does not generate significant impacts or disturbances to the 

power system once the installation is dimensioned for new load demand. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante da introdução de novas normas regulamentadoras para veículos 

automotores que limitam os níveis de emissões veiculares, e aliada à preocupação 

mundial com a poluição ambiental, a tecnologia de veículos totalmente elétricos, 

elétricos híbridos e puramente híbridos está cada vez mais sendo desenvolvida e 

promovida como solução para esses problemas. Além dos veículos de passeio, a 

tecnologia está sendo disseminada para o transporte público, onde as dificuldades 

de desenvolvimento são ainda maiores, devido à potência necessária para o porte 

desses veículos, e ainda, ao tempo necessário para realizar a recarga das baterias 

durante o funcionamento diário. 

A palavra híbrido refere-se a uma espécie de composição mista, quando se 

trata de veículos, refere-se a um veículo que pode usar duas ou mais fontes de 

energia para a propulsão. No caso dos ônibus híbridos, baseia-se na combinação de 

um motor convencional a combustão e outro motor elétrico. Esta configuração 

permite que o sistema híbrido utilize a fonte de alimentação mais adequada para a 

situação de condução, permitindo uma melhor economia de combustível e redução 

de emissões de poluentes. Estes veículos já fazem parte do cotidiano de grandes 

cidades, inclusive em Curitiba, onde o transporte público é considerado um dos 

melhores do país e um modelo mundial em termos de planejamento. 

A frota crescente de veículos elétricos (EVs) e elétrico híbrido, também 

conhecido como plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs), traz inúmeros benefícios 

às cidades e aos frotistas, entre eles, destaca-se a redução do consumo de 

combustível por parte do motor diesel, redução considerável dos níveis de emissões 

comparado aos sistemas convencionais de tração a combustão, e ainda, pode-se 

mencionar, a redução da poluição sonora. 

Com a tecnologia híbrida, grande parte da energia dinâmica do veículo pode 

ser regenerada durante a frenagem do veículo. O resultado é a redução do consumo 

de combustível diesel substituído por energia elétrica armazenada nesse processo 

(Volvo, 2016). A comparação entre o consumo de combustível diesel e economia em 

termos de energia para realizar o mesmo trabalho é apresentado na Figura 1. 



16 
 

 
 

 

Figura 1 – Economia de energia. 

Fonte: Adaptado de Volvo, 2016. 

 

A Figura 1 mostra que o veículo PHEV apresenta uma redução de energia de 

aproximadamente 60% em comparação ao veiculo diesel convencional, isso porque 

é capaz de realizar o mesmo percurso consumindo apenas 25% de combustível 

fóssil e 15% de energia elétrica, enquanto o veículo a combustão utiliza 100% de 

combustível fóssil. Considerando essa redução de consumo de combustível de até 

75%, os PHEVs consequentemente reduzem os valores de poluentes emitidos, entre 

eles, o dióxido de carbono (CO2), o material particulado (MP) e óxidos de nitrogênio 

(NOx), (Volvo, 2016). 

Em mais detalhe, a Tabela 1 apresenta uma comparação entre as 

características de diferentes segmentos de ônibus (veículos convencionais a diesel e 

híbridos), apresentando valores de consumo, economia de energia e emissões de 

poluentes para uma rota de 4,19km. Em destaque foi grifada a coluna do veículo 

PHEV utilizado durante a realização da dissertação. Os valores demonstram a 

redução de consumo e emissões que a inovação dos veículos PHEV proporciona ao 

sistema de transporte, não somente em termos de impacto ambiental, mas também 

pelo ponto de vista econômico, uma vez que as empresas responsáveis pelo 

transporte nas cidades reduzirão seus custos de operação através da economia do 

consumo de combustível. 
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Tabela 1 – Comparativo entre diferentes tecnologias de ônibus (rota de 4,19km) 

CONSUMO E ECONOMIA 
Ônibus Diesel 
convencional 

(EURO 6) 

VOLVO 7900 
Hibrido 

VOLVO 7900 
PHEV 

VOLVO 7900 
EV 

Consumo de Diesel (litros) 1,48 1,04 0,32 - 

Consumo Energia elétrica (kWh) - - 3,45 4,93 

Consumo total de energia (kWh) 15,79 11,15 6,80 4,93 

Economia de diesel (litros) 0,00 0,44 1,17 1,48 

Economia total de energia (litros) 0,00 4,65 9,00 10,86 

Emissão de CO2 (kg) 3,88 2,74 0,82 0,00 

Redução de CO2 (kg) 0,00 1,14 3,06 3,88 

NOx (g) 6,64 4,69 1,41 0,00 

Material Particulado (g) 0,15 0,11 0,04 0,00 

 

Fonte: Adaptado de Volvo, 2016. 

 

Além de tecnologia inovadora, conforto e segurança, o desenvolvimento e 

fabricação de novos veículos deve se atentar aos limites de emissão de poluentes 

vigente para cada país, esses limites são normatizados e estipulam os valores 

máximos de poluentes emitidos na atmosfera pelos veículos automotores. A Figura 2 

apresenta a evolução dos valores de emissões permitidos de acordo com a norma 

Europeia, utilizada pelo Brasil como referência dos limites estipulados para veículos 

pesados. 

 

Figura 2 – Norma Europeia de emissões para veículos pesados. 

Fonte: Volvo, 2016. 
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Criado pelo Conselho Nacional do meio Ambiente (CONAMA), o Programa de 

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve) está atualmente 

em vigor no Brasil e baseia-se na norma europeia. A normativa estabelece que os 

veículos pesados produzidos a partir de janeiro de 2012, devem seguir os limites de 

emissões estabelecidos pelo Proconve P7 condizente ao EURO 5 da norma 

europeia.  

Pela regulamentação anterior, o Proconve P5 estabelecia um limite 

de emissão máximo de 0,10 gramas por quilowatt-hora (g/kWh) de material 

particulado e de 5,0 g/kWh de óxido de nitrogênio (NOx). Atualmente, o P7 exige 

que os veículos automotores passem a emitir no máximo 0,02 g/kWh de material 

particulado (redução de 80%) e de 2,0 g/kWh de NOx, que representa uma queda de 

60% (CONAMA, 2017). 

Até então a tratamento das emissões era dada através do sistema de pós-

tratamento do gás de escapamento, da qualidade do diesel utilizado (com menor 

teor de enxofre) e da otimização do sistema de combustão dos motores, mas apesar 

de eficiente, somente essas não serão suficientes com a introdução de novas 

regulamentações, abrindo espaço para introdução dos veículos híbridos que utilizam 

energia limpa e renovável com “zero emissão”. 

A dificuldade na introdução dos EV e PHEV no transporte público do país não 

está somente no desenvolvimento do sistema de tração e nos componentes 

auxiliares dos ônibus, mas também na infraestrutura necessária para as cidades. 

Entre elas, a necessidade da instalação de estações de carregamento, as Electric 

Vehicle Supply Equipment (EVSE), responsáveis pelo carregamento das baterias 

durante o funcionamento diário dos veículos. A EVSE é responsável por realizar o 

carregamento das baterias dos veículos elétricos e elétricos híbridos durante a 

parada na estação final do itinerário de operação ou em pontos estratégicos da rota. 

O sistema é projetado para realizar, de forma segura e em poucos minutos, a 

recarga completa das baterias. Atualmente, segundo informações da montadora 

Volvo, devido ao sistema avançado de controle, o tempo de recarga completa das 

baterias é de apenas 6 minutos, normalmente o intervalo de tempo que o ônibus fica 

parado no ponto final aguardando a próxima viagem. 
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É extremamente necessário um trabalho conjunto de todos os envolvidos para 

implantação de um sistema de transporte público limpo e renovável. Entre os mais 

representativos pode-se citar, o órgão gestor de controle e urbanização do 

transporte público responsável pela disponibilização da área para instalação da 

estação de carregamento, a concessionária de energia responsável pelo 

fornecimento de energia, a prefeitura das cidades para viabilização do projeto, o 

fabricante da EVSE responsável pela instalação e manutenção das estações e o 

fabricante de ônibus equipados com a tecnologia. 

Outro item bastante importante que deve ser considerado e jamais 

negligenciado é referente ao impacto na rede de distribuição elétrica das cidades 

com a introdução das estações de carregamento. As EVSE possuem altos níveis de 

potência e empregam dispositivos de comutação não lineares que podem resultar 

em correntes harmônicas significativas injetadas no sistema de distribuição, Staats 

(1997). 

 Em termos de qualidade de energia, quais características devem ser 

observadas e analisadas para que essa nova tecnologia não cause problemas para 

concessionaria de energia e para os demais consumidores, resultando em falhas ou 

operação indevida dos demais equipamentos elétricos. A partir dos resultados 

obtidos, será possível verificar se os valores encontram-se dentro dos padrões de 

referência ou limites normatizados pelo PRODIST (Procedimentos de Distribuição de 

Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) módulo 8, referente a qualidade de 

energia. O PRODIST é um conjunto de documentos elaborados pela ANEEL 

(Agencia Nacional de Energia Elétrica) que padronizam as atividades técnicas 

relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de 

energia elétrica, ANEEL (2017). 

Segundo Dharmakeerthi (2015), a nova carga instalada no sistema de energia 

proveniente da introdução de PHEV, deve ser considerada uma carga exclusiva. 

Não somente pela demanda de energia necessária, mas por se tratar de uma carga 

com característica e comportamento dinâmico imprevisível. Além disso, quando e 

onde as EVSE serão instaladas, tempo de carregamento, demanda de potência 

ativa e reativa e demais características que não podem ser simplesmente avaliadas 

com antecedência. Portanto, devido ao seu comportamento complexo, deve ser 

realizada uma análise detalhada de seu impacto. 
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A presente dissertação visa identificar os possíveis impactos na rede de 

distribuição elétrica da cidade de Curitiba com a introdução de estações de 

carregamento rápido de 150 kW através de dados adquiridos durante o projeto de 

mobilidade urbana implementado na cidade. O projeto de mobilidade implementado 

pela empresa Volvo Veículos S.A. está em operação na rota 285 (Juvevê - Água 

Verde) na cidade de Curitiba. Na rota de aproximadamente 23 km, foi adicionado o 

novo ônibus PHEV da Volvo. O veículo está equipado com uma bateria de 600 V 

que é recarregada durante a parada no final da linha de operação do veículo, 

localizado na Rua Menezes Doria no bairro Hugo Lange, local de instalação da 

estação de carregamento fornecida pela Siemens. Conhecido como sistema de 

carregamento por oportunidade (opportunity charge), o carregamento completo da 

bateria é realizado durante a parada do ônibus no ponto final, com duração máxima 

de 6 minutos, esse tempo pode ser menor dependendo do estado de carga da 

bateria (SoC). 

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Mensurar e analisar o impacto na rede de distribuição das cidades, em termos 

da qualidade da energia elétrica, com a introdução de estações de carregamento 

rápido para recarga das baterias de ônibus PHEV incorporados no sistema de 

transporte coletivo. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos da dissertação são os seguintes: 

 Descrever o sistema PHEV, principais componentes do veículo e 

comparação com os sistemas convencionais à combustão. 

 Apresentar o sistema de carregamento rápido EVSE. 

 Identificar as normas regulamentadoras para veículos PHEV e EVSE. 
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 Identificar a eficiência energética durante os carregamentos e durante 

os intervalos entre recargas. 

 Analisar a qualidade de energia do sistema de carregamento rápido em 

operação e standby. Os dados serão obtidos através da instalação de 

medidores de qualidade de energia, de dados de energia fornecido 

pela concessionária e do protocolo de comunicação do ônibus. 

 Detectar possíveis avarias na rede, através da análise de: 

 Tensão e corrente.  

 Fator de potência. 

 Potência ativa, reativa e aparente. 

 Frequência da rede. 

 Distorções harmônicas THD. 

 Afundamento de tensão. 

 Desequilíbrio de tensão e corrente. 

 Analisar os resultados obtidos, justificar e verificar se operam dentro 
dos limites estabelecidos em normas. 

 
 
 
 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Para um melhor entendimento a dissertação foi estruturada em quatro partes. 

A fundamentação teórica no capítulo 2 apresenta a evolução e principais 

características dos PHEV e EVSE, descreve os principais tópicos sobre qualidade 

de energia e fenômenos elétricos na rede de distribuição, exibe ainda, no estado da 

arte, artigos recentes relacionados com o tema proposto. O capítulo 3 explica de 

forma detalhada os procedimentos e materiais utilizados para chegar aos resultados 

obtidos. O capítulo 4 expõe a análise dos dados e resultados a partir das medições 

realizadas na estação de carregamento durante o período de aquisição dos dados. 

Por fim, o capítulo 5 fornece a conclusão e considerações do trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 Evolução dos Veículos para o Transporte Público 

 

De acordo com Ahmad Karnama (2009), antigamente o principal objetivo do 

engenheiro de desenvolvimento de um veículo era converter energia potencial 

química em combustível com o intuito de gerar energia para propulsão mecânica. 

Esta era a expectativa mais importante de um veículo quando a eficiência e os 

aspectos ambientais não fossem realmente os fatores de interesse. Esse tipo de 

estratégia de projeto, devido ao alto consumo, leva a uma grave escassez de 

combustíveis fósseis e a problemas ambientais (devido à geração de poluentes). 

Após graves crises petrolíferas e aliadas aos severos impactos ambientais 

provenientes do consumo de combustível fóssil, os países passaram a investir em 

alternativas, principalmente no setor de transporte. Ao longo dos anos diversas 

tecnologias foram estudadas e desenvolvidas com o intuito de substituir/reduzir a 

energia utilizada pelos veículos automotores proveniente da queima de combustível 

fóssil. Muitas tecnologias foram descartadas durante a fase de desenvolvimento 

devido a elevada autonomia necessária e à dificuldade de armazenamento de 

energia para seu funcionamento. 

A eletricidade se tornou a mais eficiente e flexível das soluções para 

propulsão de veículos automotores, utilizando energia renovável, e sem impacto 

ambiental, no que se referem a emissões de poluentes, os veículos com sistema de 

tração elétrica estão em constante desenvolvimento pelas montadoras e cada vez 

mais são empregados no setor de transportes urbano das grandes cidades. 

Atualmente a indústria automotiva oferece uma gama de veículos elétricos bastante 

extensa, fornecendo o veículo apropriado dependendo da aplicação. A tecnologia 

ganha espaço em termos de qualidade e eficiência. 

 
 
2.2 TRANSIÇÃO VEÍCULOS CONVENCIONAIS PARA HÍBRIDOS, PHEV E EV 

 

Os veículos denominados híbridos possuem dois sistemas simultâneos de 

tração, um através do motor convencional a combustão e outro do motor elétrico. O 
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funcionamento do motor a combustão é dado a partir da conversão de energia 

térmica em energia cinética, proveniente da queima do combustível no interior da 

câmara de combustão, já o motor elétrico, utiliza a energia armazenada nas baterias 

para realizar trabalho. A forma de operação dos motores é dada através da 

configuração adotada para o seu funcionamento, podendo ser série ou paralelo, 

dependendo da estratégia utilizada por cada fabricante. O sistema de carregamento 

das baterias é realizado durante a frenagem do veículo, denominado sistema 

regenerativo.  

Os veículos PHEV (Plug-in hybrid electric vehicles) possuem funcionamento e 

constituição bastante semelhante aos híbridos convencionais, porém, além do 

sistema regenerativo para carregamento das baterias, possuem a opção de 

carregamento externo, ao ser conectado diretamente na rede de distribuição elétrica, 

através de equipamentos de carregamento rápido ou lento instalados em pontos da 

rota dos veículos e nas garagens respectivamente. A Figura 3 mostra os principais 

componentes do veículo PHEV utilizado nesse trabalho. 

 

 

Figura 3 – Principais componentes do PHEV. 

Fonte: Adaptado de Volvo, 2016. 

 

 

Existem ainda os veículos totalmente elétricos, denominados Electric 

Vehicles, que possuem somente o motor elétrico para o sistema de tração e seu 

sistema de carregamento semelhante aos PHEV. A diferença é determinada pela 

alta potência absorvida da rede devido a maior capacidade das baterias instaladas 

ou em maior número.  



24 
 

 
 

A Figura 4 apresenta os ônibus que possuem tração elétrica em sua 

configuração e suas respectivas autonomias segundo a montadora Volvo.  

 

 

 

Figura 4 – Gama de veículos com propulsão elétrica. 

Fonte: Volvo, 2015. 

 

A figura acima não se trata de uma evolução dos ônibus, mas sim, diferentes 

configurações ofertadas pelas montadoras para diferentes aplicações. No projeto em 

questão, foi utilizado um PHEV com funcionamento dos motores em paralelo, onde 

podem funcionar independentemente ou simultaneamente para tracionar o veículo. 

Diferente da tecnologia em série, onde o motor a combustão é responsável pelo 

movimento de um gerador para recarga das baterias e o motor elétrico pela tração. 

De acordo com Zhang & Vahidi (2012), o funcionamento do sistema de tração 

dos PHEV dá-se de acordo com o SoC da bateria, com o valor de SoC elevado, o 

sistema drena potência da bateria, nesse caso, a tração do veículo é realizada 

praticamente pelo motor elétrico, no caso contrário, os dois motores estão em 

funcionamento (sistema paralelo), mas além de tracionar o sistema, o motor à 

combustão ainda precisa carregar a bateria.  

Através de equações matemáticas, é possível estimar quando é mais viável 

drenar potência do sistema elétrico ou utilizar o sistema a combustão dependendo 

das variáveis do percurso. Assim, mensurando as etapas de funcionamento do 

sistema, tendo em vista as características do percurso, é possível alterar em tempo 

real a parametrização do veículo, otimizando ao máximo a utilização do modo 

elétrico do PHEV em diferentes aplicações.  
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A grande vantagem de um PHEV é que para rotas de curta duração, 

dependendo da autonomia das baterias, o veículo funciona completamente em 

modo elétrico, enquanto o motor à combustão pode ser usado para distâncias 

maiores, Staats (1997).  

Os PHEV estão em constante crescimento hoje em dia devido à demanda por 

veículos mais eficientes e menos poluentes. O processo de carregamento em 

grande escala de PHEV poderá gerar grandes impactos na estrutura e operação da 

rede de distribuição. Portanto, a previsão dos impactos oriundos da instalação de 

EVSE na rede é de grande importância para evitar problemas futuros, LI Hui-ling 

(2012). 

 

 

2.3 PROCEDIMENTO PARA O CARREGAMENTO 

 

O procedimento de carregamento do PHEV na estação de recarga é definido 

por normas. Durante todo o processo de carregamento é realizado o monitoramento 

do isolamento de todo sistema de 600 V do veículo e da estação. Caso o sistema 

detecte um isolamento abaixo de 100k Ohm, o processo de recarga é abortado 

imediatamente por questões de segurança. Abaixo segue o procedimento de 

carregamento descrito pelo fornecedor Siemens: 

 O ônibus chega à EVSE e estaciona abaixo do pantógrafo (barras de 

carregamento pertencente à estação). Sensores checam o posicionamento 

correto do ônibus abaixo da estação; 

 A comunicação sem fio entre a EVSE e o ônibus é estabelecida; 

 O motorista aplica o freio de estacionamento e o procedimento de 

carregamento é iniciado. Por questão de segurança, durante todo o 

procedimento de carregamento o veículo fica impossibilitado de rodar devido 

ao bloqueio eletrônico emitido pelo próprio veículo. A menos que o motorista 

libere o freio de estacionamento, e aguarde o procedimento de finalização do 

carregamento; 

 O barramento do pantógrafo baixa e entra em contato com o barramento do 

ônibus localizado no teto do veículo. 
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 Um processo de checagem de detecção de terra e nível de isolamento é 

realizado. Caso apresente alguma falha o procedimento é abortado, caso 

contrário, o carregamento é iniciado. 

 O veículo é responsável pelo envio à estação de carregamento dos valores 

de corrente e tensão necessários para recarga de acordo com o SoC da 

bateria de 600 V do ônibus. 

 No painel do ônibus é mostrado o status de carregamento e o nível de carga 

da bateria em porcentagem. Ao atingir 100% ou em qualquer momento, o 

motorista pode liberar o freio de estacionamento que se dá inicio ao 

procedimento de finalização do carregamento. O pantógrafo retorna para sua 

posição inicial e o veículo é liberado para rodar. 

 

A Figura 5 apresenta o procedimento de carregamento da EVSE. Em 

destaque pode ser visto o pantógrafo e o barramento de 600 V do ônibus.  

 

 

Figura 5 – Procedimento de carregamento da EVSE. 

Fonte: Siemens, 2017.  
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2.4  QUALIDADE DE ENERGIA E PRINCIPAIS FENÔMENOS  

 

O conceito de qualidade de energia elétrica (QEE) é definido por especialistas 

da área como sendo: “Qualquer desvio que possa ocorrer na magnitude, forma de 

onda ou frequência da tensão e/ou corrente elétrica, que resulte em falha ou 

operação indevida de equipamentos elétricos”. 

De acordo com o R. Dugan, M. McGranaghan, S. Santoso e H. Beaty, autores 

do livro Electrical Power Systems Quality, o termo qualidade de energia tornou-se 

uma das palavras mais conhecidas na indústria de energia elétrica desde o final dos 

anos 80. É um conceito adotado para uma infinidade de tipos individuais de 

distúrbios do sistema de energia. As questões que se enquadram neste âmbito não 

são necessariamente novas, o que realmente é novo, é que os engenheiros estão 

agora lidando com esses problemas usando uma abordagem de sistema ao invés de 

manipulá-los como problemas individuais. 

Há quatro razões principais para a crescente preocupação: 

 A nova geração de equipamentos possui controles baseados em 

microprocessadores e dispositivos eletrônicos de potência mais sensíveis às 

variações de energia do que os equipamentos usados no passado. 

 A crescente ênfase na eficiência do sistema e racionalização de energia 

resultou no crescimento de dispositivos de alta eficiência, velocidade ajustável 

e da adição de capacitores para correção do fator de potência afim de reduzir 

as perdas dos sistemas. Isso aumenta os níveis de harmônicos nos sistemas 

de energia, podendo causar impacto na capacidade do sistema. 

 O consumidor final possui uma maior consciência dos problemas de 

qualidade de energia. Os clientes estão se tornando mais bem informados 

sobre os fenômenos relacionados à qualidade do produto como, interrupções, 

afundamentos de tensão e transitórios, e estão cobrando as concessionárias 

de energia para obter energia de ótima qualidade. 

 Cada vez mais equipamentos estão conectados uns aos outros através de 

redes. Isso significa que a falha de qualquer componente pode ocasionar 

consequências para todo o sistema. 

Embora as razões acima citadas já sejam suficientes para a preocupação 

sobre o tema qualidade de energia, vale ainda lembrar, que cada vez mais 
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empresas utilizam equipamentos mais eficientes e rentáveis que sofrem mais com 

as variações do sistema elétrico, tornando-os mais sensíveis. Isso, quando esses 

mesmos equipamentos não são os próprios causadores dos distúrbios à rede. 

Quando processos inteiros são automatizados, o funcionamento eficiente das 

máquinas e seus controladores tornam-se cada vez mais dependentes de uma 

energia confiável.  

Direcionando para o tema de pesquisa, o termo qualidade de energia é de 

extrema importância para a confiabilidade das EVSE, pois, decorrente da introdução 

de novos veículos elétricos e híbridos no transporte público das cidades, se faz 

necessário o aumento do número de estações de carregamento instaladas. Como 

comentado, as EVSE trabalham com altos níveis de potência e empregam 

conversores eletrônicos não lineares devido aos seus princípios de operação, 

podendo gerar distorção de corrente e tensão e outras características que impactam 

diretamente na qualidade de energia da rede. Os fabricantes afirmam que seus 

conversores não geram impactos à qualidade de energia da rede, principalmente no 

que se refere a harmônicos e fator de potência, pois mesmo gerando altos níveis de 

harmônicos, estes são tratados usando controles PWM e filtros, G. Putrus (2009). 

Durante as análises dos dados obtidos durante a dissertação, será possível verificar 

se essa afirmação realmente é verdadeira. 

P. Moses (2010) também abrange esse tema sobre a qualidade de energia 

das estações de carregamento, afirmando que a qualidade da energia é uma 

consideração importante na confiabilidade e segurança das redes, e mais 

recentemente, das redes inteligentes que provavelmente serão fortemente 

impactadas pelo crescimento de PHEVs nos próximos anos. Os dispositivos de 

interface dos ônibus também utilizam conversores eletrônicos de potência não-

lineares devido a necessidade de conversão de energia e de seus princípios de 

operação. 

Os aspectos mais importantes da qualidade de energia são os valores de 

tensão, corrente, potência ativa e reativa e o conteúdo harmônico para tensão e 

corrente. Para assumir que a energia tem um bom nível de potência, esses valores 

devem estar entre os limites impostos pelas normas, R. J. C. Pinto (2015). No Brasil, 

os valores de referência ou limites são estabelecidos pelo PRODIST - Módulo 8 

revisão 8, vigente desde 01 de Janeiro de 2017. 
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2.4.1 TENSÃO EM REGIME PERMANENTE 

 

Na maioria das vezes o termo qualidade de energia pode ser descrito pela 

qualidade da tensão entregue pela concessionária de energia, uma vez que energia 

é o produto da tensão e corrente de um sistema. Segundo o livro Electrical Power 

Systems Quality, a concessionária de energia pode assegurar somente a qualidade 

da tensão entregue, pois dependendo do tipo de carga instalada, não é possível ter 

o total controle sobre o comportamento da corrente. Portanto, é de responsabilidade 

da concessionária de energia manter a tensão de alimentação dentro dos limites de 

padronização estabelecidos pelas normas regulamentadoras vigentes para cada 

país, afim de manter a qualidade de energia.  

No Brasil, o PRODIST estabelece os limites e indicadores da tensão em 

regime permanente, segmentando a tensão em três faixas dependendo dos limites 

de variações: adequada, precária e crítica. PRODIST (2017). A tensão em regime 

permanente deve ser acompanhada em todo o sistema de distribuição, devendo a 

distribuidora dotar-se de recursos para tal acompanhamento, atuando de forma 

preventiva para que a tensão se mantenha dentro dos padrões adequados. 

O local definido para instalação da EVSE foi o bairro Hugo Lange que utiliza a 

linha de distribuição de 13,8 kV do alimentador Cabral. Apesar da linha operar com 

tensão nominal de 13,8 kV, a tensão contratada junto a concessionária é de 13.2 kV, 

desta forma, a tensão de entrada entregue pela distribuidora deve respeitar os 

limites de variação especificados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Consumidores atendidos em média tensão - 13,8 kV 

Tensão Nominal de Operação: 13,8 kV 

Tensão Contratada: 13,2 kV 

Faixa Mínimo Máximo 

Adequada 12.276 13.860 

Precária 11.880 12.276 

Crítica < 11.880 > 13.860 

 

Fonte: NTC 841100, Norma Técnica Copel, Maio 2013. 
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A EVSE trabalha com tensão nominal trifásica de 440/254 V, obtida a partir da 

instalação de um posto de transformação de 13.8 kV // 440/254 V.  Como o objetivo 

é medir a qualidade de energia na entrada da EVSE, os equipamentos de medição 

foram instalados no lado de baixa do transformador (440 V), desta forma, as tensões 

devem apresentar valores compreendidos entre as faixas de variação descritas na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Pontos de conexão em Tensão Nominal igual ou inferior a 1 kV (440/220) 

Tensão de Atendimento (TA) Faixa de Variação da Tensão de Leitura (Volts) 

Adequada (405≤TL≤462)/(202≤TL≤231) 

Precária 
(383≤TL<405 ou 462<TL≤466)/ 
(191≤TL<202 ou 231<TL≤233) 

Crítica (TL<383 ou TL>466)/(TL<191 ou TL>233) 

 

Fonte: PRODIST Modulo 8 revisão 8, 2017. 

 

 

2.4.2 FATOR DE POTÊNCIA 

 
 

O fator de potência, outro fenômeno importante da QEE, deve ser calculado a 

partir dos valores registrados das potências ativa e reativa (P, Q) ou da energia ativa 

e energia aparente ou total (EA, ER), utilizando-se das seguintes fórmulas:  

 

𝑓𝑝 =
𝑃

√𝑃2+𝑄2
    ou 

𝐸𝐴

√𝐸𝐴2+𝐸𝑅2
 

 

Uma das principais causas do baixo fator de potência são os transformadores 

utilizados nas instalações, bastante empregado no caso das estações de 

carregamento. Caso comprovado um fator de potência baixo, pode-se constatar o 

aumento de perdas elétricas, quedas de tensão, redução da vida útil dos 

equipamentos e condutores superaquecidos, fatores prejudiciais ao funcionamento 

da EVSE. 



31 
 

 
 

Segundo o PRODIST, para unidade consumidora ou conexão entre 

distribuidoras com tensão inferior a 230 kV, o fator de potência no ponto de conexão 

deve estar compreendido entre 0,92 (noventa e dois centésimos) e 1,00 (um) 

indutivo ou 1,00 (um) e 0,92 (noventa e dois centésimos) capacitivo, de acordo com 

regulamentação vigente. Esses valores serão verificados posteriormente durante as 

análises com o intuito de verificar se a EVSE opera de acordo com a 

regulamentação nacional vigente para os limites de fator de potência. 

 

 

2.4.3 DISTORÇÕES HARMÔNICAS 

 

Os harmônicos são componentes senoidais da forma de onda periódica com 

uma frequência múltipla da frequência fundamental. Quando uma forma de onda é 

idêntica de um ciclo para o seguinte, ela pode ser representada como uma soma de 

ondas senoidais puras em que a frequência de cada senoide é um múltiplo inteiro da 

frequência fundamental da onda distorcida. A distorção harmônica da forma de onda 

ocorre quando a harmônica fundamental, a segunda, a terceira, a quarta e outras 

são combinadas. O resultado é a deformação de tensão e corrente na forma de 

onda, R. Henderson (1994). 

Com a introdução de conversores eletrônicos na década de 1970, vieram 

também um dos problemas mais significativos de qualidade de energia no sistema 

de distribuição de energia, a distorção harmônica. 

De acordo com o livro Electrical Power Systems Quality se o sistema é 

dimensionado adequadamente para lidar com as demandas de energia da carga, há 

uma baixa probabilidade de que os harmônicos causem um problema no sistema de 

energia, embora possam causar problemas com a comunicação. Os problemas do 

sistema de energia surgem mais frequentemente quando a capacitância no sistema 

resulta em ressonância a uma frequência harmônica crítica que aumenta 

drasticamente a distorção acima das quantidades normais. A circulação de correntes 

harmônicas gera tensões harmônicas através das impedâncias da rede, e então 

uma deformação da tensão de alimentação, Schneider Electric (2017). 
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Citando novamente, o livro Electrical Power Systems Quality, a Figura 6 

ilustra este conceito para caso de uma tensão senoidal aplicada a uma resistência 

não-linear simples na qual a tensão e a corrente variam de acordo com a curva 

mostrada. Enquanto a tensão aplicada é perfeitamente senoidal, a corrente 

resultante é distorcida. O aumento sensível da tensão pode dobrar a corrente e 

assumir uma forma de onda diferente. Esta é a fonte da maior distorção harmônica 

em um sistema de potência. Circuito ilustrado na Figura 6. 

 

Figura 6 – Distorção da corrente causado por uma resistência não linear. 

Fonte: Electrical Power Systems Quality, 2004. 

 

A distorção harmônica é causada por dispositivos não-lineares inseridos no 

sistema de potência ou cargas que variam ao longo do tempo, ou seja, máquinas ou 

equipamentos que a corrente não é proporcional à tensão aplicada. Como exemplo, 

pode-se citar os equipamentos que possuem transformadores, inversores de 

frequência, conversores, retificadores, lâmpadas de descarga, fontes chaveadas e 

etc... 

 

Principais efeitos das harmônicas 

Segundo S.M.Deckmann (1997), a presença de harmônicas em um sistema 

de potência pode acarretar uma série de efeitos indesejados como, por exemplo: 

 Excitação de correntes ou tensões ressonantes entre indutâncias e 

capacitâncias. Casos típicos: associações de capacitores com 

transformadores, cabos com blindagem, capacitores associados com 

motores, capacitores operando com reatores, dispositivos de correção de 

fator de potência, etc 
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 Sobreaquecimento de núcleos ferromagnéticos. Casos típicos: aumento de 

perdas por histerese e correntes parasitas em núcleos de motores, geradores, 

transformadores, reatores, relés, etc. 

 Erro de medição de grandezas elétricas. Casos típicos: medidores de energia 

com disco de indução, medidores de valor eficaz baseados no valor de pico 

ou valor médio, etc. 

 Erro de controle de conversores. Casos típicos: detectores de sincronismo e 

comparadores de nível, usados como referência para gerar pulsos de controle 

em chaves eletrônicas; 

 Erro de atuação da proteção. Casos típicos: relés eletromagnéticos atracando 

devido à contribuição das harmônicas, relés eletrônicos e digitais com erro de 

calibração na presença de distorções, etc. 

 Sobrecorrente de neutro. Casos típicos: circuitos com lâmpadas de descarga 

com reatores ferromagnéticos ou circuitos retificadores monofásicos podem 

provocar correntes de neutro maiores que as de linha, devido às harmônicas 

de sequência zero. 

 Interferências e ruídos eletromagnéticos. Casos típicos: fontes chaveadas, 

inversores de frequência, pontes retificadoras, sistemas de acionamento 

controlados eletronicamente, etc. 

 

 

2.4.4 DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL 

 

A distorção harmônica total, ou THD, de um sinal é uma medida da distorção 

harmônica presente e é definida como a razão entre a soma de todas as 

componentes harmônicas e a potência da frequência fundamental. O THD é utilizado 

para caracterizar a linearidade de sistemas e qualidade de energia dos sistemas 

elétricos, R. J. C. Pinto (2015). 

Os limites para o valor de THD em % da tensão fundamental são 

regulamentados de acordo com a Tabela 4.  
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Tabela 4 – Limites das distorções harmônicas totais de tensão (em % da tensão fundamental) 

Indicador 
Tensão nominal 

Vn ≤ 1,0 kV 1,0 kV < Vn < 69 kV 69 kV ≤ Vn < 230kV 

THD95% 10,0% 8,0% 5,0% 

THDP95% 2,5% 2,0% 1,0% 

THDI95% 7,5% 6,0% 4,0% 

THD395% 6,5% 5,0% 3,0% 

 

Fonte: PRODIST módulo 8 revisão 8, 2017. 

 
 

Os limites correspondem ao máximo valor desejável a ser observado no 

sistema de distribuição. 

 
Onde: 
 
THD% - Distorção harmônica total de tensão  

THDP% - Distorção harmônica total de tensão para as componentes pares não múltiplas de 3   

THDI% - Distorção harmônica total de tensão para as componentes ímpares não múltiplas de 3  

THD3% - Distorção harmônica total de tensão para as componentes múltiplas de 3  

 

O indicador fundamental para análise é o THD que traduz através de uma só 

grandeza a deformação da onda em tensão ou em corrente. 

Um valor de THD de tensão inferior à 5% é considerado como normal. Para 

valores de THD de tensão compreendido entre 5 e 8% revela uma poluição 

harmônica significativa, podendo apresentar mal funcionamento. Um valor de THD 

de tensão superior a 8% revela uma poluição harmônica considerável, mau 

funcionamento são prováveis. Uma análise aprofundada e a colocação de 

dispositivos de atenuação são necessárias. 

O THD em corrente caracteriza a deformação da onda de corrente. Um valor 

inferior a 10% é considerado como normal. Valores de THD de corrente 

compreendido entre 10 e 50% revela uma poluição harmônica significativa, existe 

risco de aquecimento, o que implica no sobre dimensionamento dos cabos e das 

fontes. Um valor de THD de corrente superior a 50% revela uma poluição harmônica 

considerável, mau funcionamento é provável. Uma análise aprofundada e a 

colocação de dispositivos de atenuação são necessárias. Schneider Electric (2017). 
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2.4.5 DESEQUILÍBRIO DE TENSÃO 

 

O desequilíbrio de tensão é o fenômeno caracterizado por qualquer diferença 

verificada nas amplitudes entre as três tensões de fase de um determinado sistema 

trifásico, e/ou na defasagem elétrica de 120º entre as tensões de fase do mesmo 

sistema, PRODIST (2017). 

Os limites para o fator de desequilíbrio de tensão (FD) estão apresentados na 

Tabela 5 a seguir: 

Tabela 5 – Limites para os desequilíbrios de tensão. 

Indicador 
Tensão nominal 

Vn ≤ 1,0 kV 1 kV < Vn < 230kV 

FD95% 3,00% 2,0% 

 

Fonte: PRODIST Modulo 8 revisão 8, 2017. 

 

Os limites correspondem ao máximo valor desejável a ser observado no 

sistema de distribuição. 

 

 

2.4.6 VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA 

 

Durante o funcionamento normal, o sistema de distribuição e as instalações 

de geração conectadas ao mesmo devem, em condições normais de operação e em 

regime permanente, operar dentro dos limites de frequência situados entre 59,9 Hz e 

60,1 Hz. 

Quando da ocorrência de distúrbios no sistema de distribuição, as instalações 

de geração devem garantir que a frequência retorne, no intervalo de tempo de 30 

(trinta) segundos após a transgressão, para a faixa de 59,5 Hz a 60,5 Hz, para 

permitir a recuperação do equilíbrio carga-geração, PRODIST (2017). 
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2.4.7 ESTADO DA ARTE 

 

Por se tratar de uma tecnologia recente e inovadora, poucos trabalhos foram 

realizados no âmbito de mensurar o impacto à rede de distribuição gerada pela 

introdução de EVSEs na infraestrutura das cidades para carregamento de veículos 

pesados. Muitos dos trabalhos pesquisados se referem a simulações e prognósticos 

dos fenômenos elétricos que possam causar os distúrbios e não propriamente a uma 

análise utilizando valores reais obtidos na prática, o que é bastante interessante, 

pois desta forma será possível comparar valores calculados com uma aplicação real. 

Os autores Kütt, L., Saarijrvi, E. Lehtonen e M. and Niitsoo, J. (2013), 

descrevem o fenômeno de harmônicos, desbalanceamento de fase e fator de 

potência como os principais causadores de distúrbios à rede. Apesar de o artigo 

tratar de carregadores para carros elétricos, ligados diretamente à rede de baixa 

tensão residencial e apresentarem uma baixa demanda de potência, diferentemente 

das EVSE, o estudo apresenta que no pior cenário, onde o carregador opera com 

sua maior capacidade juntamente com as demais cargas residenciais ligadas 

simultaneamente à rede residencial de 15 kVA, apresentou o THDv entre 2,6% e 

5,2%. No entanto, para outro caso onde o carregador está ligado à rede, mas sem 

estar efetivamente realizando o carregamento, o valor de THDv apresentou valor 

estável de 1,5%, independentemente das demais cargas operando na residência. 

Apresentou também um desequilíbrio de corrente de 13% e de tensão acima de 

11%, durante uma simulação de um estacionamento com 140 carregadores para 

veículos EV com corrente nominal de 10 A e ligados ao transformador de 1MVA 

(relativamente grande). Os valores de desequilíbrio de tensão reportados ficaram 

bem acima do estabelecido, que para essa configuração deve ser abaixo 1,3%. 

Ainda tratando de carregadores de uso residencial de baixa potência, Zhang, 

H.-D. e Chiang, T. Wang, (2013) relatam em seu artigo que devido à existência de 

elementos eletrônicos de potência, uma grande quantidade de harmônicos é 

introduzida por carregadores de veículos EV. O problema da qualidade da energia 

pode ser extremamente grave se não houver supressão dos harmônicos gerados, 

mas que por outro lado, o problema pode ser detectado inicialmente e mitigado, 

utilizando um método de análise de sensibilidade para rede proposto no artigo. Foi 

observado ainda que os valores do THDv gerados na entrada dos carregadores 

excedem o valor padrão de 5% limitado pela IEEE 519-1992, conclui-se que o 
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impacto harmônico devido a carregadores EV não pode ser ignorado, e a supressão 

harmônica deve ser considerada. 

Aprofundando mais no assunto proposto, o artigo de D. Lemon, P. Griffith, Z. 

Coffman, G. Gleason, (1999) descreve o estudo realizado na cidade de Santa 

Barbara na Califórnia onde utiliza uma estação de carregamento de 300 kW para 

realizar o recarda do ônibus full electric durante o período de um ano em condições 

normais de serviço, bastante similar com o assunto proposto nessa dissertação. Os 

resultados apresentados, apesar da distribuidora de energia da Califórnia (Southern 

California Edison) ainda estar monitorando os efeitos de harmônicos e da qualidade 

de energia no ponto de instalação da EVSE e na subestação local, os indicadores 

preliminares são que o impacto do carregamento rápido na rede de distribuição é 

insignificante. 

Já o artigo de M.A. Rios, G.A. Ramos, and S. Zambrano (2015) apresenta 

uma simulação do impacto na rede de distribuição da cidade de Bogotá, Colômbia 

para seu sistema BRT (Bus Rapid Transit) com a instalação de EVSEs. A simulação 

utiliza dados reais obtidos através do sistema BRT da cidade de Geneva, Suíça 

onde o mesmo sistema opera. Além dos dados de demanda de potência 

consumidos pela estação de carregamento, o artigo analisa a qualidade de energia 

através dos valores THD de tensão e corrente comparando os resultados obtidos 

com a norma IEEE 519 para verificar o cumprimento dos requisitos de distorção 

harmônica. A norma especifica um THD máximo de tensão de 3% e THD de corrente 

de 15%. Utilizando retificadores de 6 pulsos, o resultado não foi totalmente 

satisfatório, pois apresentou THD de tensão entre 1,74% e 2,30% abaixo do 

especificado, mas para o THD de corrente apresentou valores bem acima da norma, 

entre 34,33% e 37,54%. Já utilizando retificadores de 12 pulsos, o resultado foi 

totalmente satisfatório, apresentou valores de THD de tensão entre 0,53% e 0,90%, 

e THD de corrente entre 10,31% e 10,69%. Dessa forma, o estudo mostra que o tipo 

filtros ou conversores especificados nas EVSEs são de extrema importância para 

qualidade de energia por eles produzida. 
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa em questão iniciou com a introdução do projeto de mobilidade 

elétrica promovido pela empresa Volvo do Brasil em parceria com empresas e 

órgãos gestores da cidade. Fizeram parte do projeto a prefeitura de Curitiba, a 

empresa de Urbanização de Curitiba (URBS) responsável pelo controle do sistema 

de transporte público da cidade, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR), a empresa Siemens do Brasil e a concessionária de energia Copel.  

Com duração de seis meses, o projeto promoveu a introdução de uma nova 

tecnologia no transporte público para cidade, incorporando ao sistema um ônibus 

PHEV. O ônibus caracteriza-se por apresentar um menor consumo de energia em 

comparação aos veículos convencionais a combustão, utilização de energia 

renovável, redução dos níveis de ruídos emitidos, redução de emissões de 

poluentes e com maior confiabilidade, Volvo (2016),  atributos considerados como 

uma grande inovação na implantação de veículos movidos a energia elétrica para 

transporte público.  

A partir da definição do local de instalação e da infraestrutura construída para 

o recebimento do projeto, a linha 285 da cidade de Curitiba recebeu o novo ônibus 

Elétrico Hibrido Volvo e a estação de carregamento rápido Siemens, Figura 7. 

 

 

 

Figura 7 - Sistema carregamento rápido para PHEV. 

Fonte: Autor, 2016. 
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De acordo com o fornecedor da EVSE, o carregador oferece uma solução de 

carregamento totalmente automática para ônibus elétricos e PHEV, ou seja, 

diferentes ônibus podem ser carregados por uma mesma estação, sem a 

necessidade de intervalos entre os carregamentos. 

O carregamento é efetuado através de um pantógrafo integrado à EVSE que 

acopla ao ônibus para realizar o carregamento, a condução de energia é realizada 

através do contato entre o barramento do ônibus e o pantógrafo por contato. A 

comunicação wireless entre o veículo e a estação de carregamento assegura o 

acoplamento e desacoplamento rápido na estação. A operação de carregamento 

automático é gerenciada por um sistema que monitora a posição do pantógrafo e do 

veículo, a fim de garantir o contato e manter a segurança durante o carregamento. 

Tensão, corrente e tempo de carregamento são definidos pelo ônibus, que 

através da comunicação sem fio, envia a solicitação de carga baseado nos 

parâmetros e valores que o ônibus apresenta no momento que chega na estação e 

durante o processo de carregamento. Esses valores variam de acordo com estado 

de carga das baterias (SoC), temperatura das baterias, etc. 

A EVSE foi projetada exclusivamente para o sistema de carregamento de alta 

potência para as baterias de 600 V utilizadas no ônibus PHEV. A Figura 8 apresenta 

a estação de recarga instalada em Curitiba. 

 

  

 
Figura 8 – Estação de carregamento EVSE. 

Fonte: Autor, 2016. 
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Instalada no bairro Hugo Lange em Curitiba, localização viabilizada pela 

URBS e de acordo com a estratégia pré-definida para realização do processo de 

carregamento das baterias, a EVSE realiza a recarga das baterias no final de cada 

trajeto completo do ônibus elétrico hibrido, representando uma autonomia em modo 

totalmente elétrico de 8 a 9 km dependendo do SoC das baterias, isso não significa 

que o funcionamento em modo elétrico é dado nos primeiros 8 km após a recarga, 

mas durante todo o percurso realizado pelo ônibus. Através do sistema de 

gerenciamento de energia do veículo, o modo de funcionamento pode alternar entre 

elétrico ou hibrido de acordo com a demanda e estratégia de operação, conservando 

a carga da bateria para ser utilizada em determinados pontos do percurso, por 

exemplo, em áreas calmas ou áreas de emissão zero, ou seja, áreas pré-definidas 

para que veículos rodem somente em modo de funcionamento sem emissão de 

poluentes. A Figura 9 representa a rota de funcionamento do veículo na rota 285 

Juvevê – Água Verde. 

 

 

Figura 9 – Linha 285 Juvevê – Água Verde. 

Fonte: Itinerário URBS, 2016. 
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Importante comentar que além do sistema de tração do ônibus, as baterias de 

600V são responsáveis também pela alimentação do ar condicionado ligado 

diretamente ao sistema e por suprir todo os equipamentos auxiliares, como direção 

elétrica assistida, compressor de ar e as cargas ligadas ao sistema de 24 V 

convertido através de um conversor DC-DC (600 V // 24 V). Dependendo do 

consumo dos equipamentos citados, o SoC das baterias pode apresentar diferentes 

valores para um mesmo itinerário realizado, diferença mais significativas podem ser 

identificadas durante dias mais quentes, onde o grau de utilização do ar 

condicionado é intensificado. 

 

 

3.1 MATERIAIS 

 

O ônibus PHEV fornecido pela Volvo para o projeto foi totalmente 

desenvolvido pela empresa. O chassi é produzido na Suécia e a carroceria na 

Polônia. Possui piso baixo na altura da calçada sem a necessidade de escada, 

configuração que facilita a entrada e saída dos passageiros, especialmente para 

idosos e cadeirantes. 

Tecnicamente, o ônibus possui um motor diesel de 5 litros e um motor elétrico 

de 170 kW acoplado diretamente na transmissão do veículo, juntamente com o 

conversor DC/DC (600 V para 24 V). A bateria de 600 V está instalada no teto do 

veículo e as de 24 V, responsáveis pela alimentação das cargas em geral e 

unidades de controle, instaladas na região frontal do chassi. A Tabela 6 apresenta a 

especificação técnica da bateria de 600 V do PHEV. 

 

Tabela 6 – Especificação técnica da bateria 

Autonomia 8 a 9 km 

Energia Nominal 19 kWh 

Construção Lithium-Ion 

 
Fonte: Autor, 2016. 
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A EVSE fornece uma tensão DC entre 450 Vdc a 750 Vdc na sua saída para 

realizar a recarga das baterias do ônibus. O carregamento é realizado através do 

contato do pantógrafo da estação que se posiciona no barramento de 600 V do 

ônibus exposto no teto do veículo. O diagrama de potência da EVSE é representado 

na Figura 10. 

 

Figura 10 – Diagrama de potência para EVSE 150 kW. 

Fonte: Siemens, 2014. 

 

A alimentação da EVSE é em 440 VAC trifásico 60 Hz (1L1, 1L2 e 1L3) 

fornecido por um transformador 225 kVA de 13.8 kV para 440//254 V ligado 

diretamente no final da linha do bairro Hugo Lange de 13.8 kV 5 MVA (alimentador 

Cabral). A proteção de entrada é dada por um disjuntor trifásico 300 A instalado 

após o transformador. 

As tabelas 7 e 8 apresentam respectivamente os requisitos da EVSE para as 

grandezas de entrada trifásica e saída contínua. 
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Tabela 7 – Especificação técnica de entrada trifásica da EVSE 

Entrada trifásica AC 

Tensão Nominal 3AC 254 V 

Tolerância de tensão de entrada ± 10 % 

Frequência 50 a 60 Hz 

Tensão nominal mínima (-10%) 3AC 229 V 

Tensão nominal máxima (+10%) 3AC 279 V 

Potência de entrada 150 kW 

Corrente máxima de entrada 3x 393 A 

Fator de potência > 0,98 

Tolerância de tensão de saída ± 10 % 

THD < 8 % de acordo com a IEC 61000-2-2 

Proteção de entrada Fusível em todos os polos ou Disjuntor 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

Tabela 8 – Especificação técnica de saída DC da EVSE 

Saída DC 

Tensão nominal DC 450 V – DC 750 V 

Potência de saída máxima 150 kW 

Corrente de saída máxima 200 A 

Variação de tensão de saída ± 2 % 

Ondulação de saída ± 5 Vss 

Variação de corrente máxima .+ 5% 

 
Fonte: Autor, 2016. 

 

 

Para aquisição dos dados e posterior análise, dois tipos de medidores de 

QEE foram instalados durante o projeto, sendo eles, o medidor ION 7650 da 

Landis+Gyr e o analisador de energia Fluke 435-II. 

O ION 7650 é um medidor de QEE que inclui uma ampla gama de recursos, 

podendo realizar medição de energia quanto de fenômenos energéticos, dentre eles: 
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 Energia 

 kWh fornecida e recebida 

 kVARh, kVAh fornecida e recebida 

 Volt-hora e ampere-hora 

 Integração de qualquer medida instantânea 

 Demanda 

 kW, kVAR, kVA demanda, min/max 

 Ampere, Volts demanda, min/max 

 Demanda de qualquer medida instantânea 

 Medição Instantânea 

 Tensão e Corrente 

 Potência ativa (kW), potência reativa (kVAR) e potência aparente (kVA) 

 Fator de potência e frequência 

 Desequilíbrio de tensão e corrente 

 QEE 

 Harmônicos individuais e THD 

 Afundamento e elevação de tensão (Sag/Swell) 

 Transientes 

 

Apesar de um equipamento portátil, o analisador Fluke 435-II possui 

características e especificações de medição similares ao ION 7650, difere apenas 

pela não medição de energia fornecida pelos consumidores, no caso de uma 

instalação onde fosse possível realizar geração de energia para a rede. A forma de 

instalação do medidor à rede pode ser vista na Figura 11. 

 

 

Figura 11 – Conexão do Fluke 435-II com o sistema de distribuição trifásico. 

Fonte: Fluke, 2016. 
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De acordo com o fornecedor, o Analisador de Qualidade de Energia Trifásica 

da Série Fluke 435 é: 

 Uma ferramenta trifásica para a detecção de avarias, que mede parâmetros 

de sistemas de energia: tensão, corrente, frequência, potência, consumo de 

energia, desequilíbrio e oscilações, harmónicos e inter-harmónicos. Registra 

eventos como subida e descida, efeitos transitórios, interrupções e alterações 

rápidas de tensão.  

 O modo Harmônico verifica as harmônicas de tensão e corrente e o THD por 

fase. 

 Desequilíbrio. A tensão de cada fase não deve diferir mais de 1 % da média 

das três. O desequilíbrio da corrente não deve exceder 10 %.  

 Precisão de tensão de 0,1%, em conformidade com a norma IEC 61000-4-30, 

Classe A.  

 Função de registo: regista dados detalhados de MÍN, MÁX e MÉD de um 

máximo de 100 parâmetros nas 4 fases, com tempo selecionável de 

determinação da média até 0,5 segundos. 

 Quatro canais: medem simultaneamente tensão e corrente em todas as três 

fases e no neutro.  

 Satisfaz a norma de segurança 600 V CAT IV, 1000 V CAT III requerida para 

medições na entrada de serviço.  

 O Fluke 435 é fornecido com o software PowerLog para análise dos dados 

registados, software utilizado para elaborar os gráficos da dissertação.  
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3.2 MÉTODO 

 

Durante todo o período de demonstração do projeto, o medidor de qualidade 

de energia ION 7650 da Landis+Gyr, instalado pela Copel, registrou os dados de 

consumo e qualidade com taxa de amostragem de 15 minutos. 

Com o intuito de comparação de dados e por mais características para 

posteriores análises com menor intervalo de amostras, foi ainda instalado o medidor 

de qualidade de energia Fluke 435-II na entrada da estação de carregamento no 

período de 12/12/2016 à 19/12/2016 com taxa de amostragem de 1 minuto. Para 

análise dos dados registrados no Fluke 435-II foi necessário realizar o download do 

software Power Log 430-II disponível no site do fabricante. 

Ambos os medidores de qualidade foram parametrizados para registrarem 

dados de energia, tensão e corrente, potência, fator de potência, afundamento e 

elevação de tensão, eventos de onda e harmônicos. Por se tratar do medidor de 

energia da estação, o ION 7650 também reportou dados de energia e demanda, 

potência ativa e reativa. 

Com a instalação dos medidores de qualidade de energia foi possível levantar 

os dados para análise e detectar possíveis avarias à rede, através dos dados de 

leitura obtidos. Nas Figuras 12 e 13 pode ser visto os medidores de qualidade 

instalados na EVSE. 

 

 

 

Figura 12 – Medidor de qualidade de energia PowerLogic ION7650. 

Fonte: Autor, 2016. 
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Figura 13 – Medidor de qualidade de energia Fluke 435-II. 

Fonte: Autor, 2016. 

 

A instalação e posicionamento dos medidores de qualidade de energia bem 

como outros pontos de aquisição de dados deram-se de acordo com o esquemático 

apresentado na Figura 14. 

 

 

 

Figura 14 – Esquemático dos pontos de medição. 

Fonte: Autor, 2016. 
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As definições de qualidade de energia e suas principais características 

também fazem parte deste projeto de dissertação. Qualquer nova tecnologia em 

desenvolvimento precisa levar em consideração os impactos ou distúrbios que 

possam causar. Com o crescimento de PHEV e consequentemente com o aumento 

do número de estações de carregamento nas cidades, os impactos gerados no 

sistema elétrico influenciam diretamente na confiabilidade do produto e na 

segurança dos usuários. 

O estudo das normas regulamentadoras para veículo elétrico híbrido, 

estações de carregamento e QEE se faz necessário, com o intuito de verificar 

possíveis características ou modo de operação que não estejam de acordo com as 

normas vigente, o que poderia causar interferência ou mal funcionamento. Entre as 

normas estudadas pode-se citar a IEC 61851-1 responsável pelos requisitos gerais 

para PHEVs, a IEC 61851-23 responsável pelos requisitos do carregamento de 

PHEVs, a ISO 15118 responsável pela normatização da interface de comunicação 

entre EVSE e o PHEV. A ISO 15118 especifica termos e definições, requisitos gerais 

e fornece uma visão geral do processo de carregamento, pagamento e níveis de 

carga durante o carregamento. 

 Em relação à qualidade de energia, foi revisado os procedimentos de 

distribuição (PRODIST), documentos elaborados pela ANEEL que normatizam e 

padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho 

dos sistemas de distribuição de energia elétrica, responsável por estabelecer os 

procedimentos relativos à QEE, abordando a qualidade do produto e a qualidade do 

serviço.  
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4 ANÁLISES E RESULTADOS 

 
 

A partir dos dados fornecidos pela Copel do medidor de qualidade de energia 

ION 7650 e dos dados adquiridos através do analisador de energia Fluke 435 deu-se 

início as análises e apresentação dos resultados. Esse capítulo está dividido em 

quatro partes para melhor apresentação dos resultados obtidos. Na primeira parte 

será dimensionada a eficiência da EVSE considerando a potência de entrada e o 

seu grau de utilização da estação, posteriormente, a partir de uma amostra de 

carregamento, será analisado o impacto energético na rede de distribuição tanto 

pela perspectiva da entrada de alimentação da EVSE como pela perspectiva interna 

do ônibus (barramento contínuo). A seguir, utilizando amostras de diferentes dias e 

horários com o intuito de comprovação dos valores, será realizada a análise de QQE 

durante o carregamento do veículo na EVSE, e finalmente, a mesma análise de 

qualidade será realizada durante o período de operação em standby da estação. 

 

4.1 CONSUMO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA DURANTE O CARREGAMENTO 

 

Através dos dados coletados, foi possível realizar a análise de potência média 

e energia consumida durante uma recarga completa do veículo na estação de 

carregamento. Os valores foram obtidos com temperatura ambiente de 26ºC. 

 

Potência Consumida: 

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑘𝑊) =
𝑈 ∗ 𝐼

1000
 

 U = Tensão (V)  

 I = Corrente (A)  

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑘𝑊) = 3 ∗
(121 ∗ 448

√3
)

1000
 

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑘𝑊) = 93,89 𝑘𝑊 

 

 Os valores apresentados de corrente e tensão foram obtidos diretamente do 

medidor de energia ION 7650. 
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Energia consumida durante o carregamento: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎(𝑘𝑊ℎ) = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑘𝑊) ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(ℎ) 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎(𝑘𝑊ℎ) = 93,89 𝑘𝑊 ∗ (
6𝑚𝑖𝑛

60
) 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎(𝑘𝑊ℎ) = 9,39 𝑘𝑊ℎ 

 

Considerando o consumo interno do veículo (barramento contínuo) de 8,8 

kWh para recarga das baterias e manutenção das cargas auxiliares, pode se 

calcular a eficiência de carregamento: 

 

Eficiência do carregamento: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜 (𝑘𝑊ℎ)

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎 (𝑘𝑊ℎ)
∗ 100 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =
8,8 (𝑘𝑊ℎ)

9,39 (𝑘𝑊ℎ)
∗ 100 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) = 94 % 

 

Para as condições testadas a estação de carregamento apresenta uma 

eficiência de 94% durante o carregamento do veículo PHEV na rota 285 Juvevê 

Água Verde.  

Considerando ainda o consumo de 2,3 kW para manter a estação em 

standby, ou seja, momento que a estação está disponível para efetuar recarga mas 

nenhum veículo encontra-se realizando o carregamento, a eficiência calculada 

diminui consideravelmente. Segundo a Siemens, considerando as perdas durante 

esse período, a eficiência da EVSE baixa em média para 90% dependendo do 

número de dias de utilização, número de veículos em operação na linha e número 

de carregamentos efetuados. 

 Pode-se avaliar que a eficiência da estação depende diretamente do número 

de carregamentos realizados diariamente, quanto menor é o tempo de ociosidade 

entre os carregamentos maior é sua eficiência. Assim, pode-se afirmar que a 

quantidade de veículos PHEVs e/ou EVs operando na linha e a estratégia de 
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posicionamento da estação na rota é de extrema importância para definir a eficiência 

das EVSE. 

Durante o carregamento completo de 6 minutos, a estação apresenta o 

consumo de energia de 9,39 kWh conforme calculado, considerando que a ônibus 

em circulação na rota 285 realiza 12 carregamentos diários, o consumo diário para 

carregamento das baterias é de 113 kWh. Considerando o consumo da EVSE de 2,3 

kWh em standby, subtraindo os intervalos diários de carregamento, a estação 

apresenta um consumo no período de 24 horas de 52,44 kWh, somente para manter 

a estação à disposição para operação.  

Verifica-se que 32% do consumo diário da estação é somente para mantê-la 

em funcionamento, ficando clara a necessidade de reduzir o espaço de tempo entre 

os carregamentos, evitando assim, as perdas de energia no intervalo de tempo em 

que a estação se encontra ociosa. O ideal, seria introduzir um número otimizado de 

veículos para que utilize a EVSE, como opção, a estação pode ser instalada em um 

ponto de coincidência entre diferentes rotas, reduzindo assim o tempo de intervalo 

entre carregamentos, reduzindo as perdas em standby e elevando a eficiência da 

EVSE. O Gráfico 1 apresenta o número de carregamentos efetuados pela EVSE ao 

longo do dia 16/12/2017. 

 

 
 

Gráfico 1 – Demanda de potência ao longo do dia 16/12/2017. 

Fonte: Autor, Software PowerLog Fluke, 2017.  
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4.2 ANÁLISE DA CORRENTE E TENSÃO DURANTE O CARREGAMENTO DO 

ÔNIBUS 

 

Para realizar a análise da corrente e tensão durante o carregamento do 

ônibus foi utilizado uma das amostras obtidas durante o período de medições 

realizadas no veículo. Todos gráficos e análises realizadas nesse capítulo são 

referentes a uma única amostra, obtida na data de 12 de dezembro de 2016 às 

14h45min, início do processo de carregamento do ônibus na EVSE. O capítulo 

apresenta também uma análise comparativa entre a variação de corrente e tensão 

observada na rede de distribuição, na entrada de alimentação da estação e dos 

valores reais de consumo no barramento contínuo do ônibus (perspectiva interna do 

veículo) durante o carregamento do veículo na EVSE.  

O Gráfico 2 apresenta o estado de carga da bateria (SoC) desde a chegada 

do ônibus na estação até sua saída. Nota-se que o veículo inicia o carregamento 

com somente 7% da carga restante nas baterias de 600 V. No intervalo de 6 min a 

carga completa é realizada, atingindo o valor de 100% do SoC. Totalmente 

carregado, o veículo está pronto para realizar novamente a rota completa até a 

próxima parada na estação para recarregar. 

 

 

Gráfico 2 – Estado de carga da bateria 600V durante o carregamento 12/12/2016 às 14h45min 

Fonte: Autor, dados obtidos através do protocolo de comunicação do ônibus, 2017. 
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A partir dos dados adquiridos através do protocolo de comunicação do ônibus, 

com taxa de aquisição de 10ms, foi possível obter as etapas e processos durante o 

processo de carregamento. Desde o estado de carga da bateria como as variáveis 

necessárias para se estipular corrente e tensão para realizar o carregamento 

seguro. Os valores de tensão e corrente requisitados pelo veículo dependem de 

algumas variáveis, entre elas, o SoC, temperatura atual das baterias e o estado de 

funcionamento das cargas auxiliares do veículo. De acordo com essas variáveis, o 

valor de corrente pode variar durante o carregamento, podendo ser elevado ou 

diminuído de acordo com a demanda informada pelo próprio ônibus. 

Adquirido ainda através do protocolo de comunicação do ônibus, os Gráficos 

3 e 4 apresentam os valores de corrente e tensão respectivamente medidos no 

barramento contínuo do ônibus. Ambos os valores se mantem praticamente 

constante durante todo processo de carregamento. A corrente atinge uma média de 

122 A durante o carregamento completo, diminuindo seu valor no minuto final do 

processo, quando baixa para uma média de 104 A até finalizar o procedimento e 

desacoplar o ônibus da EVSE. 

     

 

Gráfico 3 – Variação de corrente durante o carregamento 12/12/2016 às 14h45min 

Fonte: Autor, dados obtidos através do protocolo de comunicação do ônibus, 2017. 
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Já o valor de tensão permanece constante do início ao fim do processo de 

carregamento, com média de 650 V medido no barramento contínuo do ônibus, 

como pode ser verificado no Gráfico 4. Praticamente sem variação de tensão 

durante a recarga, é possível confirmar que mesmo com a presença dos 

conversores e dispositivos não-lineares pertencentes a estação, a EVSE realiza o 

tratamento da grandeza utilizando filtros e proteções muito eficiente, mantendo o 

valor de tensão de saída uniforme. 

 

 

Gráfico 4 – Variação de tensão durante o carregamento 12/12/2016 às 14h45min 

Fonte: Autor, dados obtidos através do protocolo de comunicação do ônibus, 2017. 

 

O próximo passo é avaliar o comportamento da tensão e corrente na entrada 

trifásica de alimentação da EVSE durante o mesmo intervalo de tempo do 

carregamento. Os Gráficos 5 e 6 apresentam os valores de tensão e corrente 

obtidos através do equipamento Fluke 435 instalado na entrada de 440 V da estação 

de carregamento, mesmo período analisado anteriormente, mas desta vez, pela 

perspectiva da entrada de alimentação trifásica da EVSE. 

Devido à EVSE ser o único equipamento conectado à rede e apresentar fases 

bastante equilibradas, a curva das correntes A, B e C praticamente se sobrepõem 

conforme visto no Gráfico 5, não apresentado desequilíbrio entre fases. 

0

100

200

300

400

500

600

700

Te
n

sã
o

 [
V

] 

Tempo [s] 

Tensão de carregamento 



55 
 

 
 

 

Gráfico 5 – Corrente durante o carregamento 12/12/2016 às 14h45min. 

Fonte: Autor, Software PowerLog Fluke, 2017. 

 

Como a taxa de aquisição dos dados do Fluke 435 é de 1min não foi possível 

plotar um gráfico mais detalhado, assim pequenas variações podem não ter sido 

registrado. 

Mesmo para a corrente trifásica os valores verificados permanecem bastante 

constante, não apresentando variações significativas durante o processo de 

carregamento, assim como já constatado no barramento continuo pela perspectiva 

do ônibus. Isso se deve ao valor de impedância similar de cada fase e 

balanceamento das cargas ao longo do circuito, afirmações, que serão verificadas 

durante a análise da distorção harmônica. 

O Gráfico 6 apresenta a tensão entre fases da alimentação da EVSE. Seus 

valores variam entre 446 V e 447,5 V durante todo o processo de recarga, sem 

apresentar fenômenos de flutuação durante o período de medição da amostra nem 

mesmo afundamento de tensão no início do carregamento, fenômenos que 

representariam impacto relevante à qualidade da energia da rede. 
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Gráfico 6 – Tensão durante o carregamento 12/12/2016 às 14h45min. 

Fonte: Autor, Software PowerLog Fluke, 2017. 

 

Cabe agora verificar o comportamento da variação de tensão e corrente na 

rede de média tensão 13,8 kV. Através dos dados fornecidos pela distribuidora de 

energia Copel, pode se avaliar o comportamento das grandezas nos Gráficos 7 e 8. 
 

 

Gráfico 7 – Corrente na média tensão durante o carregamento 12/12/2016 às 14h45min. 

Fonte: Autor, dados fornecidos pela Copel, 2017. 
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Gráfico 8 – Tensão na média tensão durante o carregamento 12/12/2016 às 14h45min. 

Fonte: Autor, dados fornecidos pela Copel, 2017. 

 

Verifica-se que a demanda de potência no momento em que a EVSE inicia o 

carregamento do ônibus não influencia de forma significativa na média tensão, até 

mesmo porque, através da relação de transformação, a EVSE apresenta um 

consumo de no máximo 4A por fase no barramento de média tensão. É possível 

verificar também que às 14h45min, quando efetivamente inicia o carregamento, 

nenhum fenômeno relacionado a afundamento de tensão é reportado, o que se pode 

concluir que a demanda de potência proveniente da instalação da EVSE não chega 

a impactar o alimentador Cabral em termos de demanda de potência.   

Numa análise mais ampla, conclui-se que durante o processo de 

carregamento do ônibus PHEV, as grandezas de tensão e corrente são constantes e 

não apresentam variações significativas que possam causar distúrbios ao seu 

funcionamento, limitando-se somente a variação devido à demanda de carga 

previamente requisitada pelo próprio veículo de acordo com suas variáveis. Esse 

comportamento pode ser identificado independente da perspectiva de verificação, tal 

como na linha de média tensão, na entrada de alimentação da EVSE, ou ainda, pelo 

ponto de vista do barramento contínuo do ônibus.  

Os valores de THD de tensão e THD de corrente também foram itens de 

análise durante o processo de carregamento, o Gráfico 9 apresenta os valores de 
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THD de tensão abaixo de 2,65 %, valores condizentes com o limite atual de 10 % 

indicado pelo PRODIST, e baixo ainda dos 8% conforme normas internacionais. 

Durante o intervalo de carregamento de 6 minutos foi realizado a medição dos 

valores médios e máximos de cada uma das três fases de alimentação da EVSE 

com taxa de aquisição 1 minuto, ambos os valores de cada amostra comportam-se 

bem abaixo dos limites indicados para instalações nacionais, o que tudo indica que 

estação de carregamento, como informado pelo fabricante, está equipada com 

transformadores especiais para eliminação de determinadas ordens harmônicas e 

filtros passivos LC que atenuam determinadas frequências, ou até mesmo a 

aplicação de filtros ativos que possibilita a eliminação dos harmônicos de ordens 

elevadas. Por se tratar de dados confidenciais, as características dos filtros 

utilizados na entrada de alimentação da EVSE não foram divulgadas pelo fabricante. 

Mas de acordo com informações de fabricantes de EVSE, o filtro indutivo são os 

mais utilizados nesse caso, chamados de Input chokes e instalados na entrada de 

alimentação tem como função de minimizar a oscilação da frequência de entrada 

que surgem devido ao chaveamento dos conversores de potência. São responsáveis 

ainda por armazenar temporariamente energia para disparar a função de conversão 

de potência, o que faz com que a tensão de saída trifásica atinja a tensão desejada. 

Além disso, atrasa o tempo de subida do filtro de corrente quando há sobre tensão 

de entrada, evitando assim o desenvolvimento de transientes de corrente. 

Juntamente com o filtro capacitivo trifásico instalado, os indutores de entrada criam 

um filtro de entrada passivo (filtro de onda senoidal) que reduz muito a proporção 

das correntes harmônicas na corrente de entrada. 
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Gráfico 9 – THD de tensão durante o carregamento 12/12/2016 às 14h45min. 

Fonte: Autor, Software PowerLog Fluke, 2017. 

 
 

 

Semelhante ao observado na seção anterior de THD de tensão, o impacto de 

carga de THD de corrente não é representativo. O Gráfico 10 exibe a variação de 

THD de corrente máxima e média observada durante o carregamento, os valores se 

mantem abaixo de 1,1 %, dentro dos níveis de distorção e muito abaixo dos limites 

estabelecidos pela agência reguladora brasileira. 
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Gráfico 10 – THD de corrente durante o carregamento 12/12/2016 às 14h45min. 

Fonte: Autor, Software PowerLog Fluke, 2017. 

 
 

Para finalizar as análises desse capítulo são apresentadas as variações de 

frequência e fator de potência durante o intervalo de carregamento. Conforme visto 

no Gráfico 11 a frequência entregue pela rede de distribuição apresenta variação 

semelhante nos dois modos de funcionamento da EVSE, modo de carregamento do 

ônibus e em standby, operando entre os valores de frequência mínima e máxima de 

59,97 Hz e 60,05 Hz, e como já esperado, não ultrapassa os limites de frequência 

indicados pelo PRODIST de 59,9 Hz e 60,1 Hz. Somente uma grande demanda de 

potência por consumidores ligados simultaneamente faria com que a frequência 

sofresse algum impacto, o que não é o caso da EVSE. 
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Gráfico 11 – Variação de frequência durante o carregamento 12/12/2016 às 14h45min. 

Fonte: Autor, Software PowerLog Fluke, 2017. 

 

O Fator de Potência durante o intervalo de carregamento, representado no 

Gráfico 12 também se mantém constante, apresentando uma pequena variação 

entre 0,98 e 0,99, valores muito aquém do esperado para equipamentos constituídos 

de conversores e dispositivos de chaveamento não lineares. 

 

 
 

Gráfico 12 – Fator de potência durante o carregamento 12/12/2016 às 14h45min. 

Fonte: Autor, Software PowerLog Fluke, 2017.  
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4.3 ANÁLISE CONSIDERANDO UM MAIOR NÚMERO DE AMOSTRAS DE 

CARREGAMENTO 

 

Esse Capítulo analisa de uma forma mais abrangente, e não somente de uma 

amostra de carregamento, os fenômenos elétricos de QEE utilizando o número de 

quatro medições coletadas em diferentes datas e horários de operação da EVSE 

(15/12/2016 às 18h27min, 16/12/2016 às 19h56min, 17/12/2016 às 15h04min e 

19/12/2016 às 05h26min). As datas e horários foram definidos com o intuito de 

representar tanto horários de picos como horários de menor utilização da rede por 

demais consumidores, foi escolhido ainda entre intervalos semanais de 

funcionamento e um sábado, data que a linha opera normalmente aos finais de 

semana. Os resultados foram obtidos através da análise de tensão, corrente, 

frequência, fator de potência, distorção harmônica de tensão e corrente e eventos 

reportados. Diferentemente do capítulo anterior, além da quantidade de amostras, 

esse capítulo realiza a análise das grandezas elétricas de tensão e corrente 

somente na perspectiva da linha de média tensão e da entrada alimentação 440V da 

EVSE, uma vez que no barramento contínuo do ônibus não está diretamente ligado 

a geração de possíveis distúrbios à rede de distribuição, mas de estabelecer a 

demanda de potência requisitada à EVSE. 

 

4.3.1 VARIAÇÃO DA TENSÃO E CORRENTE DE FASE EM 440 V 

 

Considerando as quatro amostras de tensão de fase e linha pode-se 

considerá-las equilibradas, uma vez que as tensões de fase variaram entre 256 V e 

262 V ao longo do tempo das amostras de carregamento, e as tensões de linha 

variaram entre 445 V e 454 V. Pode-se afirmar que a tensão entregue é estável, 

dado que as variações para os valores nominais ficaram abaixo de 2%, valor abaixo 

dos limites indicados pelo PRODIST para desequilíbrio de tensão de 3% na 

alimentação trifásica. O Gráfico 13 representa a variação da tensão entre fase AB, 

como as fases apresentam-se balanceadas, a mesma variação pode ser propagada 

para demais tensão entre fase (BC e CA), não representado no gráfico devido à 

sobreposição dos valores muito semelhantes. 
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Gráfico 13 – Variação da tensão de linha AB ao longo de diferentes amostras de carregamento. 

Fonte: Autor, Software PowerLog Fluke, 2017. 

 

 

As correntes em cada uma das fases se apresentam de forma similar e 

praticamente estável, sendo que durante as amostras analisadas de carregamentos 

a corrente de cada uma das fases apresenta valores entre 80 a 137 a variação se dá 

de acordo com os valores solicitados pelo ônibus. A corrente de neutro pode ser 

considerada desprezível, uma vez que apresentou valores abaixo de 1 A. O Gráfico 

14 apresenta o valor de variação de corrente da fase A ao longo das amostras 

analisadas do início de carregamento até o final dele. Assim como na variação de 

tensão, os valores podem ser propagados para as demais fases B e C devido ao 

equilíbrio entre as fases. Nota-se que o carregamento do dia 17/12/2016 apresentou 

um valor de corrente mais elevado que as demais amostras, isso se deu devido as 

condições de carregamento previamente autorizada pelo veículo, possivelmente o 

SoC estava baixo e a temperatura das baterias adequada para receber uma maior 

potência de carga, essas variáveis permitiram que o carregamento fosse efetuado 

com uma corrente mais elevada e em um menor espaço de tempo. 

440

442

444

446

448

450

452

454

456

Variação de tensao de linha AB med trifásica [V] 

15/12/2016 18:27

16/12/2016 19:56

17/12/2016 15:04

19/12/2016 05:26



64 
 

 
 

 

Gráfico 14 – Variação da corrente da fase A ao longo de diferentes amostras de carregamento. 

Fonte: Autor, Software PowerLog Fluke, 2017. 

 

 

4.3.2 VARIAÇÃO DA TENSÃO DE LINHA E CORRENTE DE FASE NA MÉDIA 

TENSÃO 

 

Assim como verificado na entrada de alimentação da EVSE, os valores de 

tensão e corrente na média tensão não indicam distúrbios ou variações significantes 

durante o processo de carregamento, os Gráficos 15 e 16 representam as variações 

na linha de média tensão. Nota-se que não chega a ser perceptível um aumento 

muito elevado de carga no início dos carregamentos, tão pouco o fenômeno de 

afundamento de tensão. 
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Gráfico 15 – Variação da tensão de linha AB na média tensão ao longo de diferentes amostras de 

carregamento.  

Fonte: Autor, dados fornecidos pela Copel, 2017. 

 

 

Gráfico 16 – Variação da corrente da fase A na média tensão ao longo de diferentes amostras de 

carregamento.  

Fonte: Autor, dados fornecidos pela Copel, 2017. 
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4.3.3 FATOR DE POTÊNCIA 

 

O Gráfico 17 representa os valores estáveis ao longo de todo o carregamento, 

conforme já verificado anteriormente para uma amostra de carregamento o fator de 

potência se mantem constante em 0,99 independentemente do dia ou horário das 

amostras coletadas. Um ponto que não está representado no gráfico, mas foi 

possível verificar ao longo dos seis meses de dados coletados, que raramente o 

fator de potência apresentou valor adiantado, na grande maioria apresentou FP 

atrasado, exceto por alguns intervalos de carregamento, mas sempre dentro dos 

limites indicados pelo PRODIST. 

 

 

Gráfico 17 – Fator de potência ao longo de diferentes amostras de carregamento. 

Fonte: Autor, Software PowerLog Fluke, 2017. 

 

 

4.3.4 DISTORÇÃO HARMÔNICA DE TENSÃO 

  

Com a aquisição dos dados durante os meses de operação do veículo é 

possível afirmar que a estação de carregamento, em termos de distorção harmônica 

de tensão, não apresenta nenhum distúrbio para rede de distribuição. Os valores de 

THD adquiridos apresentam valores abaixo de 3,5%, bem abaixo dos 10% indicado 

pelo PRODIST. O Gráfico 18 abaixo mostra os valores médios de THD da fase A 
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adquirido através da análise das amostras selecionadas. A amostra do sábado, dia 

19/12/2016 às 05hr e 26min manhã, foi que apresentou um valor mais elevado de 

THD em comparação às demais, caso contrário, o valor de THD estaria abaixo do 

2,5 %. Não somente é possível afirmar que os valores estão dentro dos limites 

indicados para as instalações nacionais como são valores que não apresentam 

impacto algum ao funcionamento da rede. 

 

 

Gráfico 18 – THD de tensão ao longo de diferentes amostras de carregamento. 

Fonte: Autor, Software PowerLog Fluke, 2017. 

 

 

A Tabela 9 apresenta os maiores valores de THD máximo, médio e desvio 

padrão reportado por cada uma das fases durante os carregamentos efetuados pela 

EVSE. Os valores foram registrados pelo medidor de qualidade de energia Fluke 

435 e ION7650 durante o período de seis meses de aquisição dos dados. O maior 

valor registrado de THD foi de 3,58%, valor inferior ao recomendado pelo PRODIST 

para instalações nacionais e abaixo dos 8% recomendado pela IEC. 
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Tabela 9 – THD Máximo por fase 

Fase THD máximo (%) THD médio (%) Desvio padrão 

V1 3,57 2,42 0,5 

V2 3,24 2,25 0,42 

V3 3,58 2,26 0,54 

Fonte: Autor, 2016 

4.3.5 DISTORÇÃO HARMÔNICA DE CORRENTE 

 

Para medição de THD de corrente foi reduzido o número de intervalos das 

amostras, selecionando somente os intervalos em que o carregamento já apresenta 

um valor de corrente elevado, pois de acordo com o datasheet, as sondas de 

corrente utilizadas no analisador de qualidade Fluke 435 possui um range mínimo 

para medição de 30 A, abaixo desse valor o mesmo apresentava valores não 

condizentes. Desta forma, foram excluídos os intervalos de rampa de subida e 

descida da corrente (início e fim da medição (0, 1, 2, 7, 8 e 9 minutos)). 

Desconsiderando os valores abaixo de 30 A, o Gráfico 19 mostra os valores 

elevados de THD de corrente por fase. É possível verificar que o valor de THD de 

corrente fica abaixo de 1,4% durante o carregamento, confirmando que mesmo com 

a presença dos conversores e dispositivos não-lineares pertencentes à EVSE, a 

mesma trata utilizando filtros e proteções eficientes.  

 

 

Gráfico 19 – THD de corrente ao longo de diferentes amostras de carregamento. 

Fonte: Autor, Software PowerLog Fluke, 2017.  
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4.3.6 FREQUÊNCIA 

 

A frequência durante os carregamentos se mantem sem apresentar variação 

significativa, os valores variam entre 59,93 Hz e 60,03 Hz, conforme apresentado no 

Gráfico 20. De acordo com os valores indicado pelo PRODIST e descrito no capítulo 

2.4.6, os resultados obtidos operam dentro dos limites de frequência situados entre 

59,9 Hz e 60,1 Hz. OS resultados de frequência confirmam que somente a 

introdução de EVSEs no sistema de distribuição das cidades não apresentam 

qualquer distúrbio à rede. 

 

 

Gráfico 20 – Variação da frequência ao longo de diferentes amostras de carregamento. 

Fonte: Autor, Software PowerLog Fluke, 2017. 

 

A partir da análise dos fenômenos elétricos observados ao longo de amostras 

de carregamento é possível afirmar que o procedimento de recarga do PHEV 

realizado pela EVSE não gera impactos à rede distribuição, mesmo que esta esteja 

instalada no final de linha, como é o caso. Deve-se ressaltar que as estações de 

carregamento e seus componentes devem seguir rigorosamente normas e 

procedimentos globais para que a qualidade de energia seja garantida, caso 

contrário, as EVSE podem gerar distúrbios para as demais cargas instaladas ao 

longo da rede de distribuição. 
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4.4 ANÁLISE DE DIFERENTES AMOSTRAS DURANTE PERIODO DE STANDBY 

 

Esse Capítulo analisa os fenômenos elétricos de QEE durante o período de 

standby da estação utilizando um extenso número de medições coletadas ao longo 

de um dia completo de operação da EVSE (28/11/2016). Os resultados foram 

obtidos através da análise de tensão, corrente, fator de potência, distorção 

harmônica de tensão e eventos reportados. A frequência não será analisada, já que 

foi comprovado no capítulo anterior que o fenômeno não causa impacto à rede. 

No período de standby a demanda de energia da estação é basicamente para 

alimentar a parte de comando dos módulos de comunicação e conversores, na parte 

de potência, o transformador opera a vazio e o ar condicionado interno da EVSE 

trabalha de forma intermitente mantendo a temperatura ambiente próximo de 20ºC. 

 
 

4.4.1 VARIAÇÃO DA TENSÃO E CORRENTE EM STANDBY 

 

A análise da tensão e corrente verificada durante 24 horas do dia 28/11/2016 

foi registrada pelo medidor ION 7650, os valores se comportaram dentro do 

esperado sem variações elevadas ou que possam causar algum problema para o 

equipamento ou demais usuários da rede. A corrente como pode ser vista no Gráfico 

22 opera com valores abaixo de 2,5 A para suprir os transformadores e conversores 

que operam a vazio durante o período em standby, não apresentando um 

comportamento anormal ou não esperado. OS Gráficos 21 e 22 apresentam 

respectivamente a variação de tensão e corrente registrada. 
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Gráfico 21 – Tensão média ao longo do dia 28/11/2016 EVSE em standby. 

Fonte: Autor, ION 7650, 2017. 

 
 
 

 

Gráfico 22 – Corrente média ao longo do dia 28/11/2016 EVSE em standby. 

Fonte: Autor, ION 7650, 2017. 
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4.4.2 THD DE TENSÃO EM STANDBY 

 

Assim como durante o carregamento, o THD de tensão apresenta valores 

abaixo de 3,5% durante o período em standby. Entre 1 e 08 horas da manhã é 

quando apresenta valores mais elevados de THD, já ao longo do dia, o THD 

apresenta valores abaixo de 2,5% para três fases, Gráfico 23. 

 

 
 
Gráfico 23 – THD de tensão ao longo do dia 28/11/2016 EVSE em standby. 

Fonte: Autor, ION 7650, 2017. 

 
 

4.4.3 FATOR DE POTÊNCIA 

 

Independentemente do funcionamento dos transformadores e conversores 

operando a vazio, o fator de potência não se altera de forma a causar algum 

distúrbio mantendo seus valores entre 0,99 e 1,00 como pode ser verificado no 

Gráfico 24. 
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Gráfico 24 – Fator de potência ao longo do dia 28/11/2016 EVSE em standby. 

Fonte: Autor, ION 7650, 2017. 

 

 

4.4.4 EVENTOS E DISTÚRBIOS 

 

Foi apresentado apenas um evento através do analisador Fluke 435 no dia 

13/12, cerca das 13h00min. Foi detectado um afundamento de tensão concomitante 

a um pico de corrente, neste horário a EVSE não efetuava o carregamento do 

ônibus. Não foi possível averiguar a causa deste evento, provavelmente algum 

distúrbio proveniente da própria rede, nada representativo para o funcionamento dos 

equipamentos conectados na mesma ou que o afundamento de tensão tenha sido 

originado pela EVSE. Os Gráficos 25 e 26 apresentam melhor data e horário do 

ocorrido. 
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Gráfico 25 – Afundamento de tensão durante medições de 12/12/2016 a 19/12/2016. 

Fonte: Autor, Software PowerLog Fluke, 2017. 

 

 

 

 

Gráfico 26 – Afundamento de tensão durante medições de 12/12/2016 a 19/12/2016. 

Fonte: Autor, Software PowerLog Fluke, 2017. 
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4.5 DISCUSSÕES 

 

Uma vez que os valores de THD de tensão não ultrapassam 3,58 %, valor 

abaixo do recomendado pelo PRODIST de 10% para instalações nacionais, 

apresenta valor de tensão com variação estável abaixo de 3%, não apresenta 

distúrbios referente à frequência ou fator de potência durante o período de operação 

ou em standby, as fases comportam-se de maneira balanceada independente do 

estado de funcionamento da EVSE e fenômenos de afundamento de tensão ou 

flutuação não foram detectados durante o período de 6 meses de medições, pode-se 

concluir que a instalação de uma EVSE não apresenta impacto significativo no 

sistema de distribuição das cidades desde que a rede esteja dimensionada para 

essa nova demanda. A partir da não detecção de inconformidades ou perturbações 

na forma de onda de tensão, pode-se verificar ainda que a qualidade do produto 

energia elétrica foi assegurada de forma que a qualidade de energia da rede de 

distribuição também permanece garantida. 

Por mais que os resultados não indicaram quaisquer distúrbios à rede, as 

EVSEs são equipamentos constituídos de conversores de alta potência e 

componentes não lineares, o que requer bastante atenção para adicioná-las à rede, 

os fabricantes devem assegurar que seus equipamentos sigam as normas e 

procedimentos exigidos nos países de instalação de forma que não causem 

impactos. 

 

 

4.5.1 EXTRAPOLAÇÃO DE EVSE INSTALADAS NA REDE  

 

Extrapolando o número de EVSE instaladas na rede de distribuição conforme 

ilustrado na Figura 15, pode se antever baseado nas analises realizadas nos 

capítulos anteriores, que o afundamento de tensão seria o único fenômeno possível 

de ser observado em termos de qualidade de energia. Isso, no caso da rede que 

receberá as estações de carregamento opere próximo do seu limite de potência e a 

instalação seja realizada sem um estudo prévio dessa demanda adicional instalada 

à rede. Vale mencionar que todo e qualquer equipamento inserido na rede de 

distribuição deve seguir as normas e requisitos de qualidade de energia, além de 
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possuir filtros adequados para evitar quaisquer impactos, assim como a EVSE 

utilizada na cidade de Curitiba. 

 
 

Figura 15 – Esquemático dos pontos de medição. 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Tomando como base o estudo realizado, onde a estação de carregamento foi 

instalada na rede de distribuição pertencente ao alimentador Cabral de 3,6 MVA, o 

impacto gerado pela instalação de apenas uma unidade foi imperceptível em termos 

de demanda de potência. Considerando a relação de transformação do 

transformador de 13.8 // 440V, a demanda média de corrente no barramento de alta 

durante o carregamento dos veículos PHEV é 3,5A. Atualmente o alimentador 

Cabral opera com uma demanda de corrente de 158A como visto no capitulo 4.2, ou 

seja, aproximadamente 60% da sua capacidade total de carga. Para que seja 

possível observar algum tipo de fenômeno de afundamento de tensão seria 

necessária a instalação de uma grande quantidade de EVSE nesse alimentador. 

Hipótese pouco provável, pois a instalação ideal das EVSE apresenta-se de forma 

independente, com no mínimo 10 km de distancia uma da outra, fazendo com que 

poucas unidades sejam instaladas no mesmo alimentador.   
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5 CONCLUSÃO 

 

Referente à eficiência energética, pôde-se constatar que o valor é 

inversamente proporcional ao tempo de ociosidade da EVSE, quanto menor o 

período em standby, maior será a eficiência, podendo atingir até 94%, isso se, a 

quantidade de veículos PHEV operando na linha for bem dimensionada e uma 

estratégia correta de posicionamento das estações na rota, caso contrário, esse 

valor de eficiência reduz consideravelmente. O conceito de carregamento utilizando 

EVSE é extremamente viável em termos de eficiência energética quando utilizado de 

forma correta e otimizada. Exceto no caso de um projeto de demonstração da 

tecnologia, deve-se evitar do sistema operar com somente um veículo PHEV na 

linha, pois apresenta valores de eficiência abaixo do esperado devido ao longo 

tempo em standby. 

Através da análise dos resultados obtidos durante os seis meses de operação 

do veículo PHEV, conclui-se que referente à qualidade de energia, ao menos dos 

tópicos propostos e analisados, apresentam-se dentro das normas e limites exigidos 

para instalações nacionais. O impacto verificado com a introdução da EVSE na rede 

de distribuição é praticamente nulo, não apresenta distúrbios significativos à rede e 

consequentemente aos demais usuários. Vale ressaltar que os equipamentos 

elétricos e eletrônicos que constituem as estações de carregamento devem ser 

especificados e dimensionados dentro dos parâmetros padronizados por normas 

vigentes, garantindo dessa forma, a qualidade de energia da rede, assim como 

verificado na EVSE instalada em Curitiba e analisada durante o desenvolvimento 

dessa dissertação.  

Em termos de distorção harmônica de tensão e corrente, nenhum dos eventos 

de carregamento resultou em valores fora dos limites estabelecidos pelos 

procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema elétrico nacional 

(PRODIST). Os baixos níveis de distorção emitidos pela EVSE estão principalmente 

associados à eficiência dos conversores eletrônicos de potência, filtros indutivos que 

minimizam os pulsos de frequência gerada pelo chaveamento eletronico (IGBT) e 

transformadores especiais presentes em seus circuitos. No geral, os resultados 

sugerem ser pouco provável que as EVSE utilizadas para o carregamento de ônibus 

emitam níveis excessivos de distorção harmônica na rede de distribuição, o que 
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aumenta a confiabilidade da introdução dessa nova tecnologia em longa escala para 

o transporte urbano. 

Reiterando os resultados dos trabalhos apresentados no Estado da Arte, os 

fenômenos de análise da distorção harmônica, fator de potência, frequência, 

desequilíbrio e afundamento de tensão não indicaram valores expressivos que 

possam causar algum impacto à rede de distribuição. Tanto os trabalhos de 

simulação quanto o estudo realizado em Santa Barbara na Califórnia citados 

anteriormente, indicam que a tecnologia não oferece riscos a qualidade de energia a 

ela conectada, o que ficou comprovado com a presente dissertação. Os resultados 

de THD de tensão foram bastante similares aos obtidos nos artigos citados, uma vez 

que a variação analisada foi de 1,8% e 3,58% enquanto o artigo de Kütt, L., Saarijrvi, 

E. Lehtonen e M. and Niitsoo, J. (2013) reportou um THD entre 2,6% e 5,2% e M.A. 

Rios, G.A. Ramos, and S. Zambrano (2015) apresentou valores entre 1,74% e 

2,30%. Em relação ao THD de corrente foi onde houve uma maior discrepância, 

embora ambos estejam dentro dos limites estabelecidos de 15%. Os resultados 

analisados indicaram valores abaixo de 1,35% durante os carregamentos, já M.A. 

Rios, G.A. Ramos, and S. Zambrano (2015) apresentam valores muito mais 

elevados entre 10,31% e 10,69%. Referente ao desequilíbrio de tensão e corrente, 

ambos apresentaram valores abaixo de 2% conforme analisado. Kütt, L., Saarijrvi, E. 

Lehtonen e M. and Niitsoo, J. (2013) citam valores de desequilíbrio de corrente de 

13% e de tensão de 11%, valores bastante significativos embora tenham sido 

simulados representando condições extremas. Esses valores elevados de 

desequilíbrio explicam também a origem de THD mais altos. 

Foi possível comprovar também, que um alimentador usual de área urbana 

densamente popularizada é suficiente para implementação das EVSE, desde que a 

rede esteja dimensionada para essa nova demanda de potência. A tecnologia 

automotiva está em constante desenvolvimento e chegando rapidamente para os 

usuários do transporte coletivo, o desafio se dá ao integrar essa tecnologia com a 

infraestrutura das cidades que devem ser mais conectadas e dispor da infraestrutura 

necessária para o futuro, o que requer um investimento público e privado para 

aquisição dessa tecnologia inovadora. 
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