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Resumo 

Um sector que depende maioritariamente do petróleo é o dos transportes, o qual está a 

sofrer algumas mudanças quanto ao tipo de combustível atualmente devido à influência dos VE 

- veículos elétricos. Este tipo de veículos pode recarregar as suas baterias em postos de 

carregamento públicos ou numa habitação, através de postos domésticos. No entanto, para que 

os consumidores domésticos satisfaçam as suas necessidades de carga dos veículos e ao mesmo 

tempo o façam com baixos custos energéticos, é de extrema importância que haja a gestão do 

carregamento que inclua os sistemas de produção de energia elétrica e de armazenamento 

domésticos. 

Desta forma surge a necessidade de criar um algoritmo de otimização do carregamento de 

VE que admite os equipamentos de comunicação presentes neste tipo de ambientes domésticos 

de forma a coordenar os pontos de operação consoante o consumo e produção de energia 

elétrica da habitação, minimizando assim os custos com o carregamento do VE. Apesar de já 

existirem alguns métodos de otimização nesta área, esta dissertação segue outra linha de 

pensamento pois considera abordagens diferentes, por exemplo, heurísticas de carga e 

descarga criadas e que são distintas de outros trabalhos. Neste algoritmo considera-se a 

existência de um sistema de produção fotovoltaica local, um sistema de armazenamento local 

de energia através de baterias e um VE com diferentes perfis de utilização. O VE apenas 

funciona no modo G2V - Grid-to-Vehicle.  

O valor deste trabalho de otimização reside na implementação do algoritmo usando um 

modelo matemático. A minimização dos custos do carregamento sem alterar o perfil base de 

consumo da habitação é um ponto chave, assim como a consideração de resposta a tarifas 

dinâmicas. 

A verificação e avaliação do funcionamento da otimização foi feita através da criação de 

diversos cenários de simulação com variações ao nível dos consumos domésticos, perfis de uso 

do VE e tipos de tarifas associadas à energia elétrica referentes ao ano de 2015. Estes diversos 

cenários permitem analisar os resultados numa base anual, comparando a influência de sistemas 

de produção fotovoltaica e sistemas de armazenamento local de energia. Para implementar o 

algoritmo de otimização, foi utilizada a linguagem de programação R, recorrendo ao software 

RStudio, e para tratamento de dados e análise de resultados foi usado o Microsoft Office Excel. 

Em conclusão, otimizar o carregamento do VE reduz os custos e as emissões de CO2 

comparativamente ao carregamento normal, mas é necessário efetuar uma boa gestão da BD – 

Bateria Doméstica, aproveitar ao máximo os excessos de produção FV - Fotovoltaica e procurar 

os menores preços da rede.  
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Abstract 

One of the most important sector that contributes to gas emissions is transportation, but 

nowadays, this sector is changing due to the introduction of EV - Electric Vehicle. The use of 

electricity instead of petrol as fuel for vehicles can avoid CO2 emissions in the entire world 

and EV can be a solution to apply these mindsets. EV can recharge its batteries in public (e.g., 

public parking) or private charging stations (e.g., at residence). In order to satisfy the 

consumer needs and to minimize the energy costs, private EV charging may be integrated with 

electricity generation and local storage, such as stationary batteries. 

This requires an EV charging optimization where the communication between various 

technology layers allows the interaction between the energy production and consumption in 

order to minimize the energy costs in a private environment. This work is different from the 

existing optimization methods because it has a distinct approach, for instance charge and 

discharge heuristics that were not used before. The EV optimization algorithm developed 

under this thesis considers private environments, for instance domestic residences, and 

integrates the PV - Photovoltaic production as a self-consumption system, a local energy 

storage system, such as batteries, and various EV usage profiles. The EV just works in G2V – 

Grid to Vehicle mode. 

The goal of this thesis consists of the implementation of the algorithm using a 

mathematical model where the electricity cost minimization is done without changing home 

consumption behavior. Another key aspect is the integration of the dynamic tariffs. 

To verify and evaluate the algorithm, several simulation scenarios were created including 

different home electricity consumption and EV charging profiles and two types of tariffs from 

2015. These scenarios allowed to analyze the results in an annual base, comparing the 

influence of PV production and local storage systems. R language and RStudio, an IDE - 

Integrated Development Environment, are used for the implementation of the optimization 

algorithm and Microsoft Office Excel is used to analyze the data and the results. 

In conclusion, optimize EV charging reduces the costs and the CO2 emissions when 

comparing to a normal charging, meaning a dumb charging or without any intelligence behind. 

To achieve these performances, we need to manage correctly charging and discharging of the 

home battery (local storage system), use at maximum the PV energy excess and the periods 

with low energy tariffs.  
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CustoQuiVD, representa o custo por quilómetro do veículo a Diesel, em €/km; 

CustoQuiVE, representa o custo por quilómetro do veículo elétrico, em €/km; 

CustoTotEneR, corresponde ao custo total da energia comprada à RESP e que foi carregada 

no VE, em €; 

CustoTotCarregVE, representa o custo relativo a carregar o VE na habitação, através, em 

€, durante o período de simulação; 

Disp, variável binária que indica o período de tempo em que o utilizador pode carregar o 

VE, isto é, a disponibilidade deste; 

DistViagem, distância do percurso a percorrer pelo VE, em km; 

Ecarv(t), corresponde à energia produzida numa central a carvão, em MWh, no período de 

tempo t;  

EcarregBD(t), representa a energia carregada na BD, em kWh, no período de tempo t; 

EcarregRVE(t), corresponde à energia comprada à RESP para carregar o VE, em kWh, no 

período de tempo t; 

EcarregVE(t), corresponde à energia carregada no VE, em kWh, no período de tempo t; 

Ecog(t), corresponde à energia produzida numa central a cogeração, em MWh, no período 

de tempo t; 

EconsHab, energia total consumida pela habitação sem incluir sistema FV, BD e VE, em kWh, 

no período total de simulação; 

EexcessoInjLiq(t), corresponde ao valor da energia injetada líquida, em kWh, no intervalo 

de tempo t, ou seja, a energia proveniente dos excessos de produção FV que não foi consumida 

pelo VE, em kWh; 

EexcessoNaoInj(t), corresponde à energia relativa aos excessos de FV que foi consumida 

(isto é, que não foi injetada), em kWh, no período de tempo t; 

EficBD, eficiência na transformação de energia da BD; 

EficInv, eficiência na transformação de energia do inversor da BD; 

𝐸𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎,𝑚, corresponde à energia fornecida no mês m, em kWh; 

Efuel(t), corresponde à energia produzida numa central a fuel, em MWh, no período de 

tempo t; 

EgasNat(t), corresponde à energia produzida numa central a gás natural, em MWh, no 

período de tempo t; 

EmaxCargaBD, energia máxima que pode ser carregada na BD, em kWh; 

EmaxDeCargaVE, energia máxima relativa à PmaxDeCargaVE, em kWh; 

EmaxDescargaBD, energia máxima que pode ser descarregada pela BD, em kWh; 

EmaxTrans, representa a energia máxima transitável na instalação elétrica de consumo 

relativa à Pcontr, em kWh; 

EnecessPer, energia a carregar para realizar o percurso previsto, em kWh; 
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EprevPer, energia inicialmente prevista para a realização de um percurso, em kWh; 

EprodFV(t), corresponde à energia produzida pelo sistema FV, em kWh, no período de 

tempo t; 

EtotCarregVE, corresponde à energia total carregada no VE durante o período de simulação, 

em kWh; 

FEcarv, representa o fator de emissão de CO2 de uma central a carvão, em ton/MWh; 

FEcog, representa o fator de emissão de CO2 de uma central a cogeração, em ton/MWh; 

FEfuel, representa o fator de emissão de CO2 de uma central a fuel, em ton/MWh; 

FEgasNat, representa o fator de emissão de CO2 de uma central a gás natural, em ton/MWh; 

id, identifica o período de 15 minutos do dia me questão, variando de 1 a 96; 

ImaxPosto, representa a corrente máxima que o posto de carga doméstico pode fornecer, 

em A; 

k, expressa cada período de 15 minutos que um dia possui. É um índice auxiliar que itera 

mediante o índice t; 

NPeriodosMinutosDia, número total de períodos de 15 minutos de um dia; 

NPeriodosMinutosTotal, número total de períodos de 15 minutos para o qual se quer testar 

o algoritmo, representando assim todos os 15 minutos possíveis; 

𝑂𝑀𝐼𝐸𝑚, corresponde à média aritmética simples do preço de fecho do Operador do Mercado 

Ibérico de Energia (OMIE) para Portugal no mês m, em €/kWh; 

Pcontr, corresponde à potência contratada pelo consumidor, em kVA; 

PmaxDeCargaVE, potência máxima que pode ser carregada no VE, em kW; 

PmaxCargaPosto, representa a potência máxima a carregar o VE fornecida pelo posto, em 

kW; 

PmaxPosto, representa a potência máxima do posto doméstico, em kW; 

PreçoOMIE(t), corresponde ao valor do preço de fecho de mercado para Portugal, em 

€/kWh, no intervalo de tempo t; 

RemTot, valor total da remuneração da EexcessoInjetadaLiq, em €, durante o período total 

de simulação; 

𝑅𝑈𝑃𝐴𝐶,𝑚, representa a renumeração da energia inejtada no mês m, em €; 

SOC, representa o estado de carga de qualquer elemento armazenador de energia, em % de 

energia; 

SOCBD(t), representa o estado de carga da bateria doméstica, em % de energia, no período 

de tempo t; 

SOCinicial, estado de carga inicial da bateria do VE e da BD a considerar para o início do 

algoritmo, em % de energia; 

SOCinicialBloco, representa o estado de carga no inicio de cada bloco de carga, em % de 

energia; 

SOCmin, representa o estado de carga mínimo quer da bateria do VE quer da BD, em % de 

energia; 

SOCmax, representa o estado de carga máximo quer da bateria do VE quer da BD, em % de 

energia; 

SOCper, estado de carga da bateria do VE necessário para realizar o percurso, em % de 

energia; 

SOCVE(t), representa o estado de carga da bateria do VE, em % de energia, no período de 

tempo t; 
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ValRem(t), representa o valor remunerado da energia que poderá ser injetada na RESP 

relativo à energia excedente FV, em €; 

VarAl1, representa a alteração da energia prevista de um percurso, entre 0,8 e 1,2 vezes o 

seu valor previsto; 

VarAl2, representa a alteração da energia consumida pela bateria do VE depois de realizar 

percurso, entre 1,2 e 1,4 vezes o seu valor previsto; 

t, período de tempo, representando cada período de 15 minutos desde o início do algoritmo 

até ao NPeriodosMinutosTotal. 

 



 

 

 

Capítulo 1  

Introdução 

Este documento foi elaborado durante a unidade curricular “Dissertação” do Mestrado 

Integrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto. Neste capítulo apresenta-se a motivação para a realização deste 

trabalho, uma pequena contextualização do problema e os objetivos a alcançar. É também 

apresentada a estrutura da dissertação para se melhor entender as temáticas abordadas. 

O tema abordado é “Otimização do carregamento de veículos elétricos em ambientes 

privados”. 

 

1.1- Contextualização e motivação 
 

A forma como nos movemos nas cidades, entre cidades e entre países é em grande parte 

dependente do petróleo e gás, ou seja, fontes não renováveis de energia. A constante 

preocupação ambiental da comunidade europeia e de outros continentes tem impulsionado a 

tomada de medidas e a elaboração de acordos com compromissos e responsabilidades para a 

mudança na forma de produção de energia, mas também na mudança do uso final dessa mesma 

energia. Outras metas relacionam-se com a emissão de gases poluentes e prejudiciais que 

provocam o efeito de estufa, como o CO2. 

Hoje em dia existem visões sobre o futuro das cidades inteligentes, ou Smart Cities, nas 

quais estão incorporadas as Smart Grids, que representam a integração de microprodução e 

produção distribuída nas redes elétricas de baixa e média tensão, mas também da qual fazem 

parte os veículos elétricos. Portugal tem apostado neste setor e a rede de mobilidade elétrica 

MOBI.E [1] tem muitos desafios para o futuro, mas também já tem muito trabalho feito no 

presente, como a rede pública de postos de carregamento. 

A transição de veículos a combustão para veículos elétricos será uma mudança industrial à 

escala global e que permitirá reduzir as emissões de CO2 nas cidades se acompanhada com uma 

integração de fontes renováveis de produção de energia elétrica. No entanto, a produção de 

energia por parte deste tipo de fontes não é constante ao longo de todo o dia devido aos fatores 

meteorológicos que as afetam e, como tal, os custos para o sistema de transporte e distribuição 

de eletricidade são também diferentes.  
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A Figura 1-1 retrata a responsabilidade de emissão de CO2, em percentagem, pelos diversos 

sectores. O setor dos transportes, em 2013, foi responsável por 24% do total das emissões em 

Portugal, segundo o REA – Relatório do Estado do Ambiente, de 2015, e é do interesse do país 

reduzir este valor [2]. 

Com o aumento da integração de VE existirá um aumento de consumos elétricos devido às 

baterias dos VE, as quais necessitam de carga para alimentar e movimentar os veículos. 

Portanto, é de extrema importância controlar os gastos económicos com o carregamento do 

veículo e assegurar ao mesmo tempo que o VE possui carga suficiente. 

Os VE são já um segmento de muitos construtores de automóveis que se pretendem preparar 

para o futuro e apostam na sua inclusão no mercado. Este tipo de veículos juntamente com 

produção renovável de energia para o seu carregamento pode ajudar a reduzir as emissões de 

GEE e assim contribuir para um mundo mais sustentável, cumprindo com as metas europeias 

para 2020, 2030 e 2050. Através destes compromissos e medidas assinalados é de esperar que 

as habitações possuam painéis fotovoltaicos e contribuam para uma produção mais sustentável 

de energia, contribuindo assim para diminuir a energia consumida da RESP – Rede Elétrica de 

Serviço Público. 

A resposta dos consumidores relativamente ao mercado de VE ainda está um pouco 

reticente devido, em parte, aos custos de aquisição do mesmo, tempo de carga da bateria e 

autonomia (em km) desta e número de postos de carregamento públicos. 

De forma a acompanhar o desenvolvimento do mercado energético, quer a nível de preços 

(possivelmente tarifas dinâmicas) quer a nível de sistemas de produção e armazenamento de 

energia, é de especial importância que exista gestão do carregamento do veículo sem que seja 

necessário o utilizador preocupar-se acerca de quando tem que carregar o veículo para se poder 

deslocar e garantir um baixo custo. É também importante colmatar falhas de existência de 

postos públicos, pois o carregamento a nível doméstico poderá vir ser recorrente. Surge então 

o conceito de "Smart Charging", um carregamento inteligente do VE baseado em algoritmos que 

ajustam a taxa de energia carregada no veículo mediante a variação de fatores, como tarifas e 

produção de energia renovável. Através deste tipo de carregamento o VE será como uma carga 

flexível que carregará em diversos momentos do dia. Este conceito está a ser explorado pela 

Figura 1-1 - Emissões de CO2 por setor, referente ao ano de 2013. 
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comunidade científica e empresarial, mas ainda surge com pouca maturidade e precisa de mais 

estudo de forma a ser uma boa solução de mercado. 

No sentido de melhorar a experiência do utilizador no seu ambiente doméstico pressupondo 

a comunicação de todos os dispositivos nesta conectados e fazer com que o carregamento do 

VE inclua uma maior responsabilidade social, surge a otimização do carregamento dos veículos 

elétricos em ambientes privados, com o objetivo de minimizar os custos do carregamento para 

o consumidor assegurando também que este não fica com as suas deslocações comprometidas, 

ou seja, garantido o conforto e autonomia das viagens. 

 

1.2- Objetivos 
 

Para que este trabalho tenha um bom rumo e para que se consiga atingir os níveis de 

exigência esperados, são propostos os seguintes objetivos: 

 

 Estruturar e desenvolver um algoritmo de otimização do carregamento do veículo 

elétrico para uma habitação, possibilitando a redução de custos associados ao 

carregamento do mesmo; 

 Integrar várias formas de produção e armazenamento local de energia com consumos 

de energia a nível doméstico; 

 Efetuar a programação do algoritmo em linguagem R, pois é uma linguagem de alto 

nível com operações matemáticas fáceis de usar e aplicar a este tipo de problemas; 

 Maximizar o uso de energia de produção fotovoltaica presente no sistema energético 

doméstico; 

 Perceber e analisar o impacto que as diferentes tecnologias de produção e 

armazenamento de energia têm no algoritmo de otimização do carregamento do VE; 

 Compreender o impacto de emissões de CO2 do carregamento do VE e analisar as 

diferenças relativamente a um veículo a Diesel (VD). 

 

1.3- Estrutura do documento 
 

Este trabalho de dissertação está dividido em seis capítulos, os quais são brevemente 

descritos de seguida. 

No Capítulo 1 é elaborada uma pequena introdução em que se contextualiza o trabalho e 

as motivações para o desenvolver, assim como os objetivos delineados. É referida a origem dos 

dados usados bem como das ferramentas utilizadas. No final é abordado sucintamente o 

ambiente de trabalho em que esta dissertação esteve inserida. 

No Capítulo 2 apresenta-se o estudo do estado da arte relacionado com a tecnologia e 

conceitos existentes sobre o carregamento do VE e gestão energética de habitações domésticas. 

Basicamente a informação descrita neste capítulo provém de outros estudos já realizados. 

No Capítulo 3 é elaborada a modelização das componentes que incorporam o sistema 

energético de habitação bem como o VE. Para estabelecer as caraterísticas destes foram 

utlizadas informações acerca de dados reais existentes no mercado. 

No Capítulo 4 encontra-se uma descrição do algoritmo desenvolvido e implementado na 

otimização do carregamento do VE. 

No Capítulo 5 são apresentados os resultados da otimização elaborada bem como é efetuada 

uma análise e comparação de cenários. 
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No Capítulo 6, último Capítulo deste trabalho, são enunciadas as conclusões gerais desta 

dissertação, são esclarecidos os objetivos cumpridos e enunciados os trabalhos futuros. 

 

1.4- Dados e ferramentas utilizadas 
 

Para este trabalho foram bastante importantes os dados utilizados assim como as 

ferramentas auxiliares. Relativamente aos dados de produção FV prevista e real, foram 

fornecidos pelo José Ricardo Santos Andrade [3] e pela empresa SMARTWATT [4]. Os dados 

relacionados com os consumos da habitação e tarifas tri-horárias foram fornecidos pelo Bruno 

Filipe Correia dos Santos [5] e pela empresa Energia Simples [6]. Alguns dos dados fornecidos e 

aplicados no Capítulo 2 relativamente à Mobilidade Elétrica em Portugal foram fornecidos pela 

MOBI.E [1]. 

Quanto às ferramentas, o Microsoft Office Excel foi usado para organização de dados e 

análise de resultados e o RStudio [7] foi a ferramenta de programação escolhida para a 

implementação do algoritmo em linguagem R. 

 

1.5- Ambiente de realização da dissertação 
 

Esta dissertação foi elaborada em ambiente empresarial, no CEiiA, Centro para a Excelência 

e Inovação na Indústria Automóvel [8]. Esta instituição existe desde 1999 e opera 

essencialmente nas áreas de mobilidade automóvel e aeronáutica. 

Este trabalho foi desenvolvido juntamente com a unidade de Mobilidade – Sistemas 

Inteligentes, com co-orientação da Doutora Maricica Nistor. 

  



 

 

 

 

Capítulo 2  

Estudo do Estado da Arte 

Este capítulo aborda a literatura existente a nível de conceitos e tecnologias bem como 

soluções de mercado atuais. São estudados assuntos acerca do VE – Veículo Elétrico e modos de 

carga associados, características das fichas, tomadas e postos de carregamento, autoconsumo 

de energia, tecnologias de armazenamento de energia, sistemas de gestão energética em 

habitações e sua segurança de dados. Por fim são apresentados algoritmos de otimização 

relacionados com o carregamento inteligente de um VE. 

 

2.1- Mobilidade elétrica em Portugal 
 

Portugal possui uma Rede Nacional de Mobilidade Elétrica, a MOBI.E, que se caracteriza por 

ser uma rede de carregamento de VE, integrando postos de carregamento por todo o país e que 

disponibiliza ao utilizador a consulta de dados estatísticos sobre o uso do mesmo. Por exemplo, 

em Portugal Continental a MOBI.E já possui mais de 1300 pontos de carregamento normal e 50 

pontos de carregamento rápido em espaços de acesso público. Está prevista a expansão desta 

rede através da instalação de mais postos de carregamento normal e rápido, segundo [9]. 

Para efetuar o carregamento em qualquer parte do país é necessário possuir um cartão da 

rede MOBI.E de forma a identificar o utilizador e para que este possa monitorizar o processo de 

carga. Nesta fase do projeto, tanto o cartão como o carregamento não têm qualquer custo para 

o cliente mas futuramente este será associado a um CEME - Comercializador de Eletricidade 

para a Mobilidade Elétrica [10]. 

De forma a aumentar a circulação de VE, Portugal possui alguns incentivos nacionais para o 

uso do mesmo, que se traduzem em benefícios fiscais como a isenção de ISV, IUC e deduções 

fiscais na aquisição para empresas, como a isenção fiscal em sede de IRC e a depreciação para 

efeitos fiscais [10]. Desde a entrada em funcionamento desta rede, em 2010, já foi possível 

recolher dados indicadores do comportamento dos utilizadores portugueses de VE 

relativamente aos carregamentos efetuados. Por exemplo, já foram evitadas mais de 418 

toneladas equivalentes de CO2 e quanto à energia consumida, esta já ultrapassa os 628 MWh. 

Estes dados foram fornecidos pela MOBI.E [1]. 
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2.2- Veículos elétricos 
 

A mobilidade é atualmente uma questão que se coloca a nível mundial, que surge na 

perspetiva de uma economia de baixo carbono para fazer face aos combustíveis fósseis e seus 

preços e tornar todo o sistema de transportes mais eficiente do ponto de vista energético. Para 

que tal seja possível é necessário descarbonizar este setor e a Europa tem objetivos definidos 

para 2020 e 2050. Até 2020 deve ser assegurada uma quota de 10% de renováveis nos transportes 

bem como uma redução de 20% na emissão de gases de efeito de estufa relativamente a valores 

de 1990 [11] . Até 2050 prevê-se que seja possível reduzir em 60% as emissões relativas a este 

setor através de combustíveis eficientes, biocombustíveis e VE [12]. Salienta-se então a 

importância que os transportes possuem na mobilidade das pessoas e como tal o VE será um 

agente de grande influência de forma a atingir todas estas metas. 

Os VE são veículos movidos através de energia elétrica armazenada na bateria e que é 

transformada em movimento pelo motor. Pertencem à categoria de veículos de zero emissões 

devido ao facto de não serem emitidos quaisquer gases no seu ciclo de funcionamento. No 

mercado existem vários tipos de VE, que segundo [13] se podem definir em: 

VE puro – (ou EV – Eletric Vehicle) veículo que funciona com um motor elétrico e não 

depende de nenhum outro combustível; para se mover necessita unicamente da energia da 

bateria, que se recarrega através da RESP; um exemplar é o Nissan LEAF [14], [15] , que consta 

na Figura 2-1. 

VE Híbrido – (ou HEV – Hybrid Eletric Vehicle) veículo que funciona com dois tipos de 

motores, um de combustão interna e outro elétrico; neste caso a bateria é recarregada pelo 

motor de combustão interna e por travagem regenerativa; o funcionamento em baixas rotações 

é assegurado pelo motor elétrico. Desta forma não existe necessidade de ligar à RESP. Um 

exemplo deste tipo é o Honda Civic Hybrid [16] e o Honda Accord Hybrid. 

VE Híbrido Plug-In – (ou PHEV – Plug-in Hybrid Eletric Vehicle) é um veículo com um 

funcionamento semelhante ao HEV, pois também funciona com dois tipos de motores, um de 

combustão interna e outro elétrico; neste caso o carregamento das baterias é realizado através 

da RESP, pois estas possuem maior capacidade de armazenamento de energia do que os HEV; 

O Chevrolet Volt é um exemplo [14] assim como o Toyota Prius [8]. 

VE de Célula de Combustível – (ou FCEV – Fuel Cell Eletric Vehicle) veículo que armazena 

energia sob a forma de hidrogénio sendo este usado para produzir energia elétrica através da 

mistura com oxigénio numa célula de combustível, acionando assim o motor elétrico; pode ser 

“recarregado” com mais hidrogénio, pois este veículo armazena o gás. Um exemplo é o Toyota 

Mirai [14]. 

  
Figura 2-1 - Nissan Leaf. 
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Um aspeto de especial importância é a legislação existente como as normas internacionais 

e nacionais, das quais se destacam as emitidas pela IEC (International Electrotechnical 

Commission), como consta na Tabela 2-1. Relativamente ao panorama nacional destacam-se a 

CT (Comissões Técnicas de Normalização) 146, acerca de Veículos Rodoviários com Propulsão 

Elétrica e a CTE (Comissões Técnicas de Normalização Eletrotécnica) 49 sobre “Sistemas 

Elétricos para Veículos Elétricos Rodoviários”. 

 
Tabela 2-1 - Descrição das normas internacionais [17]. 

 

Norma 

Standard 
Nome Descrição Âmbito Geográfico 

IEC 62196 

Fichas, tomadas, 

conectores móveis e 

entradas de conector de 

veículos; Carga por 

condução de VE 

Esta norma apresenta detalhes 

técnicos standards acerca das 

fichas e tomadas para 

carregamento de VE, seja em 

ligação AC ou DC 

Internacional 

(Europa, Estados 

Unidos da América, 

entre outros) 

Destacam-se o Japão 

e a China que 

possuem os seus 

standards 

IEC 61851 
Sistema de carga por 

condução para VE 

Esta norma define os modos de 

carga existentes bem como os 

detalhes acerca dos níveis 

máximos de corrente, tensão e 

potência 

Internacional 

(Europa, Estados 

Unidos da América, 

entre outros) 

IEC 60309 

Fichas, tomadas e 

conectores para usos 

industriais 

Esta norma define os tipos de 

fichas, tomadas e conectores a 

usar em ambiente industrial 

Internacional 

(Europa, Estados 

Unidos da América, 

entre outros) 

IEC 60906 
Fichas e tomadas 

domésticas 

Esta norma apresenta informações 

detalhadas acerca dos tipos de 

fichas e tomadas a usar em 

ambiente doméstico 

Internacional 
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2.3- Modos de carga de um veículo elétrico 
 

O carregamento de um VE, através de cabos, pode ser efetuado em AC - Alternating Current 

ou DC - Direct Current e para que tal seja possível é necessário a existência de inversores 

AC/DC, localizados em diferentes partes, isto é, ou no posto de carregamento ou no veículo, 

dependendo do modo de carga. Tal justifica-se pelo facto de que as baterias dos carros são 

dispositivos DC. Existem quatro modos de carga [18], [19], [20] que estão definidos na norma 

IEC 61851-1 [21] (revista em Dezembro de 2010) e referidos na IEC 62196. A Tabela 2-2 

especifica cada um dos modos. 

 
Tabela 2-2 - Modos de carga de um VE [19], [21]. 

 

 
Modos de carga 

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 

Tipo de ligação 

AC 

(monofásico ou 

trifásico) 

AC 

(monofásico ou 

trifásico) 

AC 

(monofásico ou 

trifásico) 

DC 

Tipo de carga Lenta Lenta Semi-Rápida Rápida 

Tensão máxima (V) 250/480 250/480 250/480 600 

Corrente máxima (A) 16 32 63/70 400 

Comunicação Posto-

Veículo 
Não Não Sim Sim 

 

O modo 1 de carga representa a ligação de um VE a uma tomada normalizada (tipo Schuko 

ou industriais da norma IEC 60309) possuindo condutores de fase, neutro e terra de proteção. 

Este modo necessita que do lado da rede de alimentação esteja presente um dispositivo RCD - 

Residual Current Device (ou disjuntor diferencial) de elevada sensibilidade (calibre 𝐼𝑛  ≤

30 𝑚𝐴); caso não seja obrigatório devido a normas nacionais, este modo não tem permissão 

para funcionar [18]. 

O modo 2 de carga foi desenvolvido para permitir que um veículo que só carrega em modo 

3 possa carregar em tomadas diferentes, como doméstica ou industrial. Neste sistema de 

carregamento, o relé e o sistema eletrónico usados no modo 3 estão instalados na ICCB, In 

Cable Control Box, que está posicionada numa das extremidades do cabo [18], e comunica com 

o veículo. Portanto, a comunicação não é entre o posto e o veículo, mas sim entre a ICCB e o 

veículo. 

O modo 3 de carga representa a ligação do posto ao veículo usando tomadas dedicadas e 

normalizadas para este tipo de carregamento [22], conforme descrito na Tabela 2-4. É um modo 

com um incremento de segurança para o utilizador, pois o cabo está anexado ao posto, e é o 

mais abundante em postos públicos para carga rápida em AC [18]. 
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O modo 4 corresponde ao carregamento rápido, em DC, do veículo através da sua ligação 

indireta à rede de alimentação utilizando para tal um carregador externo com comunicação 

com o veículo. A corrente disponibilizada no carro, através da tomada, é diretamente injetada 

na bateria, em DC. Este tipo de carregamento possui uma norma diferente do carregamento 

AC, resultando daí uma configuração diferente de tomadas [18]. A Figura 2-2 ilustra algumas 

das diferenças descritas entre os possíveis modos de carga de um VE. 

 

 

A diferença essencial entre os modos de carga AC e DC reside em dois factos: em primeiro 

lugar nos modos 1,2 e 3 o carregador é onboard, isto é, encontra-se no veículo, e no modo 4 o 

carregador é offboard; em segundo, o carregamento em DC é mais rápido devido aos valores 

elevados de potência que disponibiliza na sua saída. Como os níveis de potência são elevados, 

por exemplo, 50 kW (modelo QC45, EFACEC) [23], o inversor já não se pode localizar no veículo, 

devido ao aumento das dimensões, o que seria inviável para a mobilidade do mesmo. Portanto, 

localiza-se internamente no posto de carregamento [24], como se visualiza na Figura 2-3. 

 

 

Portanto, após esta descrição importa saber que no carregamento em AC a corrente máxima 

é sempre o máximo denominador comum entre o carro (potência/corrente do onboard charger) 

e o posto (potência máxima disponível). Já no carregamento em DC acontece de forma 

semelhante, mas aqui o carregador está fora do carro e está a comunicar diretamente com a 

bateria. A limitação de potência deverá ser a da instalação, mas também aquela que a bateria 

supostamente aguenta. 

  

Figura 2-3 - Diferença entre carregamento AC e DC [111]. 

Figura 2-2 - Modos de carga de um VE [19]. 
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Quanto ao tipo de carga entenda-se a seguinte nomenclatura segundo [19] e [25]: 

 Carregamento Lento: tempo de carga entre 6 a 10 horas, normalmente é feito em 

tomadas monofásicas, como por exemplo, as tomadas domésticas; 

 Carregamento Rápido AC: tempo de carga entre 1 e 2 horas; normalmente é feito 

através de tomadas trifásicas; também pode demorar menos de 30 minutos a atingir 

80% da capacidade de armazenamento, dependendo da gama de potência fornecida 

pelo posto; 

 Carregamento Rápido DC: tempo de carga de cerca de 30 minutos para atingir 80% 

de carga, normalmente em tomadas de corrente direta, que se encontram 

disponíveis em postos DC [26]. 

Estes tempos de carga variam em função da capacidade de armazenamento de energia da 

bateria do veículo bem como das características de ligação ao posto, isto é, se a ligação é 

monofásica ou trifásica e a potência fornecida. De forma a entender os tempos de carga a 

Tabela 2-3 apresenta as diferentes velocidades de carregamento e toma-se como exemplo o 

Nissan Leaf com uma bateria de 24 kWh e dois postos de carga da EFACEC, o HomeCharger [27], 

usado para um carregamento lento e o QC45 [23] usado para os outros carregamentos: 

 
Tabela 2-3 - Tempos de carga [23], [27]. 

 

Tipo de 

carga 
Ligação 

Potência de 

carga (kW) 

Corrente 

máxima (A) 

Tempo de 

carga (h) 

Carga da 

bateria (%) 

Lenta 
AC - 

Monofásico 
3,7 16 6,5 100 

Rápida AC - Trifásico 40 63 < 3 80 

Rápida DC 50 120 < 0.5 80 

 

2.4- Tipos de fichas e tomadas 
 

Em primeiro lugar é necessário entender as designações usadas quando nos referimos aos 

cabos, conectores, tomadas e fichas de um VE. Como tal, a Figura 2-4 pretende explicar 

simplesmente as designações usadas internacionalmente. O termo “socket” refere-se à tomada 

disponibilizada numa instalação; “Plug” refere-se à ficha que liga à respetiva toma; “vehicle 

conector” refere-se à ficha que liga do lado do veículo e “vehicle inlet” refere-se à “tomada” 

do lado do veículo [28]. 

  
Figura 2-4 - Nomenclatura internacional para tomadas e fichas. 



32  Estudo do Estado da Arte 

 

Um pouco por todo o mundo diferentes fabricantes de VE adotaram diferentes normas e, 

como tal, cada país necessita de se adaptar de acordo com a tecnologia imposta para que os 

utilizadores deste tipo de transporte possam efetuar o carregamento sem problemas. 

 
Tabela 2-4 - Tipos de fichas [19], [29]. 

 

Tipo de fichas 

Designação 
Schuko ou 

IEC 309 

Yazaki - IEC 

62196-"Type 

1" 

Mennekes - 

IEC 62196 

"Type 2" 

SCAME - IEC 

62196 "Type 

3" 

CHAdeMO Combo 2 

Norma IEC 60906 

IEC 62196 

(baseado 

em SAE 

J1772) 

IEC 62196 IEC 62196 IEC 62196 IEC 62196- 

Modo de 

carga 

Modo 1 – 

AC/ Modo 2 

- AC 

Modo 3 - AC Modo 3 - AC Modo 3 - AC Modo 4 - DC 

Modo 3 - AC 

e Modo 4 - 

DC 

Ligação 
Monofásico 

ou Trifásico 
Monofásico 

Monofásico 

e Trifásico 

Monofásico 

e Trifásico 
Monofásico 

Monofásico 

e Trifásico 

Corrente 

máxima (A) 

p/fase 

16/32 32 63 32 400 400 

Região de 

aplicação 
Internacional EUA, Japão Europa 

França, 

Itália 
Japão Europa 

 

A Tabela 2-4 refere os tipos de fichas existentes atualmente e implementadas nos postos 

de carregamento e veículos. Na Figura 2-5 podemos ver o formato do conector Yazaki ou IEC 

62196-2 "Type 1", de uso comum nos EUA – Estados Unidos da América e Japão e na Figura 2-6 

o conector SCAME ou IEC 62196-2 "Type 3", atualmente está apenas em prática em França, mas 

cairá em desuso. Ambos os tipos possuem terminais de comunicação posto-veículo. 

  

Figura 2-5 - IEC 62196-2 "Type 1" - Yazaki [28]. Figura 2-6 - IEC 62196-2 "Type 3" – Scame. 
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O conetor IEC 62196-2 "Type 2" – Mennekes [30], [31] (Figura 2-7) é o standard europeu para 

efetuar o carregamento AC de VE [32]. Este conector possui 5 pins designados conforme a Figura 

2-8 . “L1”, “L2” e “L3” designam as três fases de carregamento, “neutral” designa o neutro, 

“earth” a ligação à terra e “proximity” e “control pilot” representam as comunicações entre 

o carro e o posto de carregamento. 

 

 

Quanto ao carregamento rápido em DC, na Figura 2-9 podemos ver o conector Combo 2 CCS 

– Combined Charging System, capaz de realizar o carregamento rápido em dois modos 

separados, em AC (modo 3) e DC (modo 4) [33]. Na Figura 2-10 encontra-se o famoso conector 

CHAdeMO, de origem japonesa. Atualmente na Europa, no que respeita ao carregamento DC 

está implementado um conceito de “multi-standard”, em que tanto a norma CHAdeMO e a 

Combo 2 podem ser usadas, no entanto está a ser debatido a migração total para a Combo 2. 

 

Na China existe também um conetor, que não está referenciado na Tabela 2-4, que 

corresponde à norma GB/T 20234.1-2011. 

  

Figura 2-7 - IEC 62196-2 “Type 2” - Mennekes [112]. 
Figura 2-8 - Designação dos pins do 
conector Mennekes - Type 2 [113]. 

Figura 2-9 - Conector Combined Charging System 

(Combo 2 CCS ) na Europa [33]. 
Figura 2-10 – Conector CHAdeMO. 
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O meio de comunicação principal entre o VE e o posto de carregamento através do conector 

processa-se através de CAN (Controller Area Network) bus. O BMS – Battery Management 

System do VE também comunica desta forma, o que possibilita ao posto estimar o estado de 

carga do VE bem como ler outros sinais. 

O posto informa o VE por PWM – Pulse With Modulation, através do duty cycle, qual a 

máxima corrente que pode fornecer, e o VE, através do proximity pilot, sinaliza que está 

conectado ao posto através da medição de valores de resistência, e do control pilot, sinaliza 

qual o estado do VE, isto é, se se encontra em carga, se houve algum erro e qual o valor da 

corrente de carga. Estes dados encontram-se nas normas definidas na Tabela 2-1. 

 

2.5- Postos de carregamento 
 

O carregamento de um VE, seja um carro ou uma scooter, pode ser feito ligando 

simplesmente a uma tomada doméstica ou então recorrendo a um posto de carregamento, que 

é uma infraestrutura dedicada e possibilita diversos tipos de carga, como já enunciado 

anteriormente. Portanto ao permitirem diferentes níveis de carga terão necessariamente 

características diferentes. Atualmente no mercado existem diversos fabricantes deste tipo de 

tecnologia, entre os quais se destacam a ABB, Schneider Electric, GE – General Eletric, Tesla, 

Siemens, Magnum Cap e EFACEC. Existem postos de carregamento unicamente para 

carregamento AC, outros unicamente para DC e outros para AC e DC simultaneamente. 

A nível do setor doméstico os postos usados funcionam em AC, devido à corrente necessária 

para efetuar o carregamento. No mercado podemos encontrar alguma diversidade de 

carregadores, como por exemplo, o HomeCharger da EFACEC [27], o HomeCharger da ETREL 

[34], o MCCWB Charger da MagnumCap [35],o VersiCharge da Siemens [36], o Home Charger 

Device da Alpiq [37] e a WattStation Wall Mount da GE [38]. 

O HomeCharger da EFACEC (Figura 2-11) disponibiliza uma potência de saída desde 3,7 kVA 

até um máximo de 22 kVA, com possibilidade de monofásico ou trifásico. O utilizador tem a 

possibilidade de optar entre o modelo com cabo fixo incluído ou com uma tomada pré-definida, 

sem cabo. Este possui comunicação com o veículo e controlo de acesso RFID – Radio Frequency 

Identification e pode também incorporar um contador de energia [27]. 

 

Figura 2-11 - HomeCharger, EFACEC. 
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O HomeCharger da ETREL tem possibilidade de funcionar em monofásico ou trifásico, com 

uma gama de potência entre os 3,7 e 22 kW. O utilizador tem a possibilidade de escolher o 

modelo com cabo fixo incluído ou então com uma tomada pré-definida, sem cabo. Este posto 

tem ainda a possibilidade de se optar entre dois modos de funcionamento: Fast ou Schedule. O 

modo Fast permite carregar o veículo instantaneamente com a máxima potência admissível da 

instalação enquanto que o modo Schedule possibilita a predefinição do escalonamento do 

carregamento em função das prioridades do utilizador usando uma aplicação via web, e através 

de algoritmos incorporados no HomeCharger realiza o Smart Charging [34]. Possui acesso e 

controlo remoto através de Ethernet ou Wireless Wi-Fi. 

O MCCWB Charger da MagnumCap (Figura 2-12) permite efetuar o carregamento monofásico 

em modo 1 ou 2 (conector Schuko) com uma potência de 3,7 kW e monofásico ou trifásico em 

modo 3 (conector Mennekes), com uma potência de 3,7 kW até 22 kW. Permite acesso e 

controlo através de cartão RFID. Possui um sistema de controlo de velocidade de carregamento 

[39]. 

 

 

Por fim, quanto ao nível de oferta de produtos que contenham funcionalidades avançadas 

denominadas de “Smart Charging” (conceito revisto na secção 2.9-), como integração de 

interação com o utilizador e opções de escalonamento de eventos, verifica-se que o mercado 

possui pouca abundância, conforme descrito na Tabela 2-5. 

 
Tabela 2-5 - Carregadores residenciais com possibilidade de funções inteligentes. 

 

Produtos Referência Descrição 

HomeCharger - 

Etrel 
[40] 

Posto de carregamento doméstico com funcionalidade de smart 

charging, no sentido de que permite ao utilizador efetuar o 

planeamento. 

Possui ligação Ethernet e Wireless Wi-Fi. 

VersiCharge SG - 

Siemens 
[36], [41] 

Posto de carregamento doméstico com possibilidade de DR, smart 

metering e aplicação para smart phone de forma a planear os 

eventos; Limitação de corrente de carga; 

Witty - Hager [42] 

Posto de carregamento doméstico com comunicação com o veículo 

(modo 3 de carga); Limitação da corrente de carga; Possibilidade 

de kit TCP/IP 

  

Figura 2-12 - MCCWB Charger, MagnumCap. 
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2.6- Tecnologia de armazenamento de energia 
 

O crescimento e expansão dos países e suas indústrias necessita fortemente do setor 

energético, nomeadamente da disponibilidade total de energia elétrica para todo o tipo de 

serviços funcionar. Com os aumentos de produção de energia e a variação constante de preços, 

a capacidade de armazenar energia num dado momento e a sua posterior utilização poderá 

reunir vantagens em termos económicos, na redução do consumo nas horas de pico, controlo 

de tensão e frequência e facilidade de integração de produção renovável na rede [43]. Também 

a integração dos VE e a sua capacidade de mobilidade depende fortemente da tecnologia das 

baterias, pois estas condicionam a distância que o mesmo pode percorrer. 

Na sua forma mais básica, uma bateria é um conjunto de células eletroquímicas que 

convertem energia química em energia elétrica. Cada uma destas células possui um terminal 

positivo, o cátodo, e um terminal negativo, o ânodo, e é através dos eletrólitos que os iões se 

movem e produzem eletricidade [44]. O processo contrário também é possível, isto é, efetuar 

o carregamento da bateria, como se observa na Figura 2-13. 

 

Ao analisar uma bateria devemos ter em atenção as suas características essenciais: 

Capacidade (Ah) – representa a quantidade de corrente que uma bateria é capaz de 

fornecer no período de uma hora; 

Estado de carga (%) – denominado como SOC (State of Charge), expressa a relação, em 

percentagem, entre a energia disponível e a energia máxima possível de ser armazenada, 

variando entre 0% e 100%; 

Profundidade de descarga (%) - denominado como DOC (Depth of Charge), expressa a 

relação, em percentagem, entre a energia retirada da bateria e a energia máxima possível de 

ser armazenada, variando entre 0% e 100%; basicamente é o oposto do SOC; 

Ciclo de vida – representa o número total de vezes que uma bateria pode ser carregada 

e descarregada no seu período de vida útil; 

Energia específica (Wh/kg) – representa a quantidade total de energia que a bateria 

pode armazenar por quilograma. Esta característica é valorizada nos VE, pois irá influenciar a 

autonomia do mesmo [45]; 

Densidade de energia (Wh/m3) – representa a quantidade de energia armazenada por 

unidade de volume; 

Densidade de potência (W/m3) – potência máxima que a bateria pode fornecer numa 

profundidade de descarga específica por unidade de volume. Esta característica é também 

essencial nos VE, pois irá influenciar a capacidade de aceleração do veículo; 

Quanto aos tipos de baterias existentes podemos ver na Figura 2-14 os seus elementos 

constituintes bem como o tempo de descarga em ordem à potência nominal. Estes dados foram 

publicados pela ESA - Electricity Storage Association [46]. Entre as tecnologias de baterias 

Figura 2-13 - Processo de descarga (à esquerda) e carga (à direita) de uma bateria [114]. 



Tecnologia de armazenamento de energia 

37 

 

merecem destaque as referidas na Tabela 2-6 segundo [20], [43], [46], [47], [48], [49], [50] e 

[51]. 

 

 
Tabela 2-6 - Descrição de tecnologias de baterias [51]. 

 

Tipo 

Eficiência 

energética 

(%) 

Energia 

Específica 

(Wh/kg) 

Densidade 

de 

Energia 

(kWh/m3) 

Densidade 

de 

Potência 

(W/kg) 

Ciclos 

de 

vida 

Custo de 

produção 

($/kWh) 

Algumas 

aplicações 

Pb-Acid >80 35 100 180 1000 60 

Sistemas UPS - 

Uninterruptible 

Power Supply 

Arranque de 

automóveis 

Ni-Cd 75 50-80 300 200 2000 250-300 

Estabilização 

de sistemas 

eólicos 

Sistemas FV 

UPS 

ZEBRA 

(NaNiCl) 
80 90-120 160 155 1200 230-345 

VE 

Submarino 

NATO - North 

Atlantic Treaty 

Organization 

NiMH >70 70-95 180-220 200-230 <3000 200-250 VE 

Li-Ion >95 118-250 200-400 200-430 2000 150 
VE 

Eletrónica 

 

  

Figura 2-14 - Tecnologias de Baterias publicadas pela ESA [46]. 
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Na Tabela 2-6 encontram-se as características de alguns dos tipos de baterias referenciados 

na Figura 2-14, como as de Chumbo-Ácido (Pb-Acid), Níquel Cádmio (NiCd), Cloreto de Níquel 

de Sódio (NaNiCl), Hidretos Metálicos de Níquel (NiMH) e de Iões de Lítio (Li-Ion). De notar que 

as baterias de NaNiCl também são designadas pelo termo “ZEBRA” - Zero Emissions Batteries 

Research Activity. Um aspeto a ter em atenção é que os valores referidos nesta tabela não são 

constantes em todas as referências assinaladas na página anterior, desde a eficiência 

energética ao custo de produção, devido aos diferentes anos da tecnologia em análise e avanços 

tanto na investigação como na comercialização. 

Após a descrição na Tabela 2-6, as baterias que mais se adequam para um VE, segundo [19], 

[52] e [46], são as de hidreto metálico de níquel e iões de lítio, com maior ênfase para as 

últimas. As baterias de iões de lítio são as mais usadas atualmente devido a não haver 

manifestação do “efeito de memória”, isto é, a sua capacidade não se degrada com as recargas, 

o seu peso é baixo, possuem grande densidade de potência e de energia, alta energia específica 

e eficiência bastante alta (superior a 90%). Estima-se que os custos reduzam com o aumento da 

sua comercialização através dos VE [50], [51] e [53]. De notar que existe um veículo elétrico 

português recente, o Veeco, que possui baterias de Lítio-Ferro-Fosfato (LiFePO4) [54]. 

As baterias, quer sejam de um VE ou integradas num um sistema de produção FV, estão 

sujeitas a taxas de carga e descarga e, como tal, é necessário que se escolha a tecnologia 

correta para o tipo de aplicação em função de parâmetros como a gama de potência de 

funcionamento e a quantidade de energia que é possível armazenar. Por exemplo, para o setor 

doméstico, segundo [55], o tipo de baterias mais adequado são também as de iões de Lítio. 

Atualmente estão em investigação e desenvolvimento tecnologias de baterias promissoras para 

uso em VE, como por exemplo, Lítio-Ar, Alumínio-Ar, Ferro-Ar e Ultracondensadores [56], [51]. 

A Tabela 2-7 representa os tipos de bateria usados por diferentes fabricantes de VE. A 

autonomia apresentada para cada veículo depende fortemente do tipo de condução (suburbana 

ou autoestrada) bem como se o sistema de ar condicionado se encontra em funcionamento. Por 

exemplo, o Nissan Leaf, pode facilmente descer a sua autonomia para 152 km caso se verifique 

um cenário de autoestrada e aquecimento ligado [57] 

 
Tabela 2-7 - Tecnologia de baterias por modelo de veículo [58], [59],[26]. 

 

Marca/Modelo do 

veículo 
Tipo 

Tecnologia de 

baterias 

Energia 

(kWh) 

Autonomia máxima 

(km)(NEDC) (1) 

Mitsubishi iMiEV VE Li-Ion 16 150 

Nissan Leaf VE Li-Ion 30 250 

Tesla Model S VE Li-Ion 85 500 

Renault ZOE VE Li-Ion 22 240 

 

Quanto ao consumo elétrico do carro, por exemplo, o Mitsubishi i-MiEV, consome 135 

Wh/km [60] e o Nissan Leaf consome 150 Wh/km (caso bateria seja de 24 kWh) [61]. 

Acerca da operação de carga e descarga da bateria e de modo a aumentar o período de 

vida útil, isto é, garantir o seu bom funcionamento sem prejudicar o seu ciclo de vida, estas 

devem ser operadas entre 20% e 80% do seu SOC. Caso a bateria funcione fora destes extremos 

o seu ciclo de vida será afetado [62]. 

  

                                                 
1 NEDC - New European Driving Cycle 
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2.7- Sistemas de gestão energética 
 

Cada vez mais os edifícios possuem diversos tipos de cargas e a sua gestão torna-se 

importante de forma a evitar gastos desnecessários e obter poupanças energéticas. Desde 

2011 as organizações (fábricas, instalações comerciais e instituições) podem implementar 

um sistema de gestão energética com requisitos especificados pela norma ISO 

(International Organization for Standardization) 50001, de forma a aumentar a eficiência 

energética, reduzir custos e melhorar o desempenho ambiental [63]. 

Segundo estatísticas europeias [64], o setor dos transportes é o que mais energia 

consome na Europa e o setor doméstico está em segundo lugar. Torna-se essencial atuar 

nestes dois setores de elevado consumo, sendo que a abordagem relativa ao transporte 

usando um VE será estudada noutra parte da dissertação, através da otimização do 

carregamento do VE.  

Muitas empresas ligadas ao setor energético, telecomunicações e automação 

disponibilizam sistemas de gestão energética de edifícios, que otimizam os consumos e as 

produções dos mesmos, denominados HEMS - Home Energy Management Systems ou BEMS – 

Building Energy Management Systems. Esta tecnologia permite a inclusão de sensores, a 

integração de energias renováveis e armazenamento local, resposta a tarifas dinâmicas, 

previsões de meteorologia e gestão de cargas (Figura 2-15 e Figura 2-16). Apesar de algumas 

destas funcionalidades, como baterias para armazenamento de energia, ainda não serem 

comuns em ambientes domésticos, os sistemas HEMS deverão possuir capacidade para a sua 

integração no futuro. A interface é também uma parte constituinte do sistema e de especial 

atenção para o utilizador, pois este pode controlar e visualizar tudo aquilo que se irá 

processar [65], [66]. Para que tudo isto seja possível é necessário que haja comunicação 

entre todos os dispositivos do sistema doméstico, como iluminação, máquinas (de lavar, 

secar, frigoríficos), estores, AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado, carro 

elétrico, produção renovável, e armazenamento local criando-se assim uma HAN – Home 

Area Network, conforme caracterizado na Figura 2-15. Esta pode funcionar através de 

protocolos de comunicação ZigBee, Low Power Wi-Fi, Ethernet, PLC - Power Line 

Communication ou Green PHY (HomePlug) [67], [68]. 

 
  

Figura 2-15 - Arquitetura da HAN, incluindo HEMS. 
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Numa habitação existem vários tipos de cargas, como controláveis e não controláveis. Entre 

as controláveis podemos destacas todo o tipo de máquinas de “elevada” potência, isto é, 

máquina de lavar a loiça, lavar a roupa, secar a roupa, AVAC e VE. Entre as não controláveis 

destacam-se dispositivos de baixa potência, como torradeiras, micro-ondas e televisão [69]. 

O principal objetivo do HEMS é minimizar os custos para o consumidor garantindo as 

condições de bem-estar do mesmo através do controlo das cargas referidas anteriormente e, 

como tal, o sistema necessita de receber informação dos eventos do(s) utilizador(es) de forma 

a otimizar o funcionamento da instalação. Para determinar esse ponto ótimo de operação para 

o dia seguinte é necessário que o HEMS receba dados de previsões nomeadamente de 

meteorologia, de produção solar e de consumo [70]. Para a minimização de custos podemos 

assumir vários tipos de tarifas, como estáticas (tarifas ToU – Time of Use) e dinâmicas (tarifas 

RTP – Real-Time Pricing). Em Portugal os comercializadores fornecem ambos os tipos de tarifas, 

e estas já foram alvo de estudos [71]. Através deste sistema será possível criar interação por 

parte do consumidor, isto é, este poderá dar uma resposta dinâmica consoante a gestão da 

procura (DR - Demand Response) em consequência da informação que obtém [72]. Após a 

determinação do ponto de operação para o dia seguinte, este sistema utiliza a comunicação 

implementada na HAN para coordenar os DER, Distributed Energy Resources, como o VE, 

Baterias e sistema FV [72], [73] e [74]. 

Os SM - Smart Meters são contadores de energia inteligentes que registam o consumo de 

energia em intervalos de tempo definidos, normalmente uma hora, podendo ser este tempo 

menor. Estes dispositivos são um componente central e essencial nomeadamente em operações 

de tempo-real agregadas ao HEMS de cada habitação, como informação acerca da potência 

consumida pelo VE. Os Operadores do Sistema estarão conectados aos SM através de uma AMI - 

Advanced Metering Infrastructure, como se pode ver na Figura 2-16, podendo desta forma obter 

informação do SM, HAN, HEMS e todos os dispositivos eletrónicos com capacidade de 

comunicação. Esta AMI é uma estrutura de comunicação bilateral e representa o centro da 

arquitetura do sistema HEMS [72], através do qual o consumidor pode receber a informação de 

preços em tempo real e ao mesmo tempo informar a RESP sobre os seus perfis de consumo. 

Figura 2-16 - Arquitetura do HEMS. 
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Basicamente a AMI poderá agregar a função de inteligência ao nível da tomada de decisões 

[75]. Difere da tradicional AMR - Automatic Meter Reading. 

No mercado existem alguns exemplos de HEMS, como o Wiser, da Schneider Electric, e o 

Nucleus, da GE. 

 

2.7.1- Segurança e privacidade dos HEMS 

 

Conforme referido anteriormente, os HEMS possuem protocolos de comunicação de forma 

a enviar e receber informação de variados tipos, como eventos dos utilizadores, dados acerca 

dos carregamentos, entre outros. Como tal, é vital que exista segurança e privacidade num 

ambiente de gestão energética doméstico, onde diversos dispositivos estão conectados dentro 

de uma habitação. Para que os dados sejam protegidos e se evitem ataques informáticos, como 

“desligar o carregamento do veículo”, em [76] são enumeradas potenciais problemas numa 

Smart Grid e possíveis soluções de segurança e encriptação de dados. 

Em [77], é discutida a implementação de DR de um HEMS em Virginia Tech, onde são 

identificados ataques de segurança num ambiente que utiliza comunicação através de ZigBee, 

bem como são definidos controlos de acesso para privacidade de dados. 

Em [78] é definido uma arquitetura de ciber segurança para a infraestrutura de 

carregamento e um esquema de DR para o Smart Charging. 

Em [79] é criada uma estrutura de segurança, USaPP - Unified Security and Privacy 

Protection (Figura 2-17), que ajuda na proteção de Smart Metering de um HEMS. 

 

  

Figura 2-17 - Estrutura de segurança USaPP [115]. 
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2.8- Produção distribuída em Portugal 
 

O regime de produção distribuída em Portugal, de acordo com o Decreto-Lei nº 153/2014 

de 20 de outubro, está dividido em autoconsumo e pequena produção. Nesta secção são 

distinguidos os dois tipos de regime existentes, o autoconsumo (UPAC) e a pequena produção 

(UPP). 

 

2.8.1- Autoconsumo 

 

Os proprietários de VE necessitam que o mesmo tenha carga para se poderem deslocar e, 

face ao número de postos existentes em Portugal e à crescente procura deste tipo de veículos 

[80] o carregamento doméstico também irá aumentar. Visto que para carregar o veículo será 

necessária uma maior potência, a habitação aumentará os seus consumos e, por sua vez, o 

autoconsumo pode desempenhar um papel importante na alimentação das cargas domésticas. 

O Decreto-Lei nº 153/2014 de 20 de outubro e as portarias nº 14/2015 e 15/2015 de 23 de 

janeiro definem a regulação do regime de autoconsumo [81], que se caracteriza por ser um 

modelo de produção dispersa de energia elétrica a partir de fontes renováveis ou não renováveis 

de modo a satisfazer as necessidades do consumidor, sem que haja prejuízo dos eventuais 

excedentes injetados na RESP, no caso de se possuir ligação à RESP. Por excedentes de energia 

(ou excessos) entende-se que é energia que não é autoconsumida pela habitação e, como tal, 

é necessário direcioná-la para outros locais, neste caso a RESP. O consumidor pode também 

armazenar localmente energia através de baterias e utilizá-la quando necessitar.  

As UPAC - Unidades de Produção para Autoconsumo são instaladas no próprio local de 

consumo e as potências de ligação tem algumas restrições, como o facto de terem de ser 

inferiores à potência contrata nesse local bem como a produção fotovoltaica total não pode ser 

superior ao consumo total anual de energia.  

 

A Figura 2-18 representa o conceito de autoconsumo fotovoltaico [82], em que a 

eletricidade da RESP é consumida quando o autoconsumo não é suficiente para suprir as 

necessidade do utilizador. Este conceito implica a utilização de dois contadores (para potências 

Figura 2-18 - Conceito de Autoconsumo. 
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ligadas à RESP superiores a 1,5 kW), em que um deles mede a energia gerada pelo sistema FV 

– Fotovoltaico (designado com o número “1” na Figura 2-18) e o outro (designado com o número 

“2” na Figura 2-18) tem a capacidade de funcionar bidireccionalmente medindo a energia 

obtida a partir da RESP bem como a energia injetada para a mesma, isto no caso de se possuir 

ligação com a rede de distribuição. 

As UPAC que não se encontrem ligadas à RESP, isto é, em regime de “ilha”, não necessitam 

de equipamento de contagem [83]. 

A nível de remuneração, o excedente de eletricidade injetado na RESP é calculado de 

acordo com a equação [83]: 
 

𝑅𝑈𝑃𝐴𝐶,𝑚 =  𝐸𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎,𝑚  × 𝑂𝑀𝐼𝐸𝑚  × 0,9 , (2.1) 

 

em que RUPAC, m representa a renumeração no mês m, em €, Efornecida, m corresponde à energia 

fornecida no mês m, em kWh, e OMIEm a média aritmética simples do preço de fecho do 

Operador do Mercado Ibérico de Energia (OMIE) para Portugal no mês m, em €/kWh. 

 

2.8.2- Pequena produção 

 

Um conceito um pouco diferente do anterior é o regime de pequena produção [81], que se 

caracteriza por ser um modelo de produção dispersa de energia elétrica unicamente a partir 

de fontes renováveis em que a totalidade da energia produzida é injetada na RESP. 

As UPP – Unidades de Pequena Produção são instaladas no local de consumo e o mesmo 

recebe toda a energia através do seu comercializador, como exemplificado na Figura 2-19 [82]. 

Os limites de potência estipulam que a potência de ligação tem que ser inferior à potência 

contratada na instalação de consumo e a potencia de ligação só pode ser no máximo até 250 

kW. Também a produção anual tem que ser menor do que duas vezes o consumo da instalação. 

Caso haja algum excedente relativamente a este requisito de produção, o mesmo não é 

remunerado. 

 

  

Figura 2-19 – Conceito de Unidade de Pequena Produção. 
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Relativamente a este regime existem três categorias de atribuição de potência: 

I. UPP; 

II. UPP e tomada para VE; 

III. UPP e sistema solar térmico. 

A categoria II adequa-se a um produtor que também pretende instalar no ponto de consumo 

associado à UPP uma tomada elétrica para efetuar a carga de VE. 

Quanto à remuneração, a atribuição da tarifa é feita via leilão e vigora por um período de 

15 anos. A tarifa de referência para 2015 foi de 0,095 €/kWh. Para as categorias II e III, a tarifa 

de referência aumenta respetivamente para os 0,105 €/kWh e €0,10 €/kWh.  

 

2.9- Otimização do carregamento de veículos elétricos em 
ambiente doméstico 

 

Como cada vez mais pessoas possuem VE a mobilidade diária irá depender fortemente da 

eletricidade para que o veículo se possa recarregar e este carregamento, especialmente o 

doméstico, terá um custo associado. É essencial diminuir este custo para o utilizador e 

aproveitar o facto de as tarifas não serem constantes ao longo do dia, podendo efetuar o 

carregamento quando os preços forem mais baixos, por exemplo. Além disso, o utilizador pode 

ter agendado pequenas deslocações sem que seja necessário ter a bateria completamente 

carregada e, portanto, pode obter poupanças. Outro facto é que a contribuição da produção 

FV pode ser um elemento de fornecimento de energia gratuita para o efetuar o carregamento, 

se corretamente gerido com um sistema de armazenamento doméstico. 

Para integrar todas estas opções de gestão, os HEMS podem estar conectados a um CBS - 

Cloud Based Service, como se verifica na Figura 2-15, e este incorporar algoritmos inteligentes 

que elaborem cálculos acerca do carregamento do VE mediante o prévio planeamento das 

viagens a realizar com o mesmo e considerando todos os dados armazenados acerca da 

otimização energética da habitação. Existem também outras opções acerca da localização da 

“inteligência do carregamento”, isto é, os algoritmos podem não estar no CBS, mas sim no 

próprio HEMS ou até no carregador doméstico. Em [84] são comparadas estratégias locais com 

estratégias centralizadas de controlo de carregamento de VE. As estratégias locais são 

entendidas como fazendo parte de um carregador individual em que cada um destes decide a 

forma de carga enquanto que as estratégias centralizadas basicamente gerem a carga de cada 

um dos carregadores. Através de uma abordagem local existem vantagens em termos de 

menores infraestruturas de comunicações, no entanto não existe conexão com o resto da rede; 

com a abordagem centralizada existe uma operação em tempo real sobre todos os pontos da 

rede, no entanto, isto irá necessitar de uma enorme infraestrutura de comunicações.  

A inclusão de inteligência e de estratégias de gestão de carregamento denomina-se na 

literatura anglo-saxónica de Smart Charging. O Smart Charging será um contributo tanto para 

o utilizador como para a rede de distribuição elétrica, pois o veículo representará uma nova 

carga do ponto de vista do sistema elétrico e, como tal, a rede terá um aumento de carga 

associado ao número de VE que entrarão em circulação. Caso todos efetuem o carregamento 

ao mesmo tempo haverá um grande impacto na rede elétrica, o que pode ser atenuado se feito 

de forma inteligente, com um algoritmo associado [85]. 

Relativamente a algoritmos de otimização matemáticos, existem bastantes técnicas para 

abordar um problema deste género, seja ele de maximização (da energia armazenada nas 

baterias, por exemplo) ou minimização (dos custos para o utilizador, por exemplo). De entre 
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as diferentes técnicas, em [86], [87] usam algoritmos genéticos, em [88] é usada programação 

dinâmica, em [89] usam o PSO – Particle Swarm Optimization, em [90] utilizam MILP – Mixed 

Integer Linear Programming, e em [91] foi utilizado o EPSO - Evolutionary Particle Swarm 

Optimization. A Figura 2-20 resume as possibilidades em termos de algoritmos a usar em modo 

online e offline. 

Para efetuar um carregamento inteligente de um VE em ambiente doméstico é necessário 

ter em conta vários dados que serão entradas para o problema e cada algoritmo especifica 

aquelas que são mais interessantes. Um exemplo de arquitetura para Smart Charging encontra-

se na Figura 2-21, a qual foi baseada em [92]. Como se pode entender, a finalidade do Smart 

Charging é determinar set-points de carga do VE e permitir ao utilizador do mesmo uma 

poupança monetária ao mesmo tempo que satisfaz as suas condições, como autonomia para as 

viagens. 

 

 

 

  

Figura 2-20 – Algoritmos matemáticos para gestão energética [88]. 

Figura 2-21 - Exemplo de dados de entrada para o algoritmo de smart charging, baseado em [92]. 
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Na Tabela 2-8 são apresentados trabalhos relativos a estratégias de otimização de 

carregamento de VE que resumem o estado da arte a nível de otimização. 

Quanto aos produtos, existe pouca oferta no que diz respeito a carregadores residenciais 

que incluam possibilidade de Smart Charging. A Tabela 2-5, já apresentada, resume a oferta 

disponível no mercado atualmente. 

 

Tabela 2-8 - Lista de referências relativas a otimização de carregamento de VE. 
 

Referências Considerações Objetivos Metodologia 

[86] 

Padrão de estacionamento; 

Necessidades do VE; 

Restrições de trânsito de 

potências; 

Restrições de carga; 

Limites técnicos da rede; 

Minimização do perfil de carga 

do transformador de uma rede 

residencial BT – Baixa Tensão 

Algoritmos Genéticos 

[87] 

Necessidades dos VE; 

Padrão de carregamento 

dos veículos; 

Características dos postos; 

Minimizar a variação da 

potência numa área residencial 
Algoritmos Genéticos 

[88] 

Vários VE; 

Tipo de VE; 

Necessidades do VE; 

Perfil de Carga Doméstico; 

Tarifas estáticos e 

dinâmicos; 

V2H (Vehicle-to-Home); 

V2G (Vehicle-to-Grid); 

Carga ótima do veículo 

minimizando impactos na rede 

Programação 

Dinâmica 

[89] 

Necessidade do PHEV; 

Características da bateria 

do PHEV; 

Maximização do SOC APSO e PSO 

[91] 

Necessidades de uma frota 

de VE; 

Tarifas estáticas 

Diagrama de carga da rede 

Limites técnicos da rede 

Minimização dos custos de 

energia consumida 
EPSO 

[92] 

Sistemas FV; 

Previsões de produção FV; 

Previsão meteorologia 

Previsão de consumo; 

Tarifas ToU; 

Necessidades do VE; 

Eventos sociais; 

HEMS; 

Minimizar os custos de energia MILP 

[93] 

Tarifas RTP; 

Posto de carregamento; 

Armazenamento Local; 

Minimização de custos de 

carregamento de um PHEV 

Programação 

Dinâmica 
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Necessidades dos PHEV; 

[94] 

Previsão de carga; 

Previsão de preços; 

Necessidades dos VE; 

Restrições técnicas da 

rede; 

Tarifas Dinâmicas; 

Minimizar custos de uma frota 

de VE 

Programação Binária 

Linear 

[95] 
HEMS; 

Necessidades dos PHEV; 

Minimizar a carga no período de 

ponta bem como melhorar o 

diagrama de cargas 

Programação 

Quadrática 

[96] 

Tarifas ToU; 

Necessidades do EV; 

Restrições de carga; 

Minimizar os custos Algoritmos Heurísticos 

[97] 

Habitação com sistema FV; 

Armazenamento local; 

Necessidade do EV; 

HEMS; 

Tarifas ToU; 

Dados Históricos de 

Consumo; 

Minimizar custos do 

carregamento 

Otimização 

personalizada pelo 

autor 

[98] 

Necessidades da frota de 

VE; 

Tarifas Dinâmicas; 

Produção Renovável; 

Padrão de condução; 

Minimizar os custos de 

carregamento; 

Maximizar o uso de renovável; 

Otimização 

estocástica usando 

Programação Linear 

[99] 

Necessidades do VE; DG – 

Distributed Generation (FV 

e Eólica); 

Armazenamento local; 

Minimização do custo do ciclo 

de vida do sistema 

MILP; 

Search-Based; 

Linear Programming 

[100] 

Necessidades de VE; 

Habitação com sistema FV; 

Previsão FV; 

Previsão Meteorológica; 

Previsão de consumos da 

habitação; 

Tarifas ToU; 

HEMS; 

Minimização do custo da 

eletricidade; 

Modelos auto-

regressivos; 

PSO; 
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2.10- Linguagem de Programação R 
 

A linguagem de programação R é uma linguagem de alto nível e direcionada para 

desenvolvimentos estatísticos, gráficos e análise de dados [101]. Esta possui uma interface 

gráfica para o utilizador, isto é, um ambiente de desenvolvimento integrado e gratuito, 

como o RStudio [102]. 

 

2.11- Conclusões 
 

Neste capítulo foram apresentadas as diferentes tecnologias existentes acerca do tema 

da dissertação bem como os diferentes métodos de otimização existentes. De seguida será 

realizada a modelização do veículo elétrico, do posto doméstico, da bateria doméstica, do 

sistema de autoconsumo fotovoltaico e do algoritmo de otimização, implementado em 

linguagem R. O algoritmo criado será uma nova abordagem à otimização do carregamento 

do veículo elétrico diferente das apresentadas neste capítulo. 

 



 

 

 

Capítulo 3  

Modelização dos componentes do 
sistema 

Este capítulo aborda e descreve os diferentes modelos dos componentes energéticos 

presentes em ambiente doméstico que serão aplicados no algoritmo de otimização do 

carregamento dos veículos elétricos. 

A metodologia seguida ao longo deste trabalho foi a seguinte, como explicada na Figura 

3-1. 

 

Em primeiro lugar foram organizados todos os dados de entrada do problema, como perfis 

de consumo da habitação previstos e reais, perfis de produção FV previstos e reais, tarifas 

dinâmicas e tri-horárias, e questões técnicas relativas aos componentes do sistema, como 

capacidades de baterias. 

Em segundo lugar foi pensada a arquitetura e lógica do algoritmo e as heurísticas a 

considerar para o seu funcionamento. Após esta parte, o mesmo foi escrito em linguagem R, 

que é uma linguagem de alto nível e de fácil entendimento.  

•Organização 
de dados 

Conjuntos de 
dados

•Com base na 
modelização 
dos 
componentes

Criação do 
algoritmo

•Linguagem R

Implementação 
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do 
carregamento

Obtenção de  
resultados

Figura 3-1 - Metodologia seguida ao longo do trabalho. 
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Por fim, foram obtidos os resultados e avaliadas as métricas consideradas importantes para 

este trabalho. 

 

3.1- Formulação do problema de carregamento inteligente de 
veículos elétricos integrados em habitações 

 

O problema tratado nesta dissertação consiste na otimização do carregamento de veículos 

elétricos, aplicado a uma habitação privada que tem um consumo específico, um sistema de 

produção FV em regime de autoconsumo e um sistema de armazenamento de energia composto 

por baterias. Na Figura 3-2 está representado um esquema unifilar do barramento do sistema 

visto pelo algoritmo de cálculo. 

 

Na habitação supõe-se que existem as tecnologias de produção e armazenamento de energia 

já enunciadas, bem como a presença de um único VE. Este VE é carregado unicamente na 

habitação, todos os dias do período de simulação. Além disto, é suposto que existe a informação 

acerca de preços de mercado, consumos da habitação e produções FV é obtida através de um 

serviço de CBS - Cloud Based Service. 

O carregamento dos VE em habitações é realizado pressupondo a existência de um posto de 

carregamento doméstico na habitação funcionando em modo 3, como explicado no Estado da 

Arte, o qual assegura tanto o fornecimento de energia como a comunicação entre veículo, posto 

e HEMS. O posto doméstico será o local físico de fornecimento de energia e interface de 

comunicação entre o veículo e o CBS (de onde será retirada a informação necessária). Os 

cálculos acerca da otimização serão feitos no ambiente do HEMS ou CBS, que posteriormente 

dará ordens ao posto para atuar. Se for ao nível do CBS poderá ser usado um protocolo 

específico entre este e o posto doméstico, denominado de OCPP – Open Charge Point Protocol 

1.6 [103], que já inclui as normas para o Smart Charging. 

O desafio é otimizar o carregamento do VE sem alterar os consumos da habitação, ou seja, 

ao adicionar as restantes componentes como painéis FV, BD e VE, o objetivo é coordenar o 

funcionamento destas tecnologias permitindo que a habitação tenha os consumos previstos. 

Portanto, o problema passa por gerir as fontes de produção e armazenamento, saber os preços 

da rede e desta forma agendar setpoints de energia a carregar no VE tendo em conta os limites 

técnicos da instalação doméstica, de forma a não ultrapassar a energia relativa à potência 

contratada no período de 15 minutos. 

  

Figura 3-2 - Esquema unifilar do sistema elétrico de consumo. 
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3.1.1- Modelização do período horário e dos custos 

 

Os estudos feitos com os cenários de simulação neste trabalho foram para o período de um 

ano, de 2015-01-01 a 2015-12-31, discretizado em intervalos de tempo de 15 minutos. Cada 

período de 15 minutos de um dia possui um id associado, sendo que um dia possui 

𝑁𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠𝐷𝑖𝑎, ou seja, 96 id. Este número de id é iterado de um em um até ao 

𝑁𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙, que representa o número total de períodos para o qual se quer testar 

o algoritmo, representando assim todos os 15 minutos possíveis. No caso deste trabalho, 

𝑁𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 representa todos os períodos de 15 minutos que o ano de 2015 possui, 

isto é, 35040 períodos de 15 minutos. Os resultados das simulações serão depois analisados 

anualmente e, em casos pontuais, recorrendo a dias exemplificativos. 

Na Tabela 3-1 encontra-se descrito o período horário usado para implementação neste 

trabalho, que se baseia no período de verão, com ciclo semanal. Alguns períodos entre horas 

na Tabela 3-1 estão omitidos devido ao fator “Período Horário” ser repetido para essas mesmas 

horas. Este período horário foi considerado igual ao longo de toda a simulação para facilitar a 

obtenção de resultados por parte do algoritmo. 

 
Tabela 3-1 – Descrição do período horário usado. 

 

Hora id Período Horário 

0:00 1 Vazio Normal 

1:00 5 Vazio Normal 

2:00 9 Super Vazio 

5:00 21 Super Vazio 

6:00 25 Vazio Normal 

7:00 29 Cheia 

8:00 33 Cheia 

9:00 37 Cheia 

9:30 39 Ponta 

10:00 41 Ponta 

11:00 45 Ponta 

12:00 49 Cheia 

18:00 73 Cheia 

18:30 75 Ponta 

19:00 77 Ponta 

20:00 81 Ponta 

21:00 85 Cheia 

22:00 89 Cheia 

23:00 93 Cheia 

 

Nesta subsecção são modelizados os seguintes custos: 

 custos de compra de energia à RESP; 

 custos com injeção de energia fotovoltaica na RESP; 

 custos com o carregamento do VE; 

 custos associados à inclusão do VE na habitação.  



52  Modelização dos componentes do sistema 

 

A energia comprada à RESP para carregar o VE é calculada tendo em conta 2 tipos de tarifas 

existentes e diferentes entre si, como tri-horárias, descritas na Figura 3-3 e Tabela 3-2 

(Comercializador: Energia Simples [104]) e dinâmicas, descritas na Figura 3-4. Em Portugal as 

tarifas dinâmicas, como se explicam a seguir, ainda não estão em funcionamento, tendo estas 

sido retiradas de [105], que correspondem ao modelo em vigor em Espanha, “Término de 

facturación de energía activa del PVPC - Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor” da 

REE - Red Eléctrica de España. Este tipo de tarifa é para consumidores BT e pressupõe a divisão 

do dia em três períodos (vazio, super vazio e ponta), nos quais os preços variam de hora em 

hora. É uma tarifa indicada para o carregamento do VE, pois nos períodos de super vazio o 

preço é mais barato do que outras tarifas na REE no mesmo período horário e, portanto, foram 

aplicadas para este trabalho. 

 
Tabela 3-2 - Valores correspondentes ao termo energia do tarifário tri-horário aplicados a cada período 

horário. 
 

Período Tarifa tri-Horária (€/kWh) 

Vazio Normal e Super Vazio 0,0955 

Cheia 0,167 

Ponta 0,314 

 

 

 

A Figura 3-3 e Figura 3-4 representam respetivamente a tarifa tri-horária e a tarifa dinâmica 

usadas para as simulações, ambas para o ano de 2015. Como a tarifa dinâmica altera de hora 

em hora e de dia para dia durante todo o ano, a Figura 3-4 é uma representação da média de 

cada hora. Verifica-se que as tarifas dinâmicas possuem aumentos e descidas de preços mais 
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Figura 3-3 – Tarifa tri-horária usada para a otimização. 

Figura 3-4 - Representação da tarifa dinâmica média horária anual. 
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suaves do que as tarifas tri-horárias, além de que os preços são também diferentes para o 

mesmo período horário. 

A Figura 3-5 mostra o valor médio horário dos preços OMIE bem como o valor da 

remuneração no caso de se injetar energia na RESP através do sistema de autoconsumo, ambos 

em €/kWh para o ano de 2015. Este gráfico evidencia uma média horária anual visto que os 

valores se alteram de dia para dia e consoante a hora do dia. 

 

Todas as tarifas e preços mostrados até agora influenciam o custo do carregamento bem 

como o valor remunerado da energia injetada ao longo do período de simulação. Como tal, são 

apresentadas as equações usadas para o cálculo de custos no final da otimização. 

Em primeiro lugar é apresentado o cálculo do custo da energia comprada à RESP, em €, 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐸𝑛𝑒𝑅(𝑡) =  𝐸𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑅𝑉𝐸(𝑡) × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐸(𝑡) , (3.1) 

 

onde 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑅𝑉𝐸(𝑡) corresponde à energia comprada à rede para carregar o VE no período de 

tempo t, em kWh e 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐸(𝑡) corresponde ao valor da tarifa da RESP no período t, em €/kWh. 

O custo total da energia comprada à rede define-se, em €, 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑜𝑡𝐸𝑛𝑒𝑅 =  ∑ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐸𝑛𝑒(𝑡)

𝑁𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡=1

 , (3.2) 

 

em que 𝑁𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 representa o período total da simulação. De seguida, o valor 

remunerado da energia que poderá ser injetada na RESP relativo à energia excedente FV, em 

€, 

 

𝑉𝑎𝑙𝑅𝑒𝑚(𝑡) = 𝐸𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝐼𝑛𝑗𝐿𝑖𝑞(𝑡) × 0,9 × 𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑂𝑀𝐼𝐸 (𝑡) , (3.3) 

 

onde 𝐸𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝐼𝑛𝑗𝐿𝑖𝑞(𝑡) corresponde ao valor da energia injetada líquida no intervalo de tempo 

t, ou seja, a energia proveniente dos excessos de produção FV que não foi consumida pelo VE, 

em kWh, e 𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑂𝑀𝐼𝐸 (𝑡)  corresponde ao valor do preço de fecho de mercado para Portugal 
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Figura 3-5 - Representação do Preço OMIE médio horário. 
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no intervalo de tempo t, em €/kWh. O valor total da remuneração durante o período total de 

simulação é, em €, 

𝑅𝑒𝑚𝑇𝑜𝑡 =  ∑ 𝑉𝑎𝑙𝑅𝑒𝑚(𝑡)

𝑁𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠𝑀𝐼𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡=1

 . (3.4) 

 

Apesar de se poder injetar energia excedente de FV na RESP, também existe parte desses 

excedentes que são aproveitados e, como tal, não são remunerados devido a serem consumidos, 

portanto representam um custo adicional (um “não lucro”), em €, 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑁𝑎𝑜𝐼𝑛𝑗𝐸𝑣𝑖𝑡 =  ∑ 𝐸𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑁𝑎𝑜𝐼𝑛𝑗(𝑡) × 𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑂𝑀𝐼𝐸 (𝑡) × 0,9

𝑁𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡=1

 , (3.5) 

 

onde 𝐸𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑁𝑎𝑜𝐼𝑛𝑗(𝑡) corresponde à energia relativa aos excessos de FV que foi consumida 

pelo VE (isto é, que não foi injetada na rede) no período de tempo t, em kWh. 

Quanto aos custos relativos a carregar o VE na própria habitação, podem ser calculados da 

seguinte forma, em €, 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑜𝑡𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑉𝐸 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑜𝑡𝐸𝑛𝑒𝑅 + 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑁𝑎𝑜𝐼𝑛𝑗𝐸𝑣𝑖𝑡  , (3.6) 

 

onde 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑜𝑡𝐸𝑛𝑒𝑅 corresponde ao custo total da energia comprada à rede, em €, e 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑁𝑎𝑜𝐼𝑛𝑗𝐸𝑣𝑖𝑡 corresponde ao valor total não recebido por não injetar o excesso na rede, 

em €. A energia carregada no VE a cada período de tempo pode ser calculada como a soma da 

energia comprada à rede, em kWh, com a componente da energia não injetada resultante dos 

excedentes de produção FV, em kWh, sendo que a energia total carregada no VE é o somatório 

da energia carregada no VE no período total de simulação, em kWh, 

 

𝐸𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑉𝐸(𝑡) =  𝐸𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑅𝑉𝐸(𝑡) +  𝐸𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑁𝑎𝑜𝐼𝑛𝑗(𝑡) , (3.7) 
 

𝐸𝑡𝑜𝑡𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑉𝐸 =  ∑ 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑉𝐸(𝑡)

𝑁𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡=1

 . 
(3.8) 

 

Outras métricas importantes são as que relacionam o custo com a energia carregada no 

veículo e no sistema habitação veículo, como o custo energético do carregamento do VE, em 

€/kWh, e o custo energético da habitação com o VE, em €/kWh, 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐸𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔 =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑜𝑡𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑉𝐸 

𝐸𝑡𝑜𝑡𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑉𝐸
 . (3.9) 

 

O 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐸𝐻𝑎𝑏𝑉𝐸 representa os custos agregados habitação mais o VE do ponto de vista do 

consumidor, 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐸𝐻𝑎𝑏𝑉𝐸 =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑜𝑡𝐸𝑛𝑒𝑅 − 𝑅𝑒𝑚𝑇𝑜𝑡

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝐻𝑎𝑏 +  𝐸𝑡𝑜𝑡𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑉𝐸 
  , (3.10) 

 

em que 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝐻𝑎𝑏 representa a energia total consumida pela habitação, em kWh, no período 

de simulação, 𝑁𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙.  
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O 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐸𝐻𝑎𝑏𝑆𝑒𝑚𝐵𝐷𝑆𝑒𝑚𝑉𝐸 representa os custos normais da habitação sem possuir BD e 

sem VE, em €/kWh, 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐸𝐻𝑎𝑏𝑆𝑒𝑚𝐵𝐷𝑆𝑒𝑚𝑉𝐸 =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑜𝑡𝐸𝑛𝑒𝑅 − 𝑅𝑒𝑚𝑇𝑜𝑡

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝐻𝑎𝑏
  . (3.11) 

 

3.1.2- Modelização do perfil de consumo da habitação 

 

Como neste trabalho se está a estudar o carregamento de um VE em ambiente doméstico, 

é necessário apresentar os diferentes perfis de consumo das habitações que são alvo de teste. 

Para cada consumidor são apresentados dois perfis, um correspondente a valores reais de 

consumo e outro correspondente a valores previstos. Estes perfis condicionam a energia 

transitável na instalação elétrica da habitação. 
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Figura 3-6 - Perfil anual real de consumo da habitação do consumidor 1. 

Figura 3-7 - Perfil anual previsto de consumo da habitação do consumidor 1. 
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No conjunto de figuras, desde a Figura 3-6 à Figura 3-9, observam-se ligeiras diferenças 

entre os perfis reais e os perfis de previsão, visto que os perfis de previsão seguiram uma 

estratégia de baseline, isto é, o perfil previsto tem por base um padrão seguido semanalmente, 

e sempre que acontecem alterações inesperadas estas fazem-se notar. 

A Tabela 3-3 demonstra as diferenças de consumos anuais entre os dois consumidores com 

a mesma potência contratada, mas com comportamentos diferentes. A energia máxima 

transitável na habitação em 15 minutos é calculada através da multiplicação da potência 

contratada do consumidor por 0,25 horas, 𝐸𝑚𝑎𝑥𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟 × 0,25 .  
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Figura 3-8 - Perfil anual real de consumo da habitação do consumidor 2. 

Figura 3-9 - Perfil anual previsto de consumo da habitação do consumidor 2. 
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Tabela 3-3 – Resumo das características dos diferentes consumidores. 
 

 Pcontr (kVA) 
EmaxTransitavel 

(kWh) 

EconsHab 

prevista (kWh) 

EconsHab real 

(kWh) 

Consumidor 1 10,35 2,6 8328 8368 

Consumidor 2 10,35 2,6 12 209 12 204 

 

3.1.3- Modelização do sistema de autoconsumo fotovoltaico 

 

Cada consumidor enunciado anteriormente possui um sistema de produção de energia 

elétrica através de painéis fotovoltaicos em regime de autoconsumo, com uma potência 

instalada de 1,5 kW. São apresentados dois perfis de produção fotovoltaica, um com valores 

previstos de produção (Figura 3-10) e outro com valores reais (Figura 3-11). 
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Figura 3-10 – Energia produzida prevista anual pelo sistema FV. 

Figura 3-11 - Energia produzida real anual pelo sistema FV. 
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Tabela 3-4 - Características do sistema FV da habitação. 
 

 

Potência 

Instalada 

(kW) 

Energia anual 

produzida 

(kWh) 

Energia excedente 

relativa ao 

Consumidor 1 (kWh) 

Energia excedente 

relativa ao 

Consumidor 2 (kWh) 

Previsão de 

produção FV 
1,5 2169 460 125 

Produção 

real FV 
1,5 2321 711 240 

 

A Tabela 3-4 resume as características do sistema FV com os dados previstos e reais. 

 

A Figura 3-12 e Figura 3-13 representam a produção mensal FV prevista e real e a produção 

FV horária prevista e real (somatório horário anual), respetivamente. Como esperado, os meses 

de verão são os que possuem maior energia produzida.  
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Figura 3-12 - Energia FV produzida mensalmente. 

Figura 3-13 - Energia FV produzida horária anual. 

0
10
20
30
40
50

60
70
80
90

0
:0

0

0
:4

5

1
:3

0

2
:1

5

3
:0

0

3
:4

5

4
:3

0

5
:1

5

6
:0

0

6
:4

5

7
:3

0

8
:1

5

9
:0

0

9
:4

5

1
0
:3

0

1
1
:1

5

1
2
:0

0

1
2
:4

5

1
3
:3

0

1
4
:1

5

1
5
:0

0

1
5
:4

5

1
6
:3

0

1
7
:1

5

1
8
:0

0

1
8
:4

5

1
9
:3

0

2
0
:1

5

2
1
:0

0

2
1
:4

5

2
2
:3

0

2
3
:1

5

E
n
e
rg

ia
 (

k
W

h
)

Hora

Energia FV Produzida Horária

Energia FV Prevista Energia FV Real



Formulação do problema de carregamento inteligente de veículos elétricos integrados em 

habitações 

59 

 

Através deste sistema de autoconsumo é pretendido aproveitar os excessos de produção 

para alimentar diretamente o carregamento do VE ou, na impossibilidade de este carregar no 

preciso momento, armazenar esse excedente na BD. Em último caso esta energia será injetada 

na RESP. Esta gestão dos excessos de produção FV será abordada mais detalhadamente no 

capítulo seguinte. O consumo líquido representa a diferença entre o consumo normal da 

habitação, em kWh, e a produção FV, em kWh. 

 

 

 

A Figura 3-14 e Figura 3-15 representam os consumos anuais líquidos previstos e reais do 

consumidor 1 utilizado neste trabalho, respetivamente. 

  

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

E
n
e
rg

ia
 (

k
W

h
)

Período (minutos)

Consumo líquido previsto (Consumidor 1)

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

E
n
e
rg

ia
 (

k
W

h
)

Período (minutos)

Consumo líquido real (Consumidor 1)

Figura 3-14 –Consumo líquido previsto anual da habitação do consumidor 1. 

Figura 3-15 -Consumo líquido real anual da habitação do consumidor 1. 
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A Figura 3-16 e Figura 3-17 representam os consumos anuais previstos e reais do consumidor 

2 utilizado neste trabalho, respetivamente. 

O objetivo é aproveitar ao máximo toda a energia produzida pelo sistema de autoconsumo 

e evitar a sua injeção na rede. Quando o consumo líquido apresenta números negativos, como 

os representados desde a Figura 3-15 à Figura 3-17, significa que existe excedente fotovoltaico, 

ou seja, a energia produzida pelos painéis da habitação não é consumida na totalidade no 

próprio momento de produção, devido ao consumo da habitação ser inferior à produção FV. 

Esta relação pode ser expressa da seguinte forma, 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝐿í𝑞 (𝑡) = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝐻𝑎𝑏(𝑡) − 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝐹𝑉(𝑡) , (3.12) 
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Figura 3-17 - Consumo líquido real anual da habitação do consumidor 2. 

Figura 3-16 - Consumo líquido previsto anual da habitação do consumidor 2. 
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onde 𝐶𝑜𝑛𝑠𝐻𝑎𝑏(𝑡) corresponde à energia consumida pela habitação no período de tempo t, em 

kWh, e 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝐹𝑉(𝑡) corresponde à energia produzida pelo sistema FV, em kWh. A energia 

excedente do sistema FV, em kWh, é igual ao 𝐶𝑜𝑛𝑠𝐿í𝑞 (𝑡), quando 𝐶𝑜𝑛𝑠𝐿í𝑞 (𝑡) < 0. De notar 

que os custos de aquisição do sistema FV não são considerados para efeitos de otimização nem 

para cálculo final de custos. 

 

3.1.4- Modelização do veículo elétrico 

 

O VE é o componente à volta do qual o algoritmo funciona. É retratado um sistema G2V, 

em que o VE apenas funciona como uma carga adicional à habitação e tem as suas próprias 

características de funcionamento. Para ser possível efetuar cálculos justificativos com o 

algoritmo foi necessário escolher um VE representativo, sendo que o escolhido como parte 

integrante da habitação de cada consumidor foi o Nissan Leaf, de 2016, com uma capacidade 

de bateria definida como 30 kWh. Na Tabela 3-5 é possível ver mais características deste mesmo 

VE. A autonomia média considerada representa um valor entre os fornecidos pela Nissan 

consoante o tipo de condução [106]. 

 
Tabela 3-5 – Características admitidas para o VE. 

 

Características do VE 

Capacidade da bateria (kWh) 30 

Tipo de bateria Iões de Lítio 

Autonomia máxima (km) 250 

Autonomia média 

considerada (km) 
172 

Consumo típico (kWh/km) 0,17 

SOC min (%) 20 

SOC max (%) 80 

Corrente máxima de carga 

(A) 
30 

Potência carga/descarga 

máxima (kW) 
6,84 

Energia máxima de 

carga/descarga 
1,71 

SOC inicial do algoritmo (%) 20 

 

A operação de carga foi considerada dinâmica e com um valor de energia máximo de 1,71 

kWh a cada 15 minutos, isto é equivalente a uma potência de 6,84 kW. Estes valores são 

justificados através da consideração de algumas características do posto de carga doméstico 

da Siemens, o VersiCharge, com uma corrente máxima de 𝐼𝑚𝑎𝑥𝑃𝑜𝑠𝑡𝑜 = 30 𝐴 e uma potência 

máxima de, 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑃𝑜𝑠𝑡𝑜 = 7,2 𝑘𝑊. Para não existirem problemas de a instalação elétrica da 

habitação funcionar nos seus limites máximos de potência, foi considerado que a potência 

máxima disponibilizada pelo posto, em kW, será apenas 95% do valor máximo do posto, ou seja, 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑃𝑜𝑠𝑡𝑜 =  𝑃𝑚𝑎𝑥𝑃𝑜𝑠𝑡𝑜 × 0,95 . (3.13) 
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A potência máxima que pode ser carregada no VE, em kW, corresponde à potência máxima 

disponibilizada pelo posto, 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥𝐷𝑒𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑉𝐸 = 𝑃𝑚𝑎𝑥𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑃𝑜𝑠𝑡𝑜 = 6,84 𝑘𝑊 , (3.14) 

 

assim como a energia máxima carregada no VE, em kWh, corresponde à potência máxima que 

pode ser carregada no VE multiplicada pelo período de tempo t, em horas (equivalente a 15 

minutos), 

 

𝐸𝑚𝑎𝑥𝐷𝑒𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑉𝐸 = 𝑃𝑚𝑎𝑥𝐷𝑒𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑉𝐸 × 0,25 = 1,71 𝑘𝑊ℎ . (3.15) 

 

O estado de carga da bateria do VE, em %, deve estar entre o seu máximo e mínimo, 

 

𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛 = 20% , (3.16) 

 

𝑆𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥 = 80% , 
(3.17) 

 

e esse mesmo estado de carga a cada período de tempo corresponde a, 
 

𝑆𝑂𝐶𝑉𝐸(𝑡) = 𝑆𝑂𝐶𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝐵𝑙𝑜𝑐𝑜 +
∑ 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑉𝐸(𝑡)

𝑖𝑑 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑡=𝑖𝑑 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑁𝑜𝑚𝑉𝐸
× 100  ,  (3.18) 

 

em que 𝑆𝑂𝐶𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝐵𝑙𝑜𝑐𝑜 representa o estado de carga no inicio de cada bloco de carga, em %, 

e 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑉𝐸(𝑡) representa a energia carregada no VE no período de tempo t, em kWh, como 

definida na equação (3.7). 

 Portanto, o estado de carga do VE tem de respeitar certos limites, 

 

𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆𝑂𝐶𝑉𝐸(𝑡)  ≤ 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥 .  (3.19) 

 

Assim como o estado de carga da bateria, a sua capacidade equivalente em energia, em 

kWh, também se situa entre valores máximos e mínimos relativos à sua capacidade nominal, 

 

𝐶𝑎𝑝𝑁𝑜𝑚𝑉𝐸 = 30 𝑘𝑊ℎ , (3.20) 

 

𝐶𝑎𝑝𝑀𝑎𝑥𝑉𝐸 = 𝐶𝑎𝑝𝑁𝑜𝑚𝑉𝐸 ×  𝑆𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥 =  24 𝑘𝑊ℎ , (3.21) 

 

𝐶𝑎𝑝𝑀𝑖𝑛𝑉𝐸 =  𝐶𝑎𝑝𝑁𝑜𝑚𝑉𝐸 ×  𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛  = 6 𝑘𝑊ℎ , (3.22) 

 

𝐶𝑎𝑝𝐼𝑛𝑖𝑉𝐸 = 𝐶𝑎𝑝𝑁𝑜𝑚𝑉𝐸 ×  𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛 =   6 𝑘𝑊ℎ . (3.23) 

 

O consumo deste VE foi considerado linear, em kWh/km, de acordo com a seguinte equação, 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑉𝐸 =
𝐶𝑎𝑝𝑁𝑜𝑚𝑉𝐸

𝐴𝑢𝑡𝑀𝑒𝑑𝑉𝐸
=

30

172
≅  0,17

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
 , (3.24) 

 

 e o custo quilométrico associado ao VE, em €/km, é definido da seguinte forma, 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑄𝑢𝑖𝑉𝐸 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑜𝑡𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑉𝐸 × 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑉𝐸 . (3.25) 
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Para uma correta gestão do tempo de vida da bateria do VE e prolongar a sua duração, foi 

considerado que o 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛 será de 20% do seu valor nominal e o 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥 de 80% do seu valor 

nominal. A estratégia atual prevê que sejam satisfeitas as necessidades do cliente ao nível da 

segurança de autonomia, de forma ao veículo não ficar sem energia durante um percurso, daí 

se acrescentar sempre mais 5% de energia à carga necessária para realizar cada percurso, 

𝐸𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑃𝑒𝑟 = 𝐸𝑝𝑟𝑒𝑣𝑃𝑒𝑟 × 1,05. Este valor não foi alvo de estudos, apenas é um valor 

considerado como margem de segurança. O 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛 do veículo é suposto que se mantenha 

sempre igual ou superior a 20%, no entanto, como o algoritmo utiliza valores aleatórios para 

fazer pequenas alterações da distância do percurso a cada dia, o SOC pode ser inferior ao 

mínimo. Uma das possíveis verificações do algoritmo é se o VE fica sem energia em algum dos 

dias. 

Como o tempo disponível para carregar influencia a energia que pode ser armazenada no 

VE, é responsabilidade do utilizador indicar os momentos do dia em que pode carregar o veículo 

ou não. Estes momentos correspondem a períodos de quinze minutos (15 minutos) e são 

representados por uma variável binária Disp, em que o número um (1) significa “Disponibilidade 

para carregar” e o número zero (0) significa “Impossibilidade de carregar”, ou seja, sempre 

que houver períodos de minutos com números “1” a carga pode ser efetuada no VE, caso sejam 

períodos com “0”, o veículo encontra-se em movimento e não pode efetuar carregamento. No 

algoritmo foram utilizados dois perfis de utilização exemplificando cada um deles diferentes 

utilizadores de VE com diferentes necessidades de carga bem como com diferentes rotinas a 

nível de horários de carga. Mais à frente são mostrados os dois perfis de carga considerados 

para este trabalho de dissertação, em que são evidenciados os momentos de disponibilidade 

bem como outras características associadas. 

Neste documento denomina-se “bloco de carga” ao conjunto de períodos de 15 minutos em 

que a disponibilidade do utilizador para carregar corresponde ao valor “1”. No final de cada 

bloco de carga, isto é, na última linha associada a cada bloco de carga com o valor 1, encontra-

se a informação acerca da distância que o utilizador necessitará de percorrer bem como o SOC 

e a energia associada a essa distância, pressupondo o consumo do VE enunciado anteriormente 

para o cálculo destes valores. A Figura 3-18 mostra resumidamente os blocos de carga que 

podem existir ao longo de um dia. 

 

  

 

Hora Disponibilidade 

0:00 1 

7:30 1 

7:45 0 

18:00 0 

18:15 1 

21:30 1 

21:45 0 

23:45 0 

 

 

 

Bloco de carga 1 

do dia 

Bloco de carga 2 

do dia 

Figura 3-18 – Exemplo simplificado de blocos de carga 
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Para que se entenda de forma geral, pode “ler-se” da Figura 3-18 que das 0:00h até às 

7:30h o veículo pode carregar, a partir das 7:30h até às 18:15h o VE não pode efetuar um 

carregamento, das 18:15h até às 21:30h o VE pode carregar novamente e das 21:30h até às 

00:00h não pode carregar. A Tabela 3-7 detalha os blocos de carga representados na Figura 

3-18. Das 0:00h até às 7:30h existe um bloco de carga com a distância associada de 50 km, o 

que significa que até às 7:30h o VE tem que ser carregado com energia suficiente para realizar 

os 50 km, e das 18:15h até às 21:30h existe outro bloco de carga com a distância associada de 

10 km, o que significa que até às 21:30h o VE tem que ser carregado com energia suficiente 

para realizar os 10 km. Os perfis de carga do VE usados na simulação estão representados na 

Tabela 3-6 e na Tabela 3-7. 

A energia inicialmente prevista e necessária para realizar o percurso definido, em kWh, 

 

𝐸𝑝𝑟𝑒𝑣𝑃𝑒𝑟 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑉𝐸 × 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑉𝑖𝑎𝑔𝑒𝑚 , (3.26) 

 

e o SOC desse mesmo percurso, em %, 

 

𝑆𝑂𝐶𝑝𝑒𝑟 (%) =
𝐸𝑝𝑟𝑒𝑣𝑃𝑒𝑟

𝐶𝑎𝑝𝑁𝑜𝑚𝑉𝐸
× 100 . (3.27) 

 
 

Tabela 3-6 - Perfil 1 de carga do VE. 

 

Hora id hora Distância (km) Disponibilidade 

Energia do 

percurso 

(kWh) 

SOC do 

percurso (%) 

0:00 1 0 0 0 0 

7:30 31 0 1 0 0 

18:30 75 50 1 8,7 29,1 

18:45 76 0 0 0 0 

23:45 96 0 0 0 0 

Total  50  8,7 29,1 

 
Tabela 3-7 - Perfil 2 de carga do VE. 

 

Hora id hora 
Distância 

(km) 
Disponibilidade 

Energia do 

percurso 

(kWh) 

SOC do 

percurso (%) 

0:00 1 0 1 0 0 

7:30 31 50 1 8,7 29,1 

7:45 32 0 0 0 0 

18:00 73 0 0 0 0 

18:15 74 0 1 0 0 

21:30 87 10 1 1,7 5,8 

21:45 88 0 0 0 0 

23:45 96 0 0 0 0 

Total  60  10,5 34,9 

  



Formulação do problema de carregamento inteligente de veículos elétricos integrados em 

habitações 

65 

 

A Tabela 3-6 e a Tabela 3-7 evidenciam detalhadamente os perfis 1 e 2 de carregamento 

do VE, respetivamente. Aqui os blocos de carga já possuem maior detalhe de informação. 

O perfil de carregamento 1 é caracterizado por um único bloco de carga, ou seja, um único 

bloco de disponibilidade para carregar durante as horas diurnas, onde poderá ocorrer excessos 

de produção FV, com maior probabilidade, e que representam aproximadamente um horário de 

trabalho. O perfil de carregamento 2 é caracterizado por dois blocos de disponibilidade para 

carregar durante as horas noturnas, onde praticamente não existe produção FV. 

Estes dois perfis de cargas foram considerados aproximadamente iguais durante um ano 

inteiro, havendo apenas alterações nos consumos de energia efetuados, que foram provocados 

pela introdução de variáveis aleatórias de forma a transparecer um perfil mais realista, em que 

o utilizador pode consumir mais ou menos energia do que aquela que tinha planeado. Este 

aspeto será explicado mais à frente. 

De notar que o custo de aquisição do VE não foi considerado para efeitos da otimização do 

carregamento nem cálculo final de custos. 

 

3.1.5- Modelização da bateria doméstica 

 

Para se conseguir um maior aproveitamento dos excessos de produção FV e também, quando 

estes não existem, comprar à rede elétrica quando a tarifa for mais barata, foi admitida a 

existência de um sistema de armazenamento doméstico de energia através de baterias. O 

sistema de baterias utilizado nesta dissertação é da empresa sonnenBatterie, tendo o modelo 

escolhido uma capacidade máxima de 4 kWh [107]. Assim como no VE, para uma correta gestão 

do tempo de vida da bateria da habitação foram considerados os mesmos limites de SOC, isto 

é, o 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛 será de 20% do seu valor nominal e o 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥 de 80% do seu valor nominal. 

Na Tabela 3-8 encontram-se mais características do sistema de armazenamento através de 

baterias. 

 
Tabela 3-8 - Características da BD, da sonnenBatterie. 

 

Características da BD 

Capacidade da bateria (kWh) 4 

Tipo de bateria Lítio Ferro Fosfato 

SOC min (%) 20 

SOC max (%) 80 

Eficiência bateria (%) 98 

Eficiência Inversor (%) 93 

Modo de Operação Monofásico 

Ciclos de vida 10 000 

 

A operação de carga foi considerada dinâmica, podendo carregar no máximo a 1,71 kWh, 

como o VE. A operação de descarga foi considerada também dinâmica, nunca descarregando 

completamente, isto é, só é permitido descarregar até esta ficar com um SOC de 20%, que 

corresponde ao 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛. A energia máxima de descarga que é retirada à BD foi considerada 

igual a 
1,71

0,98 ∗ 0,93
= 1,88 𝑘𝑊ℎ, significando que quando a bateria é descarregada é necessário 

contabilizar as perdas associadas para que seja entregue ao VE a energia que este necessite, 

que é no máximo igual a 1,71 kWh. 
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Para efeitos de algoritmo, foram consideradas várias restrições relativas à BD, como 

relativamente à sua capacidade nominal de armazenamento de energia e seus valores máximos 

e mínimos, em kWh, 

 

𝐶𝑎𝑝𝑁𝑜𝑚𝐵𝐷 = 4 kWh  , (3.28) 

 

𝐶𝑎𝑝𝑀𝑎𝑥𝐵𝐷 = 𝐶𝑎𝑝𝑁𝑜𝑚𝐵𝐷 × 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥 = 3,2 kWh , (3.29) 

 

𝐶𝑎𝑝𝑀𝑖𝑛𝐵𝐷 = 𝐶𝑎𝑝𝑁𝑜𝑚𝐵𝐷 × 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛 = 0,8 kWh , (3.30) 

 

𝐶𝑎𝑝𝐼𝑛𝑖𝐵𝐷 = 𝐶𝑎𝑝𝑁𝑜𝑚𝐵𝐷 × 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛 =   0,8 kWh . (3.31) 

 

O estado de carga da BD a cada momento do dia corresponde a, 

 

𝑆𝑂𝐶𝐵𝐷(𝑡) = 𝑆𝑂𝐶𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝐵𝑙𝑜𝑐𝑜 +
∑ 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝐵𝐷(𝑡)

𝑖𝑑 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑡=𝑖𝑑 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑁𝑜𝑚𝐵𝐷
× 100  ,  (3.32) 

 

em que 𝑆𝑂𝐶𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝐵𝑙𝑜𝑐𝑜 representa o estado de carga no inicio de cada bloco de carga, em %, 

𝐸𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝐵𝐷(𝑡) representa a energia carregada na BD no período de tempo t, em kWh. 

Também o estado de carga da BD deve estar entre o máximo e mínimo, que são iguais (em 

%) aos valores máximos e mínimos do VE, 

 

𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆𝑂𝐶𝐵𝐷(𝑡) ≤ 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥 . (3.33) 

 

As perdas são também um fator importante na BD e que são consideradas para a carga e 

descarga da mesma, 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝐵𝐷 = 0,98 , (3.34) 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝐼𝑛𝑣 = 0,93 , (3.35) 

 

e que influenciam a energia máxima de carga e descarga da mesma, em kWh, 

 

𝐸𝑚𝑎𝑥𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝐵𝐷 = 1,71 kWh , (3.36) 

 

𝐸𝑚𝑎𝑥𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝐵𝐷 =
𝐸𝑚𝑎𝑥𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝐵𝐷

𝐸𝑓𝑖𝑐𝐵𝐷 × 𝐸𝑓𝑖𝑐𝐼𝑛𝑣
 , (3.37) 

 

0 ≤ 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝐵𝐷(𝑡)  ≤  𝐸𝑚𝑎𝑥𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝐵𝐷 . (3.38) 

 

A otimização energética da BD – Bateria Doméstica é feita segundo duas estratégias 

diferentes, que serão explicadas no próximo capítulo. 

De notar que o custo da bateria não foi considerado para efeitos da otimização do 

carregamento nem cálculo final de custos. 
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3.1.6- Modelização das emissões de CO2 através da energia consumida da 

RESP 

 

Para o cálculo do CO2 emitido através do carregamento do VE pela RESP, foram 

considerados os seguintes aspetos enunciados na Tabela 3-9, com base nos dados da REN, 

fornecidos pela Unidade de Mobilidade – Sistemas Inteligentes, do CEiiA, para o ano de 2015: 

 
Tabela 3-9 - Fatores de emissão de CO2 por tipo de fonte. 

 

Tipo de central Fator de emissões de CO2 (ton/MWh) 

Carvão 0,90 

Gás Natural 0,36 

Fuel 0,90 

Cogeração 0,45 

Todos os outros 0 

 

Através dos fatores de emissão de CO2 é possível calcular o valor anual emitido de CO2, em 

kg, pelo carregamento do VE, usando para tal a informação de produção de cada central a cada 

período de 15 minutos, em MWh, fazendo assim uma média de emissão de CO2 para cada 

período de 15 minutos do dia. As equações que definem o cálculo são, 

 

𝐶𝑂2𝑝𝑟𝑜𝑑𝑅𝐸𝑁 (𝑡)

=  𝐸𝑐𝑎𝑟𝑣(𝑡) × 𝐹𝐸𝑐𝑎𝑟𝑣 + 𝐸𝑔𝑎𝑠𝑁𝑎𝑡(𝑡) × 𝐹𝐸𝑔𝑎𝑠𝑁𝑎𝑡 + 𝐸𝑓𝑢𝑒𝑙(𝑡)

× 𝐹𝐸𝑓𝑢𝑒𝑙 + 𝐸𝑐𝑜𝑔(𝑡) × 𝐹𝐸𝑐𝑜𝑔 , 

(3.39) 

 

onde 𝐹𝐸𝑐𝑎𝑟𝑣 representa o fator de emissão de CO2 de uma central a carvão, em ton/MWh, 

𝐹𝐸𝑔𝑎𝑠𝑁𝑎𝑡 representa o fator de emissão de CO2 de uma central a gás natural, em ton/MWh, 

𝐹𝐸𝑓𝑢𝑒𝑙 representa o fator de emissão de CO2 de uma central a fuel, em ton/MWh, 𝐹𝐸𝑐𝑜𝑔 

representa o fator de emissão de CO2 de uma central a cogeração, em ton/MWh, 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑣(𝑡) 

representa a energia produzida por uma central a carvão, em MWh, no período de tempo t, 

𝐸𝑔𝑎𝑠𝑁𝑎𝑡(𝑡) representa a energia produzida por uma central a gás natural, em MWh, no período 

de tempo t, 𝐸𝑓𝑢𝑒𝑙(𝑡) representa a energia produzida por uma central a fuel, em MWh, no 

período de tempo t e 𝐸𝑐𝑜𝑔(𝑡) representa a energia produzida por uma central a cogeração, em 

MWh, no período de tempo t. 

 

𝐶𝑂2𝑒𝑚𝑖𝑡 (𝑡) =  𝐸𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑅𝑉𝐸(𝑡) ×
𝐶𝑂2𝑝𝑟𝑜𝑑𝑅𝐸𝑁(𝑡)

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑃𝑟𝑜𝑑𝑅𝐸𝑁(𝑡)
 , (3.40) 

 

em que 𝐶𝑂2𝑝𝑟𝑜𝑑𝑅𝐸𝑁(𝑡) representa as toneladas de CO2 emitido no período de tempo t pelas 

fontes de produção emissoras de CO2 referidas na Tabela 3-9, e 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑃𝑟𝑜𝑑𝑅𝐸𝑁(𝑡) a energia total 

produzida pelas diversas fontes de produção a nível nacional, em MWh, fornecido também pelo 

CEiiA [8]. O CO2 total emitido para o período de simulação pode ser calculado como, 

 

𝐶𝑂2𝑡𝑜𝑡𝐸𝑚𝑖𝑡 =  ∑ 𝐶𝑂2𝑒𝑚𝑖𝑡 (𝑡) .

𝑁𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡=1

 (3.41) 
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3.2- Modelização do veículo a Diesel para comparação 
 

Quanto às emissões de CO2 do carregamento do VE, estas são calculadas para se comparar 

com as emissões de um VD – Veículo a Diesel. Algumas das características a considerar para o 

VD estão presentes na Tabela 3-10. 

 
Tabela 3-10 - Parâmetros do VD. 

 

Características do VD 

Consumo médio (l/100km) 5,6 

Custo do Diesel (€/l) 1,285 

Emissão média de CO2 (g/km) 130 

Distância percorrida por dia (relativo ao perfil 1 de carga do VE) (km) 50 

Distância percorrida por dia (relativo ao perfil 2 de carga do VE) (km) 60 

 

Para efeitos comparativos com o VE, o consumo do VD foi mantido constante ao longo de 

todo o período de simulação. A distância usada para o cálculo final de custos foi considerada 

também constante a cada dia, não sofrendo variações como no caso do VE. 

Alguns dos dados expressos na Tabela 3-10 representam a emissão média de CO2, em g/km, 

e o consumo do VD, em l/100km, modelizado pela seguinte variável, 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑉𝐷 = 5,6 
𝑙

100𝑘𝑚
 . (3.42) 

 

Tanto os dados acerca da emissão média de CO2 como o consumo do VE foram retirados de 

[108], pois são considerados como valores médios europeus. O custo do Diesel, em €/l, foi 

considerado igual em cada dia do período de simulação, e é relativo à data de 2015/06/04 

[109], 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐶𝑜𝑚𝑏𝑉𝐷 = 1,285
€

𝑙
 . (3.43) 

 

Uma variável importante para comparar com o carregamento de um VE é o custo 

quilométrico de um veículo a Diesel, em €/km, 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑄𝑢𝑖𝑉𝐷 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐶𝑜𝑚𝑏𝑉𝐷 × 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑉𝐷 . (3.44) 

 

3.3- Conclusões 
 

Neste capítulo foram modelizadas as componentes presentes no sistema da habitação para 

que seja possível realizar a programação do algoritmo no capítulo seguinte. É possível verificar 

que existem componentes com mais restrições do que outras devido à maior complexidade de 

funcionamento, e, como tal, merecem mais atenção. Foram feitas algumas simplificações, 

como admitir o consumo do VE constante, para que seja mais simples obter resultados. 

 



 

 

 

Capítulo 4  

Algoritmo de otimização do 
carregamento de veículos elétricos 

Neste capitulo o algoritmo de otimização do carregamento do VE é formulado 

matematicamente, representado por meio de um fluxograma geral e descrito por partes em 

tabelas. São também esclarecidos quais os cenários de simulação para posterior obtenção de 

resultados e consequente avaliação do algoritmo referente ao problema inicial. 

O algoritmo criado tem a seguinte estrutura: primeiro existe a camada de informação sobre 

tarifas, produções, consumos energéticos (dados previstos) e especificações do utilizador do 

VE. Posteriormente o algoritmo será testado com dados reais relativos aos consumos 

energéticos, preços e perfil de utilização do VE para se analisar as diferenças. A segunda 

camada envolve o processamento dos dados e respetivos cálculos no algoritmo. Por fim, a 

terceira camada devolve os resultados do algoritmo, ou seja, o agendamento de carga do VE 

otimizada que corresponde à energia a carregar no VE por cada período de 15 minutos. 

  

Algoritmo Otimização do carregamento do VE 

Previsão 

produção 

FV 

Previsão 

consumos 

habitação 

Tarifas 

eletricidade 

Preço OMIE 

(injeção 

rede) 

Perfil de 

utilização do 

VE 

Agendamento de carga do VE 

otimizada 

Figura 4-1 – Estrutura do algoritmo implementado. 
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4.1- Modelo matemático 
 

O problema de otimização do carregamento de VE em ambiente doméstico implementado 

neste trabalho de dissertação pode ser formulado matematicamente como se demonstra de 

seguida. O objetivo desta otimização centra-se na procura e posterior escolha dos melhores 

períodos para carregar o VE minimizando o custo energético do carregamento sem alterar os 

consumos existentes da habitação e garantir autonomia para as deslocações. O VE é uma carga 

adicional ligada ao sistema habitação - painéis FV - baterias e é necessário efetuar o seu 

carregamento fazendo o agendamento através dos dados recebidos como exemplificado na 

Figura 4-1. Portanto, a simulação elaborada é afetada pelos dados introduzidos relativos a 

previsões e valores reais quer do consumo da habitação quer da produção FV, assim como 

valores de tarifas a aplicar.  

Esta otimização incide numa primeira fase usando valores previstos de produção FV e 

consumo da habitação e numa segunda fase usando valores reais de produção FV e consumo 

da habitação, para se poder comparar as diferenças entre aquilo que foi inicialmente previsto 

e aquilo que ocorreu na realidade. 

No algoritmo, a otimização do carregamento do VE é feita por blocos de carga, ou seja, 

a procura dos melhores períodos para carregar é feita somente dentro de cada bloco de carga. 

Foi adotada esta lógica de otimização por bloco de carga e não por otimização diária pois o 

utilizador poderá percorrer uma maior distância nos seus percursos, e desta forma faz mais 

sentido otimizar por bloco. Assim sabe-se com mais certeza o estado de carga da bateria do 

VE. Ao realizar um carregamento inteligente não significa que a energia carregada no VE em 

cada bloco de carga corresponda exatamente à 𝐶𝑎𝑝𝑀𝑎𝑥𝑉𝐸, mas sim à 𝐸𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑃𝑒𝑟, visto que 

nem sempre é necessário efetuar cargas até ao SOCmax quando a distância a percorrer não o 

justifica. As estratégias de gestão da BD – Bateria Doméstica são realizadas para o dia 

completo, garantindo que é possível descarregar energia desta para o VE quando o período 

de tempo corresponde aos blocos de carga. 

Para melhor se entender a conceção e desenvolvimento do algoritmo, clarifica-se o índice 

usado ao longo de toda a simulação implementada: 

t - Expressa o número total de períodos de 15 minutos para os dias que se quer simular. 

 

Função objetivo: 

 

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐸𝑛𝑒𝑅(𝑡)

𝑁𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡=1

+ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑁𝑎𝑜𝐼𝑛𝑗𝐸𝑣𝑖𝑡(𝑡) . (4.1) 

 

Sujeito a: 

 

Restrições relativas ao posto de carga doméstico: 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑃𝑜𝑠𝑡𝑜 =  𝑃𝑚𝑎𝑥𝑃𝑜𝑠𝑡𝑜 × 0,95 . (4.2) 

 

Restrições relativas ao VE: 
 

𝐸𝑚𝑎𝑥𝐷𝑒𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑉𝐸 = 𝑃𝑚𝑎𝑥𝐷𝑒𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑉𝐸 × 0,25 = 1,71 𝑘𝑊ℎ , 

 

(4.3) 
 

0 ≤ 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑉𝐸(𝑡) ≤ 𝐸𝑚𝑎𝑥𝐷𝑒𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑉𝐸 , (4.4) 
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𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛 = 20% , (4.5) 

 

𝑆𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥 = 80% , 
(4.6) 

 

𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆𝑂𝐶𝑉𝐸(𝑡) ≤ 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥 , 
(4.7) 

 

𝑆𝑂𝐶𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛 , (4.8) 

 

𝐶𝑎𝑝𝑁𝑜𝑚𝑉𝐸 = 30 𝑘𝑊ℎ ,   (4.9) 

 

𝐶𝑎𝑝𝑀𝑎𝑥𝑉𝐸 = 𝐶𝑎𝑝𝑁𝑜𝑚𝑉𝐸 ×  𝑆𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥 =  24 𝑘𝑊ℎ , (4.10) 

 

 

Restrições referentes ao sistema de armazenamento local (baterias): 

 

𝐶𝑎𝑝𝑁𝑜𝑚𝐵𝐷 = 4 𝑘𝑊ℎ  , (4.14) 

 

𝐶𝑎𝑝𝑀𝑎𝑥𝐵𝐷 = 𝐶𝑎𝑝𝑁𝑜𝑚𝐵𝐷 × 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥 = 3,2 𝑘𝑊ℎ , (4.15) 

 

𝐶𝑎𝑝𝑀𝑖𝑛𝐵𝐷 = 𝐶𝑎𝑝𝑁𝑜𝑚𝐵𝐷 × 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛 = 0,8 𝑘𝑊ℎ , (4.16) 

 

𝐶𝑎𝑝𝐼𝑛𝑖𝐵𝐷 = 𝐶𝑎𝑝𝑁𝑜𝑚𝐵𝐷 × 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛 =   0,8 𝑘𝑊ℎ , (4.17) 

 

𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛 = 20% , (4.18) 

 

𝑆𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥 = 80% , 
(4.19) 

 

𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑆𝑂𝐶𝐵𝐷(𝑡) ≤ 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑎𝑥 , 
(4.20) 

 

𝑆𝑂𝐶𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛 , (4.21) 

 

𝐸𝑚𝑎𝑥𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝐵𝐷 = 1,71 𝑘𝑊ℎ , (4.22) 

 

0 ≤ 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝐵𝐷(𝑡) ≤  𝐸𝑚𝑎𝑥𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝐵𝐷 , (4.23) 

 

𝐸𝑚𝑎𝑥𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝐵𝐷 =
𝐸𝑚𝑎𝑥𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝐵𝐷

𝐸𝑓𝑖𝑐𝐵𝐷 × 𝐸𝑓𝑖𝑐𝐼𝑛𝑣
 , (4.24) 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝐵𝐷 = 0,98 , (4.25) 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝐼𝑛𝑣 = 0,93 . (4.26) 

 

Restrições relativas à habitação: 

 

𝐸𝑚𝑎𝑥𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟 × 0,25 . 
(4.27) 

  

𝐶𝑎𝑝𝑀𝑖𝑛𝑉𝐸 =  𝐶𝑎𝑝𝑁𝑜𝑚𝑉𝐸 ×  𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛  = 6 𝑘𝑊ℎ , (4.11) 

𝐶𝑎𝑝𝐼𝑛𝑖𝑉𝐸 = 𝐶𝑎𝑝𝑁𝑜𝑚𝑉𝐸 × 𝑆𝑂𝐶𝑚𝑖𝑛 =   6 𝑘𝑊ℎ , (4.12) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑉𝐸 =
𝐶𝑎𝑝𝑁𝑜𝑚𝑉𝐸

𝐴𝑢𝑡𝑀𝑒𝑑𝑉𝐸
=

30

172
≅  0,17

𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑚
 . (4.13) 
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4.2- Descrição do algoritmo de otimização 
 

Este algoritmo pode ser entendido através de um fluxograma na Figura 4-2 que explica o 

seu funcionamento geral. De seguida serão explicadas as rotinas pertencentes a este 

fluxograma, que são executadas a cada novo dia.     

Figura 4-2 - Fluxograma do algoritmo de otimização do carregamento do VE. 
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 No fluxograma da Figura 4-2, o algoritmo de carregamento do VE é executado para cada 

dia do ano de 2015, em períodos de 15 minutos. O índice k expressa o número total de períodos 

de 15 minutos que um dia possui. Como 1 hora possui 4 períodos de 15 minutos, 24 horas 

possuem 96. É um índice auxiliar que itera mediante o índice t.  

De seguida é feita uma descrição sumária das funções de cada bloco numerado no 

fluxograma do carregamento do VE: 

 CaracterizaçãoBlocosDeCarga (1): criação e caracterização dos blocos de carga a cada 

novo dia. Os blocos de carga são o conjunto de períodos de 15 minutos em que o 

utilizador pode carregar. Cada bloco caracteriza-se por possuir o id da hora a que o 

utilizador pode iniciar o carregamento, o id da hora a que o utilizador necessita de ter 

o veículo carregado, a energia necessária para o percurso que irá efetuar e o SOC 

respetivo desse mesmo percurso; 

 CarregamentoExcessosFV (2): carregamento do VE com os excessos de produção FV que 

a habitação não é capaz de consumir; 

 CargaEDescargaBateriaDomestica (3): a carga da BD - Bateria Doméstica é feita, em 

primeiro lugar, através dos excessos de produção FV não carregados no VE e, em 

segundo lugar, através da RESP. Também a descarga da BD é efetuada neste bloco do 

fluxograma; 

 CarregamentoRede (4): carregamento do VE diretamente da RESP, quando 

CarregamentoExcessosFV (2) e CargaEDescargaBateriaDomestica (3) não satisfazem 

completamente as necessidades do utilizador; 

 CalculoCustos (5): cálculo de todos os custos relacionados com o carregamento do VE e 

que estão demonstrados no capítulo dos resultados; 

 CalculoCO2 (6): cálculo das emissões de CO2 da energia comprada à RESP. 

 

Através dos blocos de carga caracterizados em (1) é possível efetuar todo o processamento 

do algoritmo pois é fornecida a informação essencial acerca dos parâmetros do VE e do 

utilizador. Estes blocos têm por base os perfis de carga já mencionados (perfil 1 e 2). No 

entanto, para estes blocos não se manterem exatamente iguais durante todo o período de 

simulação, ao fazer a caracterização dos mesmos, a energia que é alocada para os percursos 

inicialmente através dos perfis sofre uma multiplicação por uma variável aleatória, um número 

do tipo racional, que altera a energia entre 0,8 a 1,2 vezes o seu valor previsto. Desta forma é 

possível que todos os dias sejam um pouco diferentes uns dos outros ao possuírem ligeiras 

diferenças nos valores de energia a carregar bem como diferentes valores de energia gasta 

durante o percurso. Define-se de seguida a variável aleatória, 

 

0,8 ≤ 𝑉𝑎𝑟𝐴𝑙1 ≤ 1,2 . (4.28) 

 

De notar que as rotinas do bloco (2) e (3) do fluxograma só se aplicam aos dois tipos de 

carregamento inteligente, o planeado e o real. O carregamento básico não contempla esta 

gestão de consumo de excessos de produção FV nem uso da BD – Bateria Doméstica. Também a 

rotina do bloco (4) apresenta duas versões diferentes, uma para os carregamentos inteligentes 

e outra para o carregamento básico. De resto, todas as outras rotinas se repetem igualmente 

para todos os cenários. A interpretação do fluxograma consiste em que cada bloco numerado 

tem um ou mais algoritmos associados e que são explicados através de tabelas, desde a Tabela 

4-1 à Tabela 4-6. 
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Tabela 4-1 - Algoritmo referente ao carregamento do VE através dos excessos de FV, para os casos de 
carregamento inteligente. 
 

Algoritmo: CarregamentoExcessosFV (2) 

While existirem blocos de carga 

If SOCinicial < SOCmax 

For Preço OMIE (ordenação crescente pelos preços do dia) 

For t=id bloco de carga atual:1: id final bloco de carga atual 

If Preço OMIE atual(t) == Preço OMIE & Energia carregada no Bloco <= SOC max – 

SOC min & Existir Excesso FV 

Atualizar EcarregVE  

If EcarregVE > Emax do posto 

Atualizar EcarregVE e Energia a armazenar (caso haja) 

If Energia carregada no Bloco > SOC max 

Atualizar Energia a armazenar e EcarregVE  

Atualizar SOC final do bloco 

Else 

Atualizar SOC final do bloco 

 

A Tabela 4-1 representa a rotina de carregamento do VE através dos excessos de produção 

FV, que correspondem ao bloco (2) do fluxograma e que é a primeira rotina de carga a ser 

executada, pois a energia excedente é preferível que seja consumida em vez de injetada, pois 

estamos perante um sistema dimensionado para autoconsumo (UPAC) e não de pequena 

produção (UPP).  

Ordena-se os preços do OMIE crescentemente, pois se for necessário injetar, será feito em 

último lugar, momento em que o preço é mais alto, ou seja, quando é possível obter uma 

remuneração maior. Com esta ordenação serão alocados em primeiro lugar os excessos cujo 

preço do OMIE seja mais baixo. Caso não seja possível ao VE absorver os excessos de FV, estes 

serão posteriormente ou armazenados na BD ou vendidos à RESP (caso a bateria não possua 

capacidade), por esta ordem de prioridades. 

 
Tabela 4-2 - Algoritmo de carga e descarga da Bateria Doméstica, para os casos de carregamento 
inteligente, segundo a estratégia de carregamento 1. 

Algoritmo: CargaEDescargaBateriaDomestica (3) 

Parte 1 – Carga da BD 

For k=PeriodosMinutosDia:1: PeriodosMinutosDia + 95 

If EcarregBD < SOC max  

Carregar com Energia a armazenar 

Atualizar EcarregBD  

Atualizar energia carregada no Bloco 

If Existem excessos FV & Veiculo Indisponivel & Bateria tem capacidade 

Carregar com os excessos 

Atualizar EcarregBD  

Atualizar energia carregada no Bloco 

If EcarregBD > EmaxCargaBD 

Atualizar EcarregBD e energia para vender à rede 

Atualizar energia carregada no Bloco 
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Else If SOC BD > SOC max 

Atualizar energia para vender à rede e EcarregBD  

Atualizar energia carregada no Bloco 

Else If SOC BD > SOC max 

Atualizar energia para vender à rede e EcarregBD  

Atualizar energia carregada no Bloco 

If Verificar condições técnicas BD & CustoDaEnergia(k) < Média do custo da energia 

nesse dia 

Atualizar EcarregBD  

Atualizar EcarregRVE 

Atualizar energia carregada no Bloco 

If SOC BD > SOC Max 

Atualizar EcarregBD  

Atualizar EcarregRVE 

Atualizar energia carregada no Bloco 

Else If São verificadas outras condições técnicas BD & CustoDaEnergia(k) < Média do 

custo da energia nesse dia 

Atualizar EcarregBD  

Atualizar EcarregRVE 

Atualizar energia carregada no Bloco 

If SOC BD > SOC Max 

Atualizar EcarregBD  

Atualizar EcarregRVE 

Atualizar energia carregada no Bloco 

Else If EcarregBD >= SOC max & ainda existem excessos 

Atualizar energia para vender à rede 

Parte 2 – Descarga da BD 

If Estamos dentro de um bloco de carga & Verificar condições técnicas da BD & 

CustoDaEnergia(k) >= Média do custo da energia nesse dia & CustoDaEnergia(k) > Média do 

custo da energia armazenada na BD 

If Energia carregada no Bloco < Energia necessária Bloco 

If Energia que falta carregar < SOC BD 

If Energia que falta carregar < EmaxCargaBD & EcarregBD >= 

EmaxCargaBD 

Atualizar Energia descarregada BD 

Atualizar Energia descarregada no Bloco 

Else If Energia que falta carregar > EmaxCargaBD 

Atualizar Energia descarregada BD 

Atualizar Energia descarregada no Bloco 

Else If Energia que falta carregar < SOC BD & EcarregBD <EmaxCargaBD 

Atualizar EcarregBD  

Atualizar Energia descarregada no Bloco 

       Else If Energia que falta carregar >= SOC BD & EcarregBD >= EmaxCargaBD 

Atualizar EcarregBD  

Atualizar Energia descarregada no Bloco 

       Else If Energia que falta carregar >= SOC BD & EcarregBD < EmaxCargaBD 
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A Tabela 4-2 é referente à carga e descarga da BD, a qual efetua a sua carga através dos 

excessos FV e da RESP e descarga para o VE mediante a estratégia de carregamento 1 da BD. A 

variável PeriodosMinutosDia representa o id do minuto no qual inicia o novo dia. 

A carga da BD é realizada em primeiro lugar através dos excessos de FV e só será feita 

através da RESP caso estes excessos não satisfaçam as necessidades do utilizador. De seguida 

são descritas as 3 estratégias utilizadas com e sem a BD para otimizar o carregamento do VE, 

sendo que a terceira estratégia implica a não existência de bateria doméstica: 

 A estratégia de carregamento 1 da BD caracteriza-se por carregar todos os dias a bateria 

doméstica até ao seu SOCmax e a cada novo dia o SOC inicial desta corresponde sempre 

ao SOCmin, ou seja, uma carga e descarga completa por dia. Para a carga da BD através 

da RESP, as tarifas foram ordenadas crescentemente como forma de aproveitar em 

primeiro lugar os períodos mais baratos para efetuar o carregamento e desta forma 

tentar colmatar as necessidades do utilizador ao preço mais baixo. Foi usada uma 

heurística de carga, em que a BD só é carregada através da RESP quando a tarifa no 

momento de carga for inferior à média da tarifa da rede para o dia em que se está a 

efetuar o cálculo.  

 A estratégia de carregamento 2 da BD é semelhante à primeira estratégia representada 

na Tabela 4-2, pois segue a mesma heurística de carga e descarga, no entanto tem 

algumas pequenas diferenças, como o SOC inicial a cada novo dia não é necessariamente 

o SOCmin, mas sim aquele correspondente à energia que restar na bateria após a sua 

última descarga para o VE. Sendo assim, só é carregada a energia que será necessária 

e que foi prevista inicialmente para os percursos. 

 A terceira estratégia (ou estratégia sem BD) significa que a otimização é feita supondo 

que não existe BD, portanto o carregamento é otimizado supondo unicamente o sistema 

FV e a RESP, sem armazenamento. 

 

A descarga da BD é igual para as duas primeiras estratégias, pois esta descarrega para o VE 

sempre que este necessitar e quando forem satisfeitas as condições da heurística de descarga: 

 a tarifa no período de tempo, t em que se quer descarregar for igual ou superior à 

média da tarifa da rede para o dia em questão e; 

 a tarifa no período de tempo, t, for igual ou superior à média do preço da energia já 

carregada na bateria doméstica nesse dia. 

A atualização do valor da variável 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝐵𝐷 na parte da descarga da bateria é efetuada 

consoante a condição em que estiver inserida, isto é, o seu valor irá depender das restrições 

da condição. Portanto, quando se descarrega energia da bateria, esta variável irá ser atualizada 

para um valor menor. Através da consideração destas heurísticas é possível gerir a carga e a 

descarga consoante os preços de mercado e aproveitar as horas mais baratas. 

Atualizar EcarregBD  

Atualizar Energia descarregada no Bloco 

If Ecarregada > EmaxCargaBD 

Atualizar EcarregBD  

Atualizar Energia descarregada no Bloco 

Atualizar SOC final Bloco atual 
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Foram adotadas estas 3 estratégias diferentes para observar a diferença de custos do 

carregamento otimizado do VE, pois como se usa variáveis aleatórias para aumentar a energia 

consumida a cada percurso, a BD também carregará diferentemente, com estas estratégias. 

 
Tabela 4-3 - Algoritmo de carregamento do VE através da RESP, para os casos de carregamento 
inteligente. 
 

Algoritmo: CarregamentoRede (4) 

While existirem blocos de carga 

If SOC VE < SOC max 

For Tarifa Rede (ordenação crescente do dia) 

For t=id bloco de carga atual:1: id final bloco de carga atual 

If Tarifa Rede atual (t) == Tarifa Rede & Energia carregada no Bloco < 

Energia necessaria Bloco & Energia necessaria Bloco – Energia carregada 

no Bloco >= EmaxDeCargaVE & EcarregVE < EmaxDeCargaVE 

If Energia transitável disponível >= EmaxDeCargaVE 

Atualizar EcarregVE  

Else  

Atualizar EcarregVE  

If EcarregVE > EmaxDeCargaVE 

Atualizar EcarregVE  

Else If Energia carregada no Bloco < Energia necessaria Bloco & 

Energia necessaria Bloco – Energia carregada no Bloco < 

EmaxDeCargaVE & Energia carregada no Bloco < EmaxDeCargaVE 

If Energia transitável disponível >= Energia necessaria Bloco 

– Energia carregada no Bloco 

Atualizar EcarregVE  

If EcarregVE > EmaxDeCargaVE 

Atualizar EcarregVE  

      Else  

      Atualizar EcarregVE  

If EcarregVE > EmaxDeCargaVE 

Atualizar EcarregVE  

Atualizar SOC final bloco atual 

Atualizar SOC inicial bloco seguinte x VarAl2 

Atualizar Energia necessaria Bloco seguinte 

Else 

Atualizar SOC final bloco atual 

Atualizar SOC inicial bloco seguinte x VarAl2 

Atualizar Energia necessária Bloco seguinte 

 

A Tabela 4-3 diz respeito ao carregamento do VE efetuado através da RESP, que é realizado 

somente quando os excessos de FV e a BD não são capazes de suprir. Para efetuar este 

carregamento também é necessário ordenar as tarifas da RESP por ordem crescente para melhor 

aproveitar os períodos mais baratos. O objetivo deste algoritmo é verificar quais os períodos 

mais baratos e desta forma completar cada um deles com a energia em falta, nunca 
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ultrapassando a energia máxima permitida pela instalação elétrica doméstica, isto é, tendo em 

conta a potência contratada pelo período de 15 minutos. 

Antes de terminar esta rotina, são atualizados o SOC final do bloco de carga em questão 

bem como o SOC inicial do bloco de carga seguinte e a energia necessária para o próximo 

percurso. A variável aleatória que multiplica ao SOC inicial do bloco de carga seguinte justifica-

se para produzir alguma realidade à volta do algoritmo, alterando a energia gasta nos percursos, 

para que quando seja iniciado o próximo carregamento, o valor de energia a carregar não seja 

igual ao valor previsto. Esta aleatoriedade é introduzida através de um número (do tipo 

racional) que aumenta a energia gasta em 20% a 40% do seu valor previsto, como definida da 

seguinte forma, 

 

1,2 ≤ 𝑉𝑎𝑟𝐴𝑙2 ≤ 1,4 . (4.29) 

 

A Tabela 4-4 difere da Tabela 4-3 unicamente em um ponto, que se relaciona com o 

carregamento do VE tendo em conta a tarifa da rede, ou seja, a Tabela 4-4 como exemplifica 

o carregamento básico (compreenda-se, sem “inteligência”), não é capaz de carregar ao melhor 

preço, mas sim no momento em que o veículo se encontra ligado. 
 

Tabela 4-4 - Algoritmo de carregamento do VE através da RESP, para o caso de carregamento básico. 
 

Algoritmo: CarregamentoRede (4) 

While existirem blocos de carga 

If SOC VE < SOC max 

For t=id bloco de carga atual:1: id final bloco de carga atual 

If Energia carregada no Bloco < Energia necessária Bloco & Energia necessária 

Bloco – Energia carregada no Bloco >= EmaxDeCargaVE & EcarregVE < 

EmaxDeCargaVE 

If Energia transitável disponível >= EmaxDeCargaVE 

Atualizar EcarregVE  

Else  

Atualizar EcarregVE  

If EcarregVE > EmaxDeCargaVE 

Atualizar EcarregVE  

Else If Energia carregada no Bloco < Energia necessaria Bloco & Energia necessária 

Bloco – Energia carregada no Bloco < EmaxDeCargaVE & Energia carregada no Bloco < 

EmaxDeCargaVE 

If Energia transitável disponível >= Energia necessária Bloco – Energia 

carregada no Bloco 

Atualizar EcarregVE  

If EcarregVE > EmaxDeCargaVE 

Atualizar EcarregVE  

       Else  

Atualizar EcarregVE  

If EcarregVE > EmaxDeCargaVE 

Atualizar EcarregVE  

Atualizar SOC final bloco atual 

Atualizar SOC inicial bloco seguinte x VarAl2 
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Atualizar Energia necessária Bloco seguinte 

Else 

Atualizar SOC final bloco atual 

Atualizar SOC inicial bloco seguinte x VarAl2 

Atualizar Energia necessária Bloco seguinte 

 

Tabela 4-5 - Algoritmo de cálculo dos custos finais de carga do VE, para todos os tipos de carregamento. 
 

Algoritmo: CalculoCustos (5) 

For t=1:1:NPeriodosMinutosTotal 

CustoEnergiaR(t) = EcarregRVE(t) x CustoE(t) 

 

Calculo CustoTotCarregVE (referente à equação (3.6)) 

Calculo RemTot (referente à equação (3.4)) 

Calculo CustoECarreg (referente à equação (3.9)) 

Calculo CustoEHabVE (referente à equação (3.10)) 

Calculo CustoEHabSemBDSemVE (referente à equação (3.11)) 

Calculo CustoQuiVE (referente à equação (3.25)) 

 

O cálculo dos custos finais dos 3 tipos de carregamento do VE (inteligente planeado, 

inteligente real e básico) são calculados conforme descrito na Tabela 4-5. Os valores de 

remuneração da energia injetada (caso existam) são também calculados, assim como outros 

custos inerentes à comparação de cenários. 

 
Tabela 4-6 - Algoritmo de cálculo das emissões de CO2 através do carregamento do VE, para todos os 

tipos de carregamento. 
 

Algoritmo: CalculoCO2 (6) 

For t=1:1:NPeriodosMinutosTotal 

CO2emit(t) = EcarregRVE(t) x CO2prodREN(t)/EtotProdREN(t) 

 

Calculo CO2totEmit (referente à equação (3.41)) 

 

Por fim, e não menos importante, são calculadas as emissões de CO2 resultante dos diversos 

tipos de carregamento (inteligente planeado, inteligente real e básico). De notar que apenas 

os valores resultantes do algoritmo de carga através da RESP são considerados para o cálculo 

das emissões de CO2. Apesar do algoritmo não efetuar a otimização tendo em consideração as 

emissões no preciso momento em que carrega o VE, isto é, considerar a emissão de CO2 como 

uma entrada do problema, é de especial importância calcular este valor como uma métrica de 

análise e comparação da solução de carregamento inteligente usando painéis FV bem como 

compará-la relativamente a outro tipo de veículos. 

 

4.3- Cenários de simulação 
 

Para avaliar a implementação do algoritmo foram criados vários cenários de simulação para 

se poder concluir alguns resultados e métricas acerca da gestão do carregamento. Em cada 

cenário existem três tipos de carregamento, um relativo ao carregamento inteligente planeado 
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com valores inicialmente previstos de consumos, produções e perfil de utilização do VE, outro 

relativo ao carregamento inteligente real, com valores reais de consumos, produções e perfil 

de utilização do VE, que servirá de validação do algoritmo e por fim um outro relativo ao 

carregamento básico com valores reais. O carregamento inteligente é assim designado pois 

pressupõe-se que existe comunicação entre os principais elementos da habitação, isto é, 

através do HEMS saberemos a previsão e valores reais de produção FV, a previsão e valores reais 

dos consumos da habitação e valores de preços de energia, por exemplo, o que permite elaborar 

cálculos acerca do melhor período para carregar o veículo mediante aquilo que necessita. O 

carregamento básico designa-se assim pois pressupõe-se que traduz o mesmo efeito que 

simplesmente ligar o veículo ao posto doméstico e efetuar o carregamento sem a existência de 

algum algoritmo que controle quando este deve carregar e quanta energia fornecer, isto é, sem 

“inteligência de gestão e cálculo”. De seguida são descritos os cenários aplicados, em que cada  

 

 Cenário de Simulação 1 (sigla CS1) – “Otimização com consumidor 1 e perfil de 

carregamento 1 e tarifa tri-horária”: 

 Cenário de Simulação 2 (sigla CS2) – “Otimização com consumidor 1 e perfil de 

carregamento 1 e tarifa dinâmica” 

 Cenário de Simulação 3 (sigla CS3) – “Otimização com consumidor 1 e perfil de 

carregamento 2 e tarifa dinâmica” 

 Cenário de Simulação 4 (sigla CS4) – “Otimização com consumidor 1 e perfil de 

carregamento 2 e tarifa tri-horária” 

 Cenário de Simulação 5 (sigla CS5) – “Otimização com consumidor 2 e perfil de 

carregamento 2 e tarifa tri-horária” 

 Cenário de Simulação 6 (sigla CS6) – “Otimização com consumidor 2 e perfil de 

carregamento 2 e tarifa dinâmica” 

 Cenário de Simulação 7 (sigla CS7) – “Otimização com consumidor 2 e perfil de 

carregamento 1 e tarifa dinâmica” 

 Cenário de Simulação 8 (sigla CS8) – “Otimização com consumidor 2 e perfil de 

carregamento 1 e tarifa tri-horária” 
 

 Na Tabela 4-7 encontra-se um resumo dos cenários de simulação: 

 
Tabela 4-7 - Resumo dos cenários de simulação da otimização. 

 

Cenário de 

Simulação 

Consumidor 

1 

Consumidor 

2 

Perfil de 

carregamento 

1 do VE 

Perfil de 

carregamento 

2 do VE 

Tarifa 

tri-

horária 

Tarifa 

dinâmica 

CS1          

CS2          

CS3          

CS4          

CS5          

CS6          

CS7          

CS8          
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A este conjunto de cenários foram aplicadas em 3 estratégias distintas de gestão de carga 

e descarga da BD, descritas na subsecção anterior, que se enunciam de seguida: 

 Estratégia de carregamento 1 da BD; 

 Estratégia de carregamento 2 da BD; 

 Estratégia sem BD. 

Ao escolher estas três estratégias para aplicar aos cenários de simulação vemos qual o 

comportamento da otimização do carregamento do VE mediante a estratégia de gestão de carga 

e descarga da BD e o impacto que estas têm ao nível de custos do carregamento do VE. Por isso 

na Tabela 4-8 encontram-se esclarecidos quais os cenários aos quais foram aplicadas as 

diferentes estratégias de gestão da BD. Como a otimização do carregamento do VE depende da 

energia que a BD tem armazenada, também as estratégias através das quais esta armazena são 

essenciais de para otimizar os resultados. 

 
Tabela 4-8 - Resumo final da aplicação dos cenários de simulação. 

 

 CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 

Estratégia de 

carregamento 1 

da BD 

                

Estratégia de 

carregamento 2 

da BD 

          

Estratégia sem 

da BD 
         

 

Em suma, o CS1 será o cenário avaliado em todos os tipos de otimização do carregamento. 

 

4.4- Conclusões 
 

O algoritmo representado neste capítulo encontra-se descrito por partes e a sua 

representação é feita de um modo geral para que se entenda os princípios de funcionamento. 

Não é possível mostrar o código implementado em linguagem R devido a condições de 

confidencialidade. 

Foram criados vários cenários de simulação para que fosse possível obter o maior número 

de casos que simulem diversos tipos de utilizadores reais. As otimizações realizadas terão em 

conta dados previstos e dados reais. 
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Capítulo 5  

Resultados 

Neste capítulo apresentam-se os resultados do algoritmo de otimização e é feita uma 

análise para cada cenário de simulação do algoritmo. Os cenários são comparados entre si 

através de algumas métricas consideradas importantes para o carregamento do VE. Serão 

mostrados gráficos apenas para o cenário de simulação 1 (CS1), com o objetivo de exemplificar 

o tipo resultados obtidos, sendo que para os outros cenários os gráficos seriam repetidos, 

mudando apenas os valores. Como tal, serão apresentadas tabelas comparativas de cenários. 

Para efetuar os cálculos de otimização para um dia o algoritmo demorou cerca de 0,1 a 0,2 

segundos. 

 

5.1- Resultados exemplificativos obtidos para o cenário de 
simulação 1 

 

O conjunto de gráficos apresentados neste capítulo diz respeito ao CS1 e apenas à estratégia 

de carregamento 1 da BD. A Figura 5-1 representa a energia total carregada no VE, isto é, 

compara as 3 diferentes formas de carregar um VE, segundo o carregamento planeado, o 

Figura 5-1 – Energia total carregada no VE por mês, relativo ao CS1. 
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carregamento real e segundo um carregamento básico. É possível perceber que os 2 últimos 

tipos de carga consomem mais energia devido ao veículo se deslocar mais na realidade. 

 

Como o VE se desloca mais, os custos aumentam nestes 2 tipos de carga, no entanto o 

carregamento otimizado real é, na maior parte das vezes, mais barato do que o carregamento 

básico para este cenário, como se vê na Figura 5-2. 

 

Outro fator ligado ao carregamento de VE é a emissão de CO2, que se relaciona com a 

energia comprada à RESP, e, como tal, o carregamento básico evidencia especialmente nos 

meses de verão, maior CO2 emitido, pois não é otimizado para aproveitar os excedentes de FV, 

exemplificado na Figura 5-3.  

Figura 5-3 - Quantidade de CO2 emitido (kg) pelo carregamento do VE, relativo ao CS1. 

Figura 5-2 – Custo mensal do carregamento do VE, relativo ao CS1. 
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A Figura 5-4 representa a energia excedente FV usada para carregar o VE. Nos meses de 

maior produção verifica-se que foi usada mais energia do que o previsto. Para o carregamento 

inteligente real do veículo foram utilizados cerca de 711 kWh de excedente FV, o que 

representa cerca de 17% da energia total carregada no VE.  

 

Portanto, aproximadamente 83% da energia carregada no veículo provém da RESP. Os 

valores mensais desta energia podem ver-se na Figura 5-5, onde os meses de inverno, como 

possuem menor produção FV, são aqueles em que a energia que provem da rede é maior. 

  

Figura 5-4 - Energia FV aproveitada para o carregamento do VE, relativo ao CS1. 

Figura 5-5 - Energia proveniente da RESP para o carregamento do VE, relativo ao CS1. 
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Para representar como se processa o carregamento do VE, foi escolhido o dia 3 de maio, 

que possui momentos com excesso de produção FV e torna-se possível analisar como é que o 

algoritmo responde a este tipo de eventos. Na Figura 5-6 pode ver-se que o carregamento 

inteligente real aproveita os momentos de excedente FV e como tal, só necessita de comprar 

energia a rede nos momentos iniciais. Como se refere ao CS1, neste só existe um bloco de 

carga. As diferenças entre o carregamento básico e o otimizado são evidentes, nomeadamente 

através do tempo de carga e na duração do respetivo valor de energia máximo.  

 

  

Figura 5-6 - Exemplo de um carregamento da bateria do VE, relativo ao CS1, para o dia 3 de maio. 

Figura 5-7 – Evolução do SOC do VE para os 3 tipos de carregamento durante o bloco de carga do CS1, 

referente ao dia 3 de maio. 
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A Figura 5-7 representa a evolução do SOC da bateria do VE mediante o carregamento feito 

como exemplificado na Figura 5-6. É possível comprovar que a estratégia otimizada efetua um 

carregamento mais lento do que o carregamento básico pois é otimizado para a procura de 

melhores momentos para carregar e não carrega no instante em que o veículo é ligado, como 

o básico. Portanto, o carregamento básico como não possui inteligência, carrega o mais 

rapidamente possível dentro do bloco de carga. Nos outros dois tipos de carregamento, vemos 

que o processo é mais demorado, o que revela que houve cálculos acerca da minimização de 

custos, isto é, que o melhor período para carregar não era somente nos instantes iniciais como 

elaborado pelo carregamento básico. 

O carregamento inteligente real é mais caro do que o previsto devido à aleatoriedade 

introduzida no cálculo da distância do percurso para cada dia, no entanto, é possível concluir 

que permite reduzir os custos relativamente ao carregamento básico em cerca de 80 € anuais 

e evita a emissão de aproximadamente 300 kg de CO2 só relativamente a otimizar o 

carregamento. 

Quanto à Tabela 5-1, as poupanças entre um VD – Veículo a Diesel e um VE – Veículo Elétrico 

são bastante acentuadas e evidentes. A otimização do carregamento do VE permite uma 

poupança anual média em combustível de 700 €, aproximadamente, bem como também evita 

a emissão de cerca de 2,3 toneladas de CO2. O custo quilométrico, também representado na 

Tabela 5-1, é uma métrica importante de diferenciação do VE, que é aproximadamente o triplo 

mais barato do que o VD, admitindo as características mencionadas e os resultados para o CS1. 

Todos estes valores têm em conta as notas de rodapé associados. 

 
Tabela 5-1 - Comparação de um veículo a Diesel com um VE, relativo ao CS1. 

 

 Veículo a Diesel Veículo elétrico 

Consumo 5,6 l/100 km 17,4 kWh/100 km 

Custo combustível 1,285 €/l (2) Tarifa da Rede €/kWh 

Custo anual (50 km por dia) 1302 € 517 € (3)/619 € (4) 

Emissões de CO2 anual pelo veículo 2,3 ton CO2 (5) 0 ton CO2 

Custo Quilométrico 0,072 €/km 0,026 €/km/0,028 €/km 

 

 

 

 

  

                                                 
2 Admitindo custo fixo anual 
3 Admitindo que gasta o previsto 
4 Admitindo que gasta o real, com aleatoriedade referida anteriormente relativa aos km realizados 

por dia 
5 Admitindo emissão média de 130 g/km 
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5.2- Otimização do carregamento do veículo elétrico 
 

Nesta parte do trabalho são apresentadas as conclusões das simulações implementadas bem 

como comparações entre estratégias usadas e cenários. 

 

5.2.1- Cenários otimizados com estratégia de carregamento 1 da bateria 

doméstica 

 

Os resultados do carregamento inteligente planeado estão agregados na Tabela 5-2. Uma 

possível conclusão que se observa é que com tarifas dinâmicas a otimização permite obter um 

custo mais reduzido sobre o carregamento do VE e, portanto, o custo energético deste é menor.  

Outro facto interessante é que quando se usa tarifas dinâmicas o tempo de carga reduz 

comparativamente a uma tarifa tri-horária.  

A energia descarregada pela BD é o agregado da energia de excessos que não é possível 

consumir pelo veículo elétrico mais a energia comprada à rede a uma hora mais barata. Vemos 

que com esta estratégia de carga e descarga, a bateria tem alguma influência no carregamento. 

 
Tabela 5-2 - Comparação final dos cenários relativamente ao carregamento inteligente planeado, 
segundo a estratégia de carga 1 da BD. 
 

 CS1 CS8 CS2 CS7 CS3 CS6 CS4 CS5 

Perfil de carregamento do VE Perfil de carregamento 1 Perfil de carregamento 2 

Tarifa tri-horária dinâmica dinâmica tri-horária 

Energia carregada no VE (kWh) 3211 3144 3187 3174 3803 3804 3813 3815 

Energia Excessos FV consumida 

(kWh) 
460 125 460 125 350 125 350 125 

Energia descarregada pela BD 

(kWh) 
470 757 271 433 426 407 433 410 

Energia Injetada na RESP (kWh) 0 0 0 0 110 0 110 0 

Tempo médio de carga (h) 2,5 1,5 2,4 1,5 1 0,96 1,05 1 

Aumento do consumo energético 

bruto da habitação c/ veículo (%) 
38 45 38 45 45 38 46 39 

Custo energético da habitação s/BD 

s/VE (€) 
1054 1654 590 925 590 925 1054 1654 

Custo anual do carregamento (€) 517 567 240 260 246 256 412 441 

Valor Remuneração da Einjetada 

(€) 
0 0 0 0 5,2 0 5,2 0 

Custo Energético do carregamento 

(€/kWh) 
0,16 0,18 0,075 0,081 0,064 0,07 0,11 0,12 

Custo Energético do conjunto 

habitação veículo (€/kWh) 
0,138 0,145 0,074 0,08 0,07 0,07 0,12 0,13 

Custo Quilométrico do VE (€/km) 0,028 0,030 0,013 0,014 0,011 0,012 0,019 0,020 

CO2 emitido c/ carregamento (kg) 954 1115 955 1128 1216 1315 1225 1326 

CO2 evitado pelo VE relativamente 

a um VD (ton) 
2,3 2,3 2,3 2,3 2,8 2,8 2,8 2,8 
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Os resultados relativos ao carregamento inteligente real encontram-se na Tabela 5-3. Esta 

difere da Tabela 5-2 relativamente aos dados usados para efetuar a otimização, pois neste caso 

foram usados valores reais de consumos domésticos e produção FV assim como os percursos são 

mais longos devido à VariavelAleatoria2. Como os percursos são maiores e o VE consome mais 

energia, os custos associados ao carregamento do VE são também maiores. Outro facto 

interessante é que devido à maior distância associada ao percurso, o tempo médio de carga do 

VE também aumenta, sendo que o cenário em que este é mais longo é no CS1.Quanto ao custo 

quilométrico do VE, este aumenta ligeiramente, mas mesmo assim compensa em todos os 

cenários relativamente ao custo quilométrico do VD, que é 0,072 €/km. 

 
Tabela 5-3 - Comparação final dos cenários relativamente ao carregamento inteligente real, segundo a 

estratégia de carga 1 da BD. 

 

Métrica CS1 CS8 CS2 CS7 CS3 CS6 CS4 CS5 

Perfil de carregamento do VE Perfil de carregamento 1 Perfil de carregamento 2 

Tarifa tri-horária dinâmica dinâmica tri-horária 

Energia carregada no VE (kWh) 4156 4087 4149 4134 4933 4948 4947 4953 

Energia Excessos consumida (kWh) 711 240 711 240 520 205 520 205 

Energia descarregada pela BD (kWh) 118 521 69 299 481 450 483 452 

Energia Injetada na RESP (kWh) 0 0 0 0 197 35 197 35 

Tempo médio de carga (h) 3 2 2,9 1,9 1,33 1,25 1,4 1,3 

Aumento do consumo energético 

bruto da habitação c/ veiculo (%) 
50 59 49 59 59 49 59 49 

Custo energético da habitação s/BD 

s/VE (€) 
1066 1639 601 924 601 924 1066 1639 

Custo anual do carregamento (€) 619 693 292 320 366 388 544 596 

Valor Remuneração da injetada (€) 0 0 0 0 9,8 1,5 9,8 1,5 

Custo Energético do carregamento 

(€/kWh) 
0,149 0,17 0,071 0,08 0,074 0,08 0,11 0,12 

Custo Energético do conjunto 

habitação veículo (€/kWh) 
0,137 0,14 0,074 0,08 0,075 0,08 0,12 0,13 

Custo Quilométrico do VE (€/km) 0,026 0,03 0,012 0,013 0,013 0,014 0,019 0,021 

CO2 emitido c/ carregamento (kg) 1091 1314 1112 1348 1450 1613 1459 1619 

CO2 evitado pelo VE relativamente 

a um VD (ton) 
2,3 2,3 2,3 2,3 2,8 2,8 2,8 2,8 
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Tabela 5-4 - Comparação final dos cenários relativamente ao carregamento básico, segundo a estratégia 
de carga 1 da BD. 
 

Métrica CS1 CS8 CS2 CS7 CS3 CS6 CS4 CS5 

Perfil de carregamento do VE Perfil de carregamento 1 Perfil de carregamento 2 

Tarifa tri-horária dinâmica dinâmica tri-horária 

Energia carregada no VE (kWh) 4168 4102 4149 4131 4978 4961 4963 4949 

Energia Excessos consumida (kWh) 74 12 73 12 0 0- 0 0 

Energia descarregada pela BD (kWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Energia Injetada na RESP (kWh) 637 228 638 228 711 240 711 240 

Tempo médio de carga (h) 0,97 0,95 0,96 0,96 1,25 1,2 1,25 1,2 

Aumento do consumo energético 

bruto da habitação c/ veiculo (%) 
50 59 49 59 59 49 59 50 

Custo energético anual da habitação 

s/BD s/VE (€) 
1066 1639 601 924 601 924 1066 1638 

Custo anual do carregamento (€) 700 686 321 317 430 428 710 704 

Valor Remuneração da injetada (€) 31,4 11 31,5 11 35 12 35 12 

Custo Energético do carregamento 

(€/kWh) 
0,168 0,17 0,08 0,077 0,09 0,09 0,14 0,14 

Custo Energético do conjunto 

habitação veículo (€/kWh) 
0,141 0,14 0,074 0,076 0,08 0,08 0,13 0,14 

Custo Quilométrico do VE (€/km) 0,03 0,03 0,014 0,013 0,015 0,015 0,025 0,025 

CO2 emitido c/ carregamento (kg) 1309 1288 1305 1298 1582 1573 1576 1571 

CO2 evitado pelo VE relativamente 

a um VD (ton) 
2,3 2,3 2,3 2,3 2,8 2,8 2,8 2,8 

 

Através da Tabela 5-2 à Tabela 5-4, é possível analisar muitos dados e retirar conclusões 

acerca do carregamento inteligente elaborado e sua comparação com o carregamento 

inteligente planeado e carregamento básico. Uma primeira conclusão é que entre o cenário de 

carregamento inteligente planeado e o cenário de carregamento inteligente real os valores de 

energia carregada aumentam sempre, devido à introdução da VariávelAleatória2 que introduz 

um aumento de consumo de energia do VE em relação ao previsto, o que por sua vez condiciona 

a energia a carregar nos blocos de carga seguintes, pois para conseguir realizar o mesmo 

percurso terá de ser recarregada mais energia no VE. 

Um fator importante para o utilizador diz respeito ao tempo médio de carga do VE. Em 

geral, o carregamento básico é sempre mais rápido do que qualquer carregamento inteligente, 

visto que não é otimizado para procurar os preços mais baixos nem aproveitar os excessos de 

FV, portanto o facto de não possuir inteligência nem comunicação com o resto dos elementos 

da habitação faz com que seja mais rápido. O tempo médio anual de carga do VE através do 

carregamento inteligente planeado é 1,5h, do carregamento inteligente real é 1,9h e do 

carregamento básico é de 1h. Logo, o facto de possuir otimização significa que, em média, o 

carregamento vai demorar mais uma hora do que o normal. 

Quanto ao consumo da habitação, o facto de esta passar a incluir uma nova carga, isto é, o 

VE, faz com que os seus consumos energéticos aumentem significativamente. Em termos de 

crescimento bruto dos consumos, isto é, sem considerar que a habitação autoconsome energia, 

carregar um VE é equivalente a adicionar aos consumos existentes o consumo de meia habitação 
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(aproximadamente). Portanto podemos assumir face a estes cenários elaborados e 

considerações tidas, que uma habitação que incorpore um VE e realize todos os carregamentos 

no seu próprio posto doméstico, aumentará o seu consumo em 1,5 vezes. 

Apesar de não se encontrar nas Tabela 5-2 à Tabela 5-4, o SOC mais baixo atingido devido 

ao aumento aleatório da energia gasta durante um percurso (facto presente no carregamento 

inteligente real e básico) é de 8%, sendo inferior ao SOCmin (20%). A segurança, em termos de 

autonomia, não ficou comprometida. Para o carregamento inteligente previsto o SOC mais baixo 

corresponde exatamente ao SOCmin, pois o percurso efetuado foi o previsto. O SOC mais alto 

verificado foi de 57%, sendo inferior ao SOCmax. Visto que a estratégia de carregamento do VE 

adotada não é chegar a um SOC de 80%, mas sim aproveitar ao máximo os excessos e pagar o 

menos possível pela energia não comprometendo a autonomia, o SOC só chegará ao SOCmax 

caso algum percurso o justifique em termos energéticos ou caso haja imenso excedente de 

produção FV e o VE seja capaz de consumi-lo. 

Verifica-se também que entre o carregamento inteligente real e o carregamento básico, os 

custos são quase sempre menores no primeiro, o que evidencia a importância do algoritmo de 

otimização. Considerando os melhores cenários nestes dois tipos de carregamento, as 

poupanças podem chegar aos 100 € anuais. Caso o utilizador andasse conforme o planeado, isto 

é, se não gastasse mais energia nos seus percursos a cada dia, a poupança média anual seria de 

cerca de 110 € só no carregamento do VE. 

Uma observação essencial que se retira das tabelas é que com tarifa tri-horária e perfil de 

carregamento do VE durante períodos noturnos e de fins de dia, isto é, perfil de carregamento 

2, a otimização ajustada permite obter mais poupanças do que com tarifas dinâmicas em 

relação ao carregamento básico. No entanto, com tarifas dinâmicas apesar das diferenças 

relativamente ao carregamento básico serem menores, os custos anuais são menores do que 

com tarifas tri-horárias. 

O custo energético do carregamento do VE é maior do que o custo energético do conjunto 

habitação-veículo quando calculado através do de um carregamento básico. Se compararmos 

os mesmos custos através de um carregamento otimizado, estes são inferiores em certos 

cenários, pois os consumos da habitação e do VE não são iguais em termos energéticos além de 

que o VE carrega em diferentes períodos consoante o perfil de carregamento. 

Quanto ao CO2 emitido pelo carregamento, verifica-se que quando este é efetuado 

unicamente através da RESP, as emissões são maiores em alguns cenários (cenários 

correspondentes ao consumidor 2) e menores noutros (cenários correspondentes ao consumidor 

1) comparativamente ao cenário otimizado com dados reais. Uma justificação possível é a 

mudança de perfil de consumo da habitação, o que altera a otimização, nomeadamente no 

agendamento de energia a carregar, pois em horas diferentes existem diferentes emissões de 

CO2 devido às centrais de produção nacionais. Comparando com um veículo a Diesel, nas 

condições já apresentadas com os cálculos, são evitadas cerca de 2,3 a 2,8 toneladas de CO2, 

o que contribui para uma economia de baixo carbono. 
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5.2.2- Cenários otimizados com estratégia de carregamento 2 da bateria 

doméstica 

 

Para esta segunda estratégia de carregamento da BD optou-se por selecionar os cenários 

CS1 e CS3, pois é possível comparar para o mesmo consumidor os impactos que esta estratégia 

tem usando dois perfis diferentes de carga e dois tipos de tarifas diferentes. 

Como concluído na parte 5.2.1-, com tarifas tri-horárias as poupanças de um carregamento 

otimizado relativamente a um carregamento básico são maiores do que com tarifas dinâmicas. 

Na Tabela 5-5 é possível observar esse mesmo facto. 

 
Tabela 5-5 - Comparação final dos cenários CS1 e CS3 relativamente ao carregamento inteligente real e 

básico, segundo a estratégia de carga 2 da BD. 
 

 

CS1 

Inteligente 

real 

CS1 

Básico 

CS3 Inteligente 

real 

CS3 

Básico 

Energia carregada no VE (kWh) 4237 4129 4959 4970 

Energia Excessos consumida (kWh) 711 73 512 0 

Energia descarregada pela BD (kWh) 1090 0 1053 0 

Energia Injetada na RESP (kWh) 0 638 199 711 

Aumento do consumo energético bruto da 

habitação c/ veiculo (%) 
51 49 59 59 

Custo energético anual da habitação s/BD 

s/VE (€) 
1066 1066 656 656 

Custo anual do carregamento (€) 481 693 312 316 

Valor Remuneração da injetada (€) 0 31,5 10 35 

Custo Energético do carregamento 

(€/kWh) 
0,11 0,17 0,063 0,064 

Custo Energético do conjunto habitação 

veículo (€/kWh) 
0,125 0,14 0,074 0,073 

Custo Quilométrico do VE (€/km) 0,02 0,03 0,011 0,011 

CO2 emitido c/ carregamento (kg) 883 1300 1478 1572 

CO2 evitado pelo VE relativamente a um 

VD (ton) 
2,3 2,3 2,8 2,8 

 

Relativamente à primeira estratégia de carga da BD, esta segunda estratégia permite 

otimizar ainda mais e reduzir ainda mais os custos, em cerca de 20% para o CS1 inteligente real 

e cerca de 50% para o CS3 inteligente real. Mesmo comparando o CS1 entre o carregamento 

inteligente real e o carregamento básico dentro desta segunda estratégia, compensa realizar o 

carregamento otimizado. 

Apesar de a estratégia de carregar a BD ser diferente, a energia proveniente dos excessos 

de produção que é consumida é praticamente a mesma. 

O custo quilométrico no caso do CS1 com carregamento inteligente baixou relativamente 

ao CS1 da estratégia de carga 1 da BD. 

Segundo esta estratégia de carga 2, a BD tem uma importância maior ao nível da energia 

que descarrega para carregar o VE e mesmo assim permite obter poupanças monetárias. 
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Quanto ao custo energético do carregamento, este reduz nesta otimização relativamente à 

otimização com a estratégia de carga 1 da BD, em cerca de 26% para o CS1. 

 

5.2.3- Cenário otimizado sem bateria doméstica na habitação 

 

Para simular o carregamento do VE sem a BD – Bateria Doméstica na habitação, foi escolhido 

o CS1 para se poder comparar este cenário em todas as estratégias de carregamento da BD. 

 
Tabela 5-6 - Comparação final do cenário CS1 relativamente ao carregamento inteligente real e básico, 

segundo a estratégia sem o uso da BD. 
 

 

CS1 

Inteligente 

Real 

CS1 

Básico 

Energia carregada no VE (kWh) 4125 4118 

Energia Excessos consumida (kWh) 711 72 

Energia descarregada pela BD (kWh) 0 0 

Energia Injetada na RESP (kWh) 0 639 

Aumento do consumo energético bruto da habitação c/ 

veiculo (%) 
49 49 

Custo energético anual da habitação s/BD s/VE (€) 1066 1066 

Custo anual do carregamento (€) 605 692 

Valor Remuneração da injetada (€) 0 31,6 

Custo Energético do carregamento (€/kWh) 0,15 0,17 

Custo Energético do conjunto habitação veículo (€/kWh) 0,136 0,14 

Custo Quilométrico do VE (€/km) 0,025 0,03 

CO2 emitido c/ carregamento (kg) 1051 1289 

CO2 evitado pelo VE relativamente a um VD (ton) 2,3 2,3 

 

Esta estratégia apesar de não possuir BD na otimização apresenta resultados justificados 

comparativamente com à segunda estratégia de carga, isto é, o custo de carregamento do CS1 

aumentou assim como os outros custos inerentes calculados na Tabela 5-6. 

É possível concluir que a gestão da BD é um aspeto importante para o carregamento do VE, 

pois como se pode observar desde a Tabela 5-2 à Tabela 5-6 só a estratégia de carga 2 da BD 

permite obter poupanças relativamente a não possuir uma BD na habitação. No caso da 

estratégia de carga 1 da BD não se obtêm poupanças para o CS1. Isto significa que para otimizar 

os custos do carregamento do VE, mas também para gerir eficientemente a carga e descarga 

da BD, a estratégia de carga 2 confirma-se como a melhor solução. 

Se compararmos o CS1 ao longo das otimizações com estratégias diferentes de carregar a 

BD e sem BD, verifica-se que o custo médio do carregamento se mantém com valores 

semelhantes e próximos dos 700 €. 

Comparando as emissões de CO2 da Tabela 5-5 com a Tabela 5-6, com a existência da BD 

as emissões são mais baixas. 
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Os gráficos da Figura 5-8 à Figura 5-11 representam os resultados já mencionados para que 

se perceba claramente as diferenças entre as estratégias. Como tal, compara-se de seguida os 

custos do CS1 com a estratégia de carregamento 1 da BD, com a estratégia de carregamento 2 

da BD e finalmente sem o uso BD. 

 

 

 

Na Figura 5-9 observa-se que otimizando o carregamento do VE numa habitação tendo em 

conta as considerações feitas, é mais vantajoso do que possuir um VD para realizar o mesmo 

tipo de percursos. 

  

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

Estratégia de carga 1
da BD

Estratégia de carga 2
da BD

Estratégia sem BD

€
/
k
m

Custos quilométricos do carregamento otimizado do VE

Custo Quilométrico do VE Custo Quilométrico VD

Figura 5-9 - Comparação dos custos quilométricos do carregamento otimizado do VE, 
segundo as diferentes estratégias da BD. 

0

100

200

300

400

500

600

700

Estratégia de carga 1
da BD

Estratégia de carga 2
da BD

Estratégia sem BD

C
u
st

o
 (

€
)

Custo anual do carregamento otimizado do VE

Figura 5-8 - Comparação dos custos anuais do carregamento otimizado do VE através das 
diferentes estratégias de carga da BD 



94  Resultados 

 

 

 

Mais uma vez se evidencia que otimizando o carregamento do VE com a estratégia de carga 

2 da BD é a melhor solução, tanto em termos de custos para o utilizado como ao nível das 

emissões de CO2. 

 

5.3- Conclusões 
 

A grande conclusão que se retira deste capítulo é que realizar e implementar uma 

otimização permite reduzir os custos de carregamento de um veículo elétrico, assim como 

diminuir o CO2 emitido através da energia comprada à rede. Os resultados aqui demonstrados 

evidenciam as diferenças de custos e o impacto da otimização em ambientes privados. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

Estratégia de carga 1
da BD

Estratégia de carga 2
da BD

Estratégia sem BD

k
g

CO2 emitido anualmente pelo carregamento do VE

Figura 5-11 - Comparação de CO2 emitido através do carregamento otimizado, segundo 
a implementação das diferentes estratégias da BD. 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

Estratégia de carga 1
da BD

Estratégia de carga 2
da BD

Estratégia sem BD

€
/
k
W

h

Custo energético anual do carregamento do VE

Figura 5-10 - Comparação dos custos energéticos do carregamento do VE através das 
diferentes estratégias implementadas da BD. 



Principais conclusões 

95 

 

 

Capítulo 6  

Conclusões 

6.1- Principais conclusões 
 

Através da realização e simulação do algoritmo de otimização do carregamento de veículos 

elétricos em ambientes privados, como uma habitação, percebe-se a importância de existir 

este tipo de gestão do carregamento consoante as várias variáveis que influenciam o bem-estar 

económico da habitação. Os cenários criados pretendem representar variados tipos de 

utilizadores de VE que efetuam somente o carregamento na sua casa e, com os resultados 

obtidos para estes, as principais conclusões que retiram são as seguintes: 

 A métrica relativa ao CO2 merece destaque, pois a utilização de um VE não emite 

diretamente este gás para a atmosfera, como um VD. Apesar do carregamento do VE 

utilizar energia da RESP, que contém diversas fontes energéticas, entre as quais, 

algumas fontes emissoras de CO2, este poupa a emissão de mais de 2 toneladas anuais, 

tendo em conta os cenários admitidos; 

 O excedente de produção FV é melhor aproveitado se existir otimização em detrimento 

de um carregamento básico e, desta forma, é evitada a injeção de energia na RESP e 

sua consequente remuneração a um preço baixo. Portanto, com carregamento 

otimizado estes excessos são prioritários para carregar o VE; 

 Um perfil de carregamento que incida essencialmente em períodos de produção FV 

permite fazer um melhor aproveitamento dos excessos de produção do que um perfil 

de carga fora destes períodos. Como tal, o perfil 1 de carregamento do VE consome 

maior energia de excessos segundo os cenários considerados; 

 Segundo os cenários considerados e resultados obtidos na otimização do carregamento 

do VE com a estratégia de carregamento 2 da BD, um perfil de carregamento noturno 

(perfil de carregamento 2) permite obter reduções de custos de pelo menos 30%; 

 A estratégia de gestão de carga e descarga da BD revela-se como um ponto chave para 

uma correta poupança relativamente a não possuir BD. A segunda estratégia retratada 

neste trabalho evidencia ser a que melhores resultados produz; 

 Nos cenários em que o carregamento é efetuado através da consideração de tarifas 

dinâmicas, os custos do carregamento do VE reduzem em valores superiores a 30%, 

aproximadamente; 
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 O custo quilométrico é também mais baixo num VE, cerca de 3 vezes menos do que um 

VD, considerando os valores apresentados; 

 Nos cenários em que o carregamento do VE inclui a presença da bateria doméstica com 

a estratégia de carga 1, o carregamento otimizado poupa cerca de 15% para os melhores 

cenários em relação ao carregamento básico; 

 Nos cenários em que o carregamento do VE inclui a presença da bateria doméstica com 

a estratégia de carga 2, o carregamento otimizado poupa cerca de 30% para o melhor 

cenário em relação ao carregamento básico; 

 Quanto ao carregamento do VE não inclui a presença da bateria doméstica, o 

carregamento otimizado poupa cerca de 13% em relação ao carregamento básico; 

 A diferença entre usar bateria doméstica no melhor cenário da estratégia de carga 2 e 

não usar bateria doméstica relativamente ao mesmo cenário reside na redução de 

custos do carregamento do VE na ordem dos 20%; 

 Os custos energéticos do carregamento do VE são menores do que os custos energéticos 

da habitação mais o VE quando o carregamento efetuado é o otimizado segundo a 

melhor estratégia de carga da bateria doméstica. Caso se efetue um carregamento 

básico, o custo energético do VE aumenta em relação ao custo energético da habitação 

mais o VE; 

 Visualizando os consumos energéticos da habitação com o VE, estes aumentam 

naturalmente. Conclui-se que carregar um VE em casa significa aumentar em 1,5 vezes 

o consumo da própria habitação, tendo em conta os cenários criados; 

 Em suma, para estas simulações um carregamento otimizado verifica a condição de ser 

mais barato do que um carregamento básico. 

 

6.2- Cumprimento de objetivos 
 

Analogamente aos objetivos definidos inicialmente, é possível tecer alguns comentários 

resultantes do trabalho elaborado: 

 Ao longo deste trabalho de dissertação foi desenvolvido um algoritmo de otimização 

para efetuar o carregamento de um VE integrado numa habitação e que permitiu 

alcançar resultados muito satisfatórios, no que diz respeito às reduções nos custos 

associados ao carregamento bem como ao nível de emissões de CO2. Foi possível avaliar 

o impacto de realizar uma otimização no carregamento do VE relativamente a não 

otimizar, incluindo diferentes cenários de uso do VE e diferentes estratégias de gestão 

da BD; 

 A programação foi efetuada em linguagem R, como definido inicialmente; 

 Com a integração de diferentes formas de produção e armazenamento de energia foram 

percebidos os impactos a níveis energéticos e a níveis de custos do carregamento; 

 A energia excedente de produção FV foi usada sempre que possível nos cenários de 

otimização; 

 Ao possuir vários cenários de simulação foi exequível a comparação entre elaborar uma 

otimização com dados preditivos e uma otimização com dados reais. 
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6.3- Trabalhos futuros 
 

Ao elaborar este trabalho foram apontados tópicos essenciais a desenvolver e melhorar 

como forma de continuação do projeto para que a otimização do carregamento do VE seja o 

mais eficiente e abrangente possível. Enumera-se de seguida os tópicos que necessitam de 

continuidade de trabalho: 

 Analisar o carregamento com dados de previsão obtidos por métodos diferentes, por 

exemplo, através de redes neuronais; 

 Analisar o impacto da alteração da capacidade da BD; 

 Analisar o impacto resultante da inclusão de mais períodos horários relativos às tarifas 

da rede; 

 Verificar o impacto de admitir custos de investimento do sistema FV, do sistema de 

armazenamento através de baterias e de aquisição do VE; 

 Analisar o impacto do carregamento de VE no diagrama de carga de um nó da rede; 

 Estudar qual a melhor localização para implementação do algoritmo (se numa Cloud ou 

HEMS); 

 Estudar qual o modelo de negócio associado ao carregamento dos veículos; 

 Possibilidade de criar especificidade do algoritmo para determinados tipos de 

consumidores; 

 Otimizar o carregamento com mais do que um VE na habitação ou então para uma frota 

de veículos. 

 

A realização deste trabalho irá ser importante para o CEiiA na medida em que o algoritmo 

será integrado na plataforma de gestão da mobilidade MOBI.ME [110] e será testado em vários 

casos piloto. 
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