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RESUMO 

 

As fontes de geração renovável têm consistentemente incrementado sua participação na matriz ener-

gética global, demonstrando a relevância da atingir a sustentabilidade energética de longo prazo. No 

Brasil, a geração distribuída (GD) do tipo fotovoltaica ganhou impulso após a regulamentação do 

sistema de compensação de energia – SCEE estabelecido pela Resolução Normativa de número 482 

da Agência Nacional de Elétrica – ANEEL. Ainda com foco em soluções de sustentabilidade, os 

avanços em tecnologias de mobilidade elétrica vêm se intensificando nos últimos anos, principal-

mente em função dos esforços globais para a redução de emissões de gases de efeito estufa que são 

emitidos principalmente em centros urbanos pelos veículos com motor a combustão interna (ICE – 

Intern Combustion Engines). Uma das principais barreiras à inserção de Veículos elétricos no Brasil 

é a inexistência de uma extensa rede de infraestrutura de recarga rápida. Visando contribuir nesse 

sentido, este trabalho apresenta um modelo de Eletroposto sustentável, que emprega geração distri-

buída fotovoltaica integrada aos sistemas de carregamento. Para a geração de energia foi empregada 

um sistema fotovoltaico conectado à rede de distribuição de energia (modalidade on-grid). Entre os 

resultados apresentados no trabalho, propõe-se um modelo de Eletroposto e descreve-se a simulação 

do dimensionamento da geração fotovoltaica integrada à solução de infraestrutura. Um dos principais 

objetivos deste trabalho é incentivar a adoção de tecnologias de mobilidade elétrica. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Eletropostos, Geração Distribuída Fotovoltaica, Mobilidade Elétrica. 

1. INTRODUÇÃO 
 

De acordo com o Instituto Nacional de Efi-

ciência Energética (INEE) [1] Geração Distri-

buída (GD) é uma expressão usada para desig-

nar a geração elétrica realizada junto ou pró-

xima do(s) consumidor(es) independentemente  

da tecnologia e do tipo de fonte de energia. 

Nesse contexto, o fluxo de energia elétrica pode 

ser bidirecional, ou seja, a energia pode tanto 

vir da concessionária para o consumidor quanto 

do consumidor para a rede da concessionária. 

Em dezembro de 2012 entrou em vigor a Re-

solução Normativa ANEEL nº 482/2012 de 

17/04/2012 (REN 482), que estabelece as con-

dições gerais a micro e mini geração distribuída 

no Brasil, possibilitando que os consumidores 

brasileiros pudessem produzir sua própria ener-

gia elétrica utilizando fontes renováveis ou co-

geração qualificada e ainda ceder o excedente 

para o sistema de distribuição de seu município 

[2]. 

Segundo a REN 482, caracteriza-se como 

microgeração distribuída o sistema que possui 

até 75 KW instalado e mini geração distribuída 
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o sistema que possui entre 75KW e 5MW ins-

talados, ambos os sistemas devem estar conec-

tados à rede de distribuição por meio de equi-

pamentos compatíveis com a rede da concessi-

onária. Quando a unidade consumidora produ-

zir mais energia do que consumiu dentro do pe-

ríodo de medição, esta energia excedente trans-

forma-se em créditos que o consumidor pode 

usar em até 60 meses. Esses créditos podem ser 

utilizados pela mesma unidade consumidora 

que gerou a energia excedente ou por outra uni-

dade, desde que esta esteja cadastrada pelo 

mesmo titular, esse procedimento é chamado de 

autoconsumo remoto. 

Entre as fontes de energia renováveis utiliza-

das na GD, destaca-se a geração solar fotovol-

taica, em razão do declínio de seu custo de im-

plantação em comparação às outras fontes. Em 

2026, estimam-se cerca de 770 mil adotantes de 

sistemas fotovoltaicos sob o regime da REN 

482, totalizando 3,3 GWp, suficiente para aten-

der 0,6% do consumo total nacional [3]. 

Segundo [4], dentre as vantagens com gera-

ção distribuída para o consumidor, pode-se citar 

a qualidade no abastecimento de energia para o 

consumidor já que o sistema da GD não aceita 

variações de tensão e/ou frequência assim como 

a confiabilidade no suprimento aos consumido-

res próximos à geração local. Já para o setor elé-

trico, as vantagens contam com redução de cus-

tos, já que há a possibilidade de adiar investi-

mentos em subestações de transformação e em 

capacidade adicional para transmissão, além do 

potencial de reduzir perdas nas linhas de trans-

missão e distribuição. No entanto, existem al-

guns obstáculos para a implementação da GD, 

pode-se mencionar, por exemplo, o elevado 

custo de implantação, que fica a cargo do con-

sumidor e a seu elevado tempo de amortização 

devido ao custo do sistema. 

Para o sistema de transmissão e distribuição, 

a introdução de fontes de energia pode afetar os 

níveis de tensão e frequência, níveis de curto 

circuito e a qualidade da energia da rede da con-

cessionária [5]. 

A geração distribuída ainda é muito depen-

dente das distribuidoras locais, pois as normas 

vigentes ainda não são suficientes para padro-

nizar esse tipo de instalação. Além das condi-

ções de instalação, variam também os valores 

pagos para utilização do sistema. 

A geração distribuída é uma excelente alter-

nativa para atender a demanda mundial por 

energia elétrica e diminuir o impacto econô-

mico e ambiental causado pela geração tradici-

onal. Entretanto, todos esses aspectos políticos, 

econômicos e socioambientais devem ser tam-

bém, 

Comparados com os aspectos técnicos, visto 

que a energia elétrica deve ser entregue aos seus 

consumidores finais na forma mais confiável e 

estável possível e isso só é alcançado, essenci-

almente, com planejamento, melhoramentos 

técnicos e procedimentos de rede criados de 

forma uniforme, exata e segura. [6] 

O futuro da geração distribuída depende de 

análises, em diferentes cenários, que busquem 

viabilizar a inserção da GD visando minimizar 

os impactos desse sistema na rede elétrica. No 

cenário atual a Resolução Normativa ANEEL 

nº 482/2012 está passando por sua terceira revi-

são. Nesse sentido, é indispensável que sejam 

levantados os reais benefícios e desafios e quais 

os impactos ao consumidor final. 

No contexto de inserção de Veículos Elétri-

cos (VEs) no Brasil e no mundo, duas tendên-

cias sinalizam para uma drástica mudança no 

consumo de energia por consumidores finais. A 

primeira tendência é a transição crescente e sig-

nificativa de um maior número de veículos à 

combustão para veículos elétricos. A segunda 

tendência é o aumento da potência dos sistemas 

de carregamento motivados, tanto pela necessi-

dade de menor tempo de recarga nos veículos 

de maior autonomia, quanto pela transição de 

veículos dos segmentos de transporte de cargas 

e passageiros para veículos elétricos [7]. 

Neste trabalho a geração distribuída fotovol-

taica é empregada no âmbito do desenvolvi-

mento de soluções para mobilidade elétrica. Em 

relação à organização dos conteúdos, neste tó-

pico foi apresentada uma revisitação aos aspec-

tos relacionados a geração distribuída de forma 

geral, na seção II são apresentados os principais 
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componentes do Eletroposto, na seção III são 

apresentados os resultados obtidos na simula-

ção de dimensionamento da usina de geração 

fotovoltaica. 

O objetivo geral do trabalho é propor um 

modelo de Eletroposto para carregamento de 

veículos elétricos no qual parte da geração é 

proveniente de uma usina fotovoltaica. A solu-

ção projetada pode ser subdividida em estação 

de carregamento, sistema de armazenamento de 

energia e sistema de captação de energia solar, 

como descrito no próximo tópico. 

 

2. INFRAESTRUTURA DE CARREGA-

MENTO PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS 

- ELETROPOSTO COM GERAÇÃO 

DISTRIBUÍDA E SISTEMA DE ARMA-

ZENAMENTO 
 

Em termos de componentes elétricos, os Ele-

tropostos podem ser constituídos de banco de 

baterias estacionarias e de sistemas fotovoltai-

cos conectado à rede (usualmente operando no 

modo de conexão on grid ). O emprego de sis-

temas de armazenamento tem como objetivo 

evitar possíveis impactos elétricos na rede em 

função da operação de carregamento rápido, 

como, por exemplo, queda de tensão no ponto 

de conexão do posto [8] e distúrbios associados 

à qualidade da energia [9]. Por meio do con-

junto composto por gerador fotovoltaico, bate-

rias e inversor de frequência (que podem pos-

suir módulos para controle de tensão e fluxo da 

rede naquele ponto) é possível evitar os proble-

mas descritos anteriormente. 

Uma vantagem adicional do emprego da ge-

ração distribuída é a potencial redução das per-

das nos condutores, pois a carga elétrica (veí-

culo em processo de recarga) estará próxima da 

fonte. Há também potenciais benefícios sistê-

micos, em função da possibilidade de economi-

zar em investimentos nos sistemas de distribui-

ção de energia (redução dos custos gerenciáveis 

no fornecimento energia [10]).  

Na Figura 1 é apresentada a arquitetura de 

um Eletroposto com carregadores em corrente 

alternada. O barramento principal possibilita 

gerenciar o fluxo de energia entre os carregado-

res de bateria, fontes de geração renovável e a 

rede. Complementarmente, essa arquitetura 

possibilita o uso de estratégias como V2G (Ve-

hicle to Grid), em que a bateria do VE pode ser 

utilizada como uma fonte despachável para a 

rede. Há ainda a possibilidade de reduzir o im-

pacto na rede através do desacoplamento da 

carga da rede CA. Nessa última função, os sis-

temas de armazenamento de energia (ESS – 

Energy Storage Systems) funcionariam como 

um buffer entre a rede e os VEs em carrega-

mento. Os sistemas de armazenamento de ener-

gia exercem um papel fundamental não so-

mente para os sistemas de carregamento de VEs 

mas também na potencialização de vários bene-

fícios das redes inteligentes como, por exemplo, 

o melhor aproveitamento da energia gerada por 

fontes renováveis de característica intermitente. 

Neste cenário, os sistemas de armazenamento 

de energia podem vir a ser o elo entre as redes 

inteligentes, fontes de geração de energia reno-

váveis, como solar e eólica, e as estações de car-

regamento de VEs ultrarrápidas, contribuindo 

na redução da demanda, aumento da qualidade 

de energia e viabilização de tempos reduzidos 

 

Figura 1 – Arquitetura de um Eletroposto com Módulo 

de Recarga CA. Fonte: [11]. 

 

Fig. 2.  Storage technology applications in electric power systems [15]. 
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de recarga [7].Nos tópicos a seguir são apresen-

tados os aspectos relevantes relacionados à es-

pecificação e seleção dos componentes de um 

Eletroposto convencional com GD e ESS, como 

os padrões de carregamento e o dimensiona-

mento da usina fotovoltaica. A figura 2 ilustra a 

estrutura física e os principais elementos/com-

ponentes de um Eletroposto. 

 

2.1 Padrões de Carregamento 

 

Um dos pontos a ser especificado em um 

Eletroposto é a definição dos padrões de carre-

gamento que serão disponibilizados para os 

usuários. Na Tabela 1 são apresentados os pa-

drões de recarga mais utilizados pela indústria 

de mobilidade elétrica pelos principais fabri-

cantes de VEs. No projeto do Eletroposto pro-

posto neste trabalho será empregado inicial-

mente os padrões de carregamento do Tipo 2, 

CHAdeMO e CCS.  

A estação de recarga é projetada para permi-

tir o carregamento mais de um veículo de forma 

simultânea. Com a adição de um sistema de ar-

mazenamento, a potência máxima utilizada (de-

manda da rede) será de 93 kW para uma estação 

operando no modo de recarga rápida. Mais de-

talhes sobre o dimensionamento serão disponi-

bilizados em desenvolvimentos posteriores 

deste trabalho. 

 

2.2 Sistemas de armazenamento 

 

A especificação do sistema de armazena-

mento pode impactar significativamente na via-

bilidade da operação comercial do projeto. 

Em termos gerais, o armazenamento de ener-

gia para cargas com requisitos de alta potência 

pode ser viabilizado tecnicamente empregado 

baterias eletroquímicas e/ou supercapacitores 

(também conhecidos como ultracapacitores). 

As baterias eletroquímicas com eletrodos que 

empregam lítio em sua composição apresentam 

como algumas vantagens em relação às demais 

tecnologias, como uma elevada capacidade de 

carga/descarga, elevado ciclo de vida útil e ele-

vada densidade de energia e potência. Entre-

tanto, apresentam custos também elevados. Uma 

 

Figura 2. Componentes de um Eletroposto. 

 

Tabela 1: Padrões de carregamento [12]. 

Padrão Características Potência de Carregamento 

SAE  

J1772 

Padrão de carregamento difundido nos EUA  

para carregamento em corrente alternada 

Até 19,2 kW para 240V e 80A, monofá-

sico. 

Tipo 2 
Padrão de carregamento padrão na Europa para  

carregamento em corrente alternada – CA. 

Até 57,6 kW para carregamento trifásico 

em 240 Vca e 80 A de corrente 

CHAdeMO 
Padrão japonês para carregamento em corrente continua - 

CC, sendo o conector para recarga rápida empregando  

comunicação CAN entre veículos e estação. 

Até 120 kW de potência com tensão entre 

50 e 600 e corrente de até 200 A segundo a 

norma IEC 62196-3:2014 

Combined Charging  

System (CCS) 

Padrão europeu para carregamento em corrente continua, 

anunciado em 2012, utilizando power line communication 

(PLC) para comunicação com o veiculo 

Até 200 kW de potência com tensão entre 

50 e 1000 V e corrente de até 200 A, se-

gundo a norma IEC 62196-3:2014 

Tesla 
Padrão proprietário utilizado pelo Tesla para  

carregamento rápido de veículos elétricos da marca 
Até 120 KW em corrente contínua 

 
 



Local: Centro de con-

venções de PE/PE 

Fortaleza - CE - Brasil 

Recife / PE / Brasil Data: 13 e 14 de novembro de 2019 

  

 

alternativa é empregar baterias de chumbo-car-

bono. 

Os ultracapacitores usualmente são dotados 

de elevada densidade de potência, por outro lado 

apresentam baixa densidade de energia. Desta 

forma, usualmente não são empregados de 

forma isolada, mas em conjunto com algum ele-

mento adicional com capacidade de forneci-

mento de energia. Assim, no modelo/projeto de 

Eletroposto padrão/ideal propõe-se um sistema 

com composição dessas duas tecnologias de ar-

mazenamento, possibilitando obter uma dinâ-

mica de resposta energia/potência mais robusta. 

Dependendo da configuração do sistema de 

conexão, da arquitetura de comunicação e das 

estratégias no sistema de controle da planta, por 

meio do módulo de baterias seria possível operar 

de forma isolada (off grid), ou auxiliar a rede de 

distribuição em caso de contingencias (interrup-

ção do fornecimento / falha). No Eletroposto 

deste trabalho foi especificado um sistema de ar-

mazenamento de 50 kW com 43 kWh de capaci-

dade de armazenamento de energia. Mais deta-

lhes sobre o dimensionamento serão disponibili-

zados em desenvolvimentos posteriores deste 

trabalho. 

 

2.3 Sistemas de Geração de Energia de 

Baixa Emissão de Carbono 

 

 

O modelo de Eletroposto idealmente utiliza 

geração renovável e de baixa emissão. Ao con-

trário de países cuja matriz energética é majo-

ritariamente termelétrica, no Brasil, em função 

da matriz predominantemente hídrica (e reno-

vável) [13], os benefícios ambientais da eletri-

ficação dos transportes ocorre de forma inten-

sificada. 

O emprego de geração local coopera no sen-

tido de proporcionar benefícios sistêmicos para 

a rede elétrica, adicionalmente aos benefícios 

socioambientais associados às fontes renová-

veis. Nesse sentido, no modelo de Eletroposto 

utilizado neste trabalho foi empregada geração 

fotovoltaica local (conexão interna). O dimen-

sionamento da usina fotovoltaica será 

apresentado no tópico a seguir. 

 

3. DIMENSIONAMENTO DA GERA-

ÇÃO FOTOVOLTAICA E SIMULAÇÃO 

DE OPERAÇÃO INTEGRADA 

 

Uma das principais características do sis-

tema fotovoltaico que deve ser cuidadosa-

mente avaliada é a potência fornecida pelo sis-

tema.  A potência de um painel fotovoltaico 

pode ser estimada em função da quantidade de 

horas de sol e de fatores de redução, como 

apresentado na eq. (1): 

 

 

𝑃𝑚  (𝑊𝑝) = max
𝑖=1,…,12

(
𝐿𝑖

𝐻𝑆𝑃𝑖×𝑅𝑒𝑑1×𝑅𝑒𝑑2
).  (1) 

 

Onde Pm (Wp) é potência do painel fotovol-

taico, Li (Wh/dia) é a quantidade de energia 

consumida diariamente no mês i, HSPi(h/dia) é 

o número de horas de sol pleno no plano do 

painel fotovoltaico no mês i; Redl(%) é um fa-

tor de redução (derating) da potência dos mó-

dulos fotovoltaicos, em relação ao seu valor 

nominal, englobando os efeitos de: i) um even-

tual acumulo de sujeira na superfície ao longo 

do tempo de uso; ii) degradação física perma-

nente ao longo do tempo; iii) tolerância de fa-

bricação para menos, em relação ao valor no-

minal; iv) perdas devido à temperatura. A este 

fator Red1 atribui-se por default o valor de 

0,75, para módulos fotovoltaicos de c-Si. Por 

fim, Red2 (%) é um segundo fator de redução 

da potência devido a perdas no sistema, inclu-

indo fiação, controlador, diodos etc. A este va-

lor recomenda-se como default o valor de 0,9. 

A corrente no painel fotovoltaico pode ser 

obtida em função da potência e da tensão de 

operação do sistema, conforme a eq. 2: 

 
𝐼𝑚 = 𝑃𝑚/𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡                         (2) 

 

Onde Im(Acc) é a corrente no painel fotovol-

taico, Pm(Wp) é a potência do painel e 

Vsist(Vcc) é a tensão nominal do sistema (que, 
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dependendo da topologia de Eletroposto em-

pregada, pode ser  igual à tensão nominal do 

banco de baterias). 

Em termos de produção anual, o sistema fo-

tovoltaico produz uma potência média dada 

pela eq. 3:  

 

𝑃𝐹𝑉  (𝑊𝑝) =
𝐸/𝑇𝐷

𝐻𝑆𝑃𝑀𝐴
. 

(3) 

 

Onde PFV (Wp) é Potência de pico do sistema 

de geração distribuída fotovoltaica, E (Wh/dia) 

é o consumo diário médio anual da edificação 

ou fração deste, HSPMA(h) é a meédia diária 

anual das HSP incidente no plano do painel FV 

e TD (adimensional) é  a Taxa de desempenho 

(Performance Ratio). 

A especificação da usina fotovoltaica e a si-

mulação da produção energética dos módu-

los/painéis integrados ao inversor de frequên-

cia foi realizada com auxílio do pacote de sof-

tware PVsyst versão 6.8.4 [14]. 

O sistema fotovoltaico foi posicionado com 

localização no município de Petrolina em 

Pernambuco. O plano de inclinação do coletor 

sendo de valor igual a 15º, o ângulo de azimute 

será considerado zero para a situação apresen-

tada. Optou-se por um modelo de módulo fo-

tovoltaico do tipo CS6K-270P AG da marca 

Canadian Solar Inc, formando uma string série 

contendo 13 módulos. O efeito de sombrea-

mento no horizonte foi desconsiderado nas si-

mulações. 

A potência nominal requerida foi 3,5 kWp 

como sugerido em [12] com área útil de 

21,4m2. O modelo escolhido de inverso de fre-

quência foi o do fabricante Fronius Internatio-

nal -IG Plus 35 V-1, com potência nominal to-

tal equivalente à dos módulos fotovoltaicos. 

Na tabela 2 são apresentadas as perdas con-

sideradas na simulação. Um fator de relativo 

impacto no modelo de simulação é a incidência 

de irradiação solar sobre a placa - que varia ao 

longo do dia. Para a representação da variação 

do ângulo de incidência utiliza-se um fator 

multiplicador, em função da potência que in-

cide sobre a placa, apresentado na Tabela 3. Na 

Figura 3 é possível observar o perfil de produ-

ção de energia dos painéis fotovoltaicos discre-

tizados por mês, bem como as perdas (no sub-

sistema de inversão e na string de painéis). A 

potência disponibilizada e as perdas variam ao 

longo do ano em função de diversos fatores, 

entre eles o próprio movimento translacional 

da terra em torno sol que se reflete em diferen-

tes quantidades de incidência de irradiação so-

lar ao longo do ano. O desempenho mensal do 

conjunto de placas fotovoltaicas é apresentado 

na Figura 4 por meio do índice PR - Taxa de 

Desempenho (Performance Ratio). A usina 

projetada tem como desempenho médio anual 

o valor igual a 0,807 ou 80,7 %. Desta forma, 

pode-se ponderar que o lugar pode ser conside-

rado adequado/bom para a instalação desse sis-

tema. O parâmetro PR pode sofrer alterações 

principalmente em função do o surgimento de 

sombreamentos no horizonte, mudança da in-

clinação do sistema ou do ângulo do Azimute. 

Na tabela 4 são apresentados dados referen-

tes ao comportamento da incidência solar, para 

as diferentes componentes de irradiação. O 

Tabela 2: Fatores de perda na simulação. 

Fatores Valor 

Térmicos 20 w/m2K 

Conexão 1.5% da STC 

Qualidade do modulo -0,50% 

Incopatibilidade de modulo 1% de PPM 

Incompatibilidade de string 0.1% 

 

Tabela 3. Efeito do ângulo de Incidência 

Ângulo Fator 

10° 0,998 

20° 0,998 

30° 0,995 

40° 0,992 

50° 0,986 

60° 0,970 

70° 0,917 

80° 0,763 

90° 0,000 
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período que apresenta maiores valores de inci-

dência irradiação global e difusa do sol corres-

ponde ao mês de outubro. Entretanto o período 

de maior produção de energia solar ocorre no 

mês de setembro (como é possível observar na 

Figura 2), pois neste mês ocorre o maior valor 

de incidência sobre o plano do coletor - que im-

pacta mais significativamente na produção de 

energia dos painéis. 

 

4. CONCLUSÕES 
 

Neste trabalho foram revisitados os pontos 

associados ao emprego de geração distribuída 

fotovoltaica para potencializar os benefícios so-

cioambientais e econômicos da eletrificação 

dos transportes. Foi apresentado um modelo de 

Eletroposto, seus principais subsistemas e sub-

componentes, entre eles o subsistema de 

Tabela 4: Distribuição de Irradiação. 

Mês 

Irradiação 

global 

horizontal 

(kWh/m2) 

Irradiação 

difusa 

horizontal 

(kWh/m2) 

Irradiação 

global no 

plano do 

coletor 

(kWh/m2) 

1 180,8 75,6 165,0 

2 138,5 75,9 132,4 

3 167,3 63,4 168,0 

4 151,6 73,2 158,8 

5 124,1 64,4 136,4 

6 124,5 67,2 138,1 

7 120,4 62,7 132,7 

8 150,9 68,8 162,2 

9 176,6 66,1 180,2 

10 184,1 80,2 178,4 

11 177,1 62,9 163,6 

12 162,6 81,2 148,2 

 
 

Tabela 5: Incidência efetiva e Energia. 

Mês 

Valor glo-

bal efetivo 

de incidên-

cia, 

(kWh/m2) 

Energia 

efetiva na 

saída do 

arranjo 

(MWh) 

Energia 

injetada 

na rede 

(MWh) 

1 160,2 0,483 0,460 

2 128,7 0,392 0,372 

3 164,3 0,492 0,467 

4 155,1 0,472 0,449 

5 133,2 0,413 0,393 

6 135,0 0,42 0,400 

7 129,8 0,404 0,384 

8 158,7 0,486 0,462 

9 176,4 0,534 0,509 

10 174,2 0,528 0,503 

11 159,5 0,483 0,459 

12 144,1 0,445 0,423 

 

 

 
 

 
 

Figura 4: Taxa de Desempenho (PR – Performance 

Ratio). 

 

 

 
Figura 3: Produção normalizada. 
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armazenamento energia. 

Foi realizado o dimensionamento de um sis-

tema fotovoltaico com localização referencial 

em Petrolina, de forma a auxiliar no incentivo à 

difusão dos sistemas de geração distribuída, 

principalmente em regiões com baixa inserção 

desse tipo de tecnologia. Na proposta deste tra-

balho, a geração distribuição integra o Eletro-

posto para carreamento de veículos elétricos. 

Com o uso de placas fotovoltaicas é possível as-

segura alguma participação de uma fonte reno-

vável na produção da energia requerida pelo 

empreendimento de recarga veicular. Desta 

forma, diminui-se a necessidade de produção da 

energia proveniente de combustíveis fósseis, 

contribuindo para um futuro sustentável para as 

próximas gerações. 

 

REFERÊNCIAS 

 
[1] Instituto Nacional De Eficiência Energética. Dispo-

nível em: <http://www.inee.org.br/forum_ger-_dis-

trib.asp>. Acesso em: 28 de outubro de 2019 

[2] ANEEL, Página de informações técnicas sobre ge-

ração distribuída, disponível em: 

<http://www.aneel.gov.br/informacoes-tecni-

cas/geracao-distribuida-introduc> Acesso em: 28 

de outubro de 2019 

[3] Eficiência Energética e Geração Distribuída. dispo-

nível em: < http://www.epe.gov.br/sites-pt/publica-

coes-dados abertos/publicacoes/Publica-coesAr-

quivos/publicacao-40/topico-75/Cap9_Tex-to.pdf 

> Acesso em: 28 de outubro de 2019 

[4] Barbosa Filho, W. P.; Azevedo, A. C. S. Geração 

distribuída: vantagens e desvantagens. In: Simpósio 

de estudos e pesquisas em ciências ambientais na 

Amazônia, 2.,2013, Belém, Pará. 

[5] Driemeier, Luiz Henrique. Geração Distribuída. 

2009. 46f. Trabalho de Conclusão de Curso, Uni-

versidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Ale-

gre,2009. 

[6] Naruto, Denise Tieko. Vantagens e Desvantagens 

da Geração Distribuída e Estudo de Caso de um Sis-

tema Solar Fotovoltaico Conectado à Rede Elétrica. 

2017. 5f. Trabalho de Conclusão de Curso, Rio de 

Janeiro: UFRJ/Escola Politécnica, 2017. 

[7] Sbordone, D. et al. "EV fast charging stations and 

energy storage technologies: A real implementation 

in the smart micro grid paradigm. Electric Power 

Systems Research", [s. l.], v. 120, p. 96–108, 2015. 

[8] Ricardo Torquato, Wendell W. Teixeira, José C. G. 

Andrade, Diogo S. Correa, Fernanda C. T. Ari-

oli,“Modelo Probabilístico para Análise dos Im-

pactos da Recarga de Veículos Elétricos em Siste-

mas de Distribuição de Energia Elétrica”, Publica-

ção em Congresso Científico. 

[9] Vitor T. Arioli, Felipe O. Ramos, Gláucio R. T. 

Hax, Daniel R. Pinto, Raul F. Beck, Ricardo Tor-

quato e Wendell W. Teixeira,” Análise do Impacto 

na Qualidade de Energia Elétrica durante a Re-

carga e Descarga da Bateria de Veículos Elétri-

cos”, Publicação em Congresso Científico. 

[10] R. Thomas Beach Patrick G. McGuire, Evaluating 

the Benefits and Costs of Net Energy Metering in 

California, Crossborder Energy, 2013. 

[11] Veneri, O. et al. Charging infrastructures for EV: 

Overview of technologies and issues. Electrical 

Systems for Aircraft, Railway and Ship Propulsion, 

ESARS, [s. l.], p. 0–5, 2012. 

[12] Daniel G. Makohin et al. “Sistema de Recarga Rá-

pida com Armazenamento Híbrido-Estacionário de 

Energia para Abastecimento de Veículos Elétricos 

no Conceito de Redes Inteligente”, Publicação em 

Congresso Científico. 

[13] ANEEL – Matriz de Energia Elétrica. [Online]. 

Disponível em: < https://www2.aneel.gov.br-/apli-

cacoes/capacidadebrasil/OperacaoCapacidadeBra-

sil.cfm>. Acesso em 10/2019. 

[14] PVsyst. Disponível em: https://www.pvsyst.com/.  

Acesso em 10/2019. 



Local: Centro de con-

venções de PE/PE 

Fortaleza - CE - Brasil 

Recife / PE / Brasil Data: 13 e 14 de novembro de 2019 
  

 



Local: Centro de con-

venções de PE/PE 

Fortaleza - CE - Brasil 

Recife / PE / Brasil Data: 13 e 14 de novembro de 2019 
  

 



 

 

 


