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Abstract-- One of the main characteristics of Low Voltage 

(LV) distribution systems is the voltage unbalance in distribution 

feeders due to typical unbalanced loads. The massive presence of 

electrical vehicles (EV) connected in a single phase can increase 

this problem. The main drawbacks of the voltage unbalance are 

related to losses, voltage sags and energy quality.  

Moreover, unbalance might occur significantly in large 

consumers especially considering that a set of electric vehicles 

could be connected uncoordinated in the same region. Shopping 

malls, supermarkets industries and condominiums could be 

among those consumers, especially if a recharge station is offered, 

paid or free of charge. 

This paper proposes the evaluation of large consumers phase 

balancing through a coordinated charging of EVs. In order to 

achieve this purpose, a simulation is held with a system that 

measures the current unbalance in a fixed time interval. Then, it 

can define the phase which the next EV that arrives at the 

shopping center should be connected and assist the system 

balance. 

Index Terms-- Electric vehicles, distribution systems, phase 

unbalance, charge coordination, energy quality. 

 

I.  INTRODUÇÃO 

 

 desequilíbrio de tensão e corrente entre as fases de um 

sistema de baixa tensão, causado pela distribuição 

irregular de cargas monofásicas nesse sistema é um problema 

conhecido na engenharia elétrica [1]. Dessa forma, vários 

pesquisadores têm proposto alternativas para solucionar ou 

minimizar este problema. Dentre as soluções recomendadas, 

destaca-se a distribuição inteligente de cargas visando à 

redução do desbalanceamento. 

O chaveamento da alimentação das residências conectadas a 

um sistema de distribuição de baixa tensão é proposto em [2]. 

O sistema seria gerenciado por um controlador central que 

identificaria o desbalanceamento entre as fases do sistema e 
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realocaria as residências de forma a atingir o balanceamento. 

Outra forma de melhorar o balanceamento de cargas é 

através do carregamento inteligente de veículos elétricos 

(VEs). Em [3], é proposta uma otimização multiobjetivo do 

carregamento de VEs monofásicos, que considera, dentre 

outras variáveis, o preço da tarifa elétrica, as perdas no sistema 

e o tempo de carregamento. A viabilidade e o custo benefício 

da implementação de um projeto de reconfiguração das fases 

de um sistema de baixa tensão durante o carregamento de VEs 

são investigados em [4]. 

Em [5], estuda-se como mitigar problemas de tensão e 

excesso de temperatura utilizando o gerenciamento do tempo 

de carregamento de VEs em sistemas de baixa tensão. 

A possibilidade de utilizar VEs na melhoria do 

balanceamento de carga entre as fases de um sistema de 

distribuição é abordada em [6]. É proposta a utilização de 

inversores de painéis solares trabalhando em conjunto com 

carregadores de VEs para balancear o sistema e mitigar outros 

problemas causados pela penetração de VEs na rede elétrica. 

Uma distribuição desigual de VEs entre as fases do sistema 

pode levar a um aumento significativo nas correntes do neutro 

e desbalanceamento de tensão, como mostrado em [7]. Já [8] 

demonstra que a penetração descoordenada de VEs em um 

sistema de baixa tensão pode levar a um desbalanceamento de 

tensão entre as fases de até 7,70%, quando comparado com 

um desbalanceamento de 1,93% observado em uma situação 

sem VEs. Entretanto, o problema de desbalanceamento de 

tensão pode ser reduzido a 1,28%, com um carregamento 

coordenado. A utilização de VEs para auxiliar na mitigação de 

problemas de desbalanceamento de tensão é abordada em [9]-

[11]. 

As pesquisas atuais abordam os efeitos que VEs acarretam 

nos sistemas de distribuição de baixa tensão, como ruas, 

bairros ou grupos de residências. No entanto, o impacto 

ocasionado em estabelecimentos comerciais com elevado 

número de pontos de carregamento em seu estacionamento não 

é abordado. 

Dessa forma, este artigo analisa os impactos do 

carregamento coordenado e descoordenado de VEs no 

desbalanceamento de um Shopping Center localizado na 

Região da Zona da Mata de Minas Gerais.  
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II.  MÉTODO DE ANÁLISE DO IMPACTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS 

NO DESBALANCEAMENTO DE UM SHOPPING CENTER 

 

Tendo em vista o atual estágio de desenvolvimento 

tecnológico e da crescente demanda por um consumo 

sustentável, é esperado para os próximos anos um crescimento 

contínuo de VEs nas frotas dos países, em especial se houver 

ganhos de escala na produção com respectiva redução nos 

preços, ainda elevados para os VEs. Dessa forma, é esperado 

que Shopping Centers e grandes estabelecimentos comerciais 

instalem pontos de carregamento para veículos elétricos em 

seus estacionamentos, de forma a fornecer mais comodidade 

aos seus clientes. Atualmente, alguns estabelecimentos já 

oferecem esse serviço. 

Entretanto, por se tratarem de estabelecimentos comerciais, 

a variabilidade na entrada e saída de veículos tende a ser 

grande. O fluxo de veículos em Shopping Centers no estado de 

São Paulo é estimado com base no modelo proposto em [12], 

que utiliza a área computável do Shopping como parâmetro 

para esse cálculo. A área computável representa a área total 

construída menos as áreas de estacionamento, caixas d’agua e 

áticos. Entretanto, devido à indisponibilidade dos dados 

referentes à área computável do estabelecimento estudado, 

considerou-se a área bruta locável como variável principal para 

o cálculo da estimativa do fluxo diário de veículos. Segundo 

[12], é mais indicado usar a área computável, pois a área bruta 

locável poder sofrer alterações após a inauguração do 

Shopping Center. Por outro lado, tal aproximação realizada 

atende as necessidades deste estudo. 

A análise do fluxo de entrada e saída de veículos nesse 

Shopping Center mostra uma alta variabilidade. Logo, ao 

considerar que parte deste fluxo de veículos seja composta por 

VEs, espera-se que a entrada e saída dos mesmos, impacte no 

sistema elétrico do Shopping Center, seja contribuindo e 

auxiliando no balanceamento de cargas do estabelecimento, ou 

aumentando o desbalanceamento entre as fases e elevando a 

corrente no condutor neutro. 

Problemas de desbalanceamento costumam afetar de forma 

mais acentuada equipamentos como motores, ventiladores e 

similares, uma vez que a diferença de tensão entre as fases 

induz correntes parasitas nos enrolamentos desses 

equipamentos, o que pode reduzir a vida útil dos mesmos ou 

mesmo danificá-los [1]. Como Shopping Centers possuem 

muitos equipamentos com motores, como escadas rolantes, 

elevadores e sistemas de refrigeração, métodos para identificar 

e mitigar problemas de desbalanceamento devem ser 

estudados. Além disso, o aumento da corrente do neutro 

aumenta as perdas por efeito joule, elevando assim os custos 

com energia elétrica. 

Buscando então identificar os impactos causados por VEs 

no balanceamento do sistema elétrico de um Shopping Center, 

este estudo realiza simulações para analisar como o 

carregamento descoordenado de VEs impacta no sistema 

elétrico do Shopping em análise. Além disso, também será 

abordado como a coordenação deste carregamento entre as 

fases do sistema pode contribuir para a mitigação dos 

problemas de desbalanceamento de cargas e redução da 

corrente no neutro. 

 

A.  Balanceamento de Sistemas 

 

O desbalanceamento entre as fases de um sistema é 

calculado pela magnitude da corrente do neutro. A corrente do 

neutro é encontrada através da soma fasorial das correntes de 

cada fase e é calculada de acordo com a equação (1): 

 

CBAN IIII    1  

onde: 

NI :corrente de neutro ; AI :corrente da fase A ; BI :corrente 

da fase B ; :CI corrente da fase C; 

 

B.  Estimativa do Fluxo de Veículos 

 

O fluxo diário de veículos do Shopping Center foi estimado 

pelo método apresentado em [12], que avalia o fluxo de 

veículos pela localização do estabelecimento, número de lojas e 

área. Desta forma, tal estimativa proporciona dados horários 

de entrada e saída de veículos, considerando quatro situações 

diferentes: de segunda a quinta, sexta, sábado e domingo, 

como apresentado na Fig. 1. 

 

 
Fig. 1.  Estimativa do fluxo diário de veículos do Shopping Center 

considerando diferentes dias da semana. 

 

C.  Modelo de Veículo Elétrico e de Carregamento 

 

Definido os percentuais de VEs em relação ao fluxo total de 

veículos no Shopping Center em cada situação, foi definido 

então um modelo hipotético de VE para as simulações, 

considerando que 100% dos veículos elétricos que estacionam 

no Shopping Center carreguem suas baterias.  

O veículo utilizado possui carga de 6,6 kW e apresenta 

característica de carregamento monofásica. Considerou-se que 

o tempo médio de carga de cada EV é igual ao tempo médio 

de permanência de um cliente no Shopping Center, 
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aproximadamente 56 minutos de acordo com [15]. 

Por fim, após a definição do VE, as simulações consideram 

duas situações de carregamento de veículos, a primeira na qual 

os automóveis são conectados de forma descoordenada e a 

segunda situação de forma coordenada. 

 

D.  Método de Análise de Desbalanceamento Causado por 

Carregamento Descoordenado de Veículos Elétricos  

 

Para analisar o impacto do carregamento descoordenado de 

VEs no sistema do Shopping Center, foi desenvolvida uma 

metodologia que considera que esses carregam suas bateiras 

em tomadas monofásicas, escolhendo aleatoriamente a fase que 

a alimenta cada uma destas. 

O fluxograma apresentado na Fig. 2 mostra o 

funcionamento da metodologia. 

No passo P.1, os dados de corrente elétrica do Shopping 

Center são analisados em intervalos de 15 minutos e a corrente 

de neutro é calculada considerando que não existam carros 

elétricos carregando no estabelecimento. 

Em P.2, as vagas ocupadas por VEs em estado de 

carregamento são identificadas. Dentre essas vagas, em P.3, 

são escolhidas aleatoriamente as posições dos veículos que 

deixaram o estacionamento, sendo que o número de veículos 

que saem de cada fase é decidido no passo P.8. 

 

 
Fig. 2.  Fluxograma da metodologia de carregamento descoordenado. 

 

Em P.4, são identificadas as vagas livres, para que, em P.5, 

os veículos que entram sejam aleatoriamente alocados nessas 

posições, sendo que o número de veículos que entram em cada 

fase é decidido no passo P.7. 

Em P.6, a corrente elétrica de cada fase é calculada, 

considerando o número de VEs que estão carregando em cada 

uma delas. Em seguida, a corrente de neutro também é 

calculada. 

Entretanto, a soma de VEs que entram em cada fase deve 

ser igual à entrada total de VEs no Shopping Center, 

determinada através da estimativa do fluxo de veículos. O 

mesmo acontece para a soma de carros que saem do Shopping 

Center. 

Esse algoritmo é repetido em intervalos de 15 minutos, até 

o fim do dia, somando, assim, 96 iterações. 

 

E.  Método de Análise de Desbalanceamento Causado por 

Carregamento Coordenado de Veículos Elétricos  

 

Para avaliar as melhorias do carregamento coordenado de 

VEs no sistema do Shopping Center, foi desenvolvido um 

algoritmo apresentado na Fig. 3. Esse método analisa o 

desbalanceamento do sistema e tenta minimizá-lo, colocando o 

VE para carregar na fase de menor corrente. 

Da mesma forma que no método anterior, os dados de 

corrente elétrica do Shopping Center são analisados em 

intervalos de 15 minutos no passo P.1. A corrente de neutro é 

então calculada, desconsiderando a presença de carros 

elétricos. 

No passo P.2, as vagas ocupadas por VEs em estado de 

carregamento são identificadas. Dentre essas vagas, são 

escolhidas aleatoriamente as posições dos veículos que 

deixaram o estacionamento, em P.3. O número de veículos que 

saem de cada fase é decidido no passo P.10. 

Similarmente ao modelo descoordenado, em P.4, são 

identificadas as vagas livres, para que, em P.5, os veículos que 

entram sejam aleatoriamente alocados nessas posições. Além 

disso, o número de veículos que entram em cada fase é 

calculado nos passos P.7, P.8 e P.9. 

Em P.6, a corrente elétrica de cada fase é calculada, 

considerando o número de VEs que estão carregando em cada 

uma delas. Em seguida, a corrente de neutro também é 

calculada. 

 

 
Fig. 3.  Fluxograma da metodologia de carregamento coordenado. 

 

Os passos P.7, P.8 e P.9 são realizados para cada VE que 

entrará no estacionamento do Shopping Center nos próximos 

15 minutos. P.7 analisa se ainda existe algum carro para 

determinar a fase no qual ele deve se conectar. P.8 aloca o 

mesmo na fase de menor corrente e P.9 atualiza a corrente 

dessa fase, somando a corrente de carregamento do veículo à 

corrente já existente. 
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Em P.10 são decididos, aleatoriamente, quantos VEs saem 

de cada fase. Contudo, a soma de veículos elétricos que saem 

de cada fase deve ser igual à saída total de veículos do 

Shopping Center.  

Assim como o algoritmo sem coordenação, esse 

procedimento é repetido em intervalos de 15 minutos, até o fim 

do dia, somando, assim, 96 iterações. 

Esse método pode ser aplicado na prática, sem a 

necessidade de grandes investimentos. Como o Shopping 

Center já possui equipamentos que medem as correntes de fase 

de 5 em 5 minutos, só seria necessário um equipamento que 

indicasse a fase que o VE deve se conectar, como, por 

exemplo, um painel eletrônico ou luzes de cores diferentes, 

como vermelho e verde, indicando a disponibilidade de 

recarga.  

III.  SIMULAÇÕES 

 

Para realizar simulações mais próximas da realidade, foram 

usados dados de medições de correntes elétricas de um 

Shopping Center na Região da Zona da Mata de Minas Gerais, 

Brasil. Tais informações são coletadas em cada fase, em 

intervalos de 5 minutos. 

O Shopping Center analisado possui aproximadamente 2000 

vagas de estacionamento. Considerou-se que o número de 

vagas disponibilizadas para o carregamento de VEs é 

proporcional à porcentagem de VEs na frota total do local.  

Segundo [14], a frota de EVs nos Estados Unidos até o ano 

de 2050 pode variar entre 20% e 80% da frota total de 

veículos. Assim, de forma a realizar uma simulação mais 

conservadora, considerando a realidade de um país em 

desenvolvimento como o Brasil, os valores apresentados em 

[14] foram reduzidos pela metade. Sendo assim, foram 

simuladas duas situações: a primeira com uma penetração de 

10% de VEs e a segunda com uma penetração de 40%, 

buscando analisar como tais taxas de VEs impactaria no 

sistema elétrico do Shopping Center. 

Como tanto o fluxo de veículos quanto o comportamento 

elétrico do Shopping Center variam de acordo com os dias da 

semana, foram simuladas situações para quatro dias diferentes: 

(i) quarta-feira, que representa qualquer dia entre segunda e 

quinta, (ii) sexta-feira, (iii) sábado e (iv) domingo. 

IV.  RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Os resultados das simulações realizadas pelos dois modelos 

propostos, com e sem coordenação, para o mesmo sábado, 

com 10% e 40% de penetração de VEs, são apresentados a 

seguir. Em seguida, é apresentada uma comparação dos 

resultados obtidos em cada dia. 

São mostrados os resultados para o dia de sábado. Na Fig. 

4 é apresentada a corrente de neutro calculada do Shopping 

Center, sem a presença de carros elétricos em um sábado.  

  

 

 
Fig. 4.  Corrente de neutro medida para um sábado – caso base. 

A.  Simulação pelo Método de Carregamento Descoordenado 

de Veículos Elétricos 

 

Os resultados da simulação considerando o carregamento 

aleatório e 10% de penetração de veículos elétricos são 

mostrados nas Figuras 5 e 6. A Fig. 5 representa as correntes 

de fase do Shopping Center, com o carregamento de VEs. 

Neste caso o desbalanceamento entre as fases é significativo. A 

Fig. 6 apresenta a corrente de neutro do Shopping Center, 

considerando o carregamento dos carros elétricos. Percebe-se 

um aumento em relação à corrente de neutro sem carros 

elétricos. Dependendo dos ajustes de proteção, essa corrente 

de neutro poderia causar inclusive o desligamento do circuito. 

 

 
Fig. 5.  Correntes de fase para o sábado, considerando carregamento aleatório e 

10% de penetração de veículos elétricos. 
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Fig. 6.  Corrente de neutro do sábado, considerando carregamento aleatório e 

10% de penetração de veículos elétricos. 

As figuras Fig. 7 e Fig. 8 exibem os resultados da simulação 

realizada para o sábado, considerando agora 40% de 

penetração de VEs e carregamento aleatório. 

A Fig. 7 apresenta as correntes de fase do Shopping Center, 

com o carregamento de VEs. e a Fig. 8 representa a corrente 

de neutro do Shopping Center, considerando o carregamento 

dos carros elétricos. 

Os gráficos apresentados em Fig.7 e Fig. 8 demonstram 

como o aumento do número de VEs impacta significativamente 

na corrente de neutro. Quanto maior a quantidade de carros, 

maior pode ser o desbalanceamento do sistema do Shopping 

Center, caso o carregamento seja realizado de forma 

descoordenada. 

 

 
Fig. 7.  Correntes de fase para o sábado, considerando carregamento aleatório e 

40% de penetração de veículos elétricos. 

 

 
Fig. 8.  Corrente de neutro do sábado, considerando carregamento aleatório e 

40% de penetração de veículos elétricos. 

B.  Simulação pelo Método de Carregamento Coordenado de 

Veículos Elétricos 

 

Os resultados da simulação realizada para o sábado, 

considerando o carregamento coordenado e 10% de 

penetração de VEs, são apresentados nas figuras Fig. 9 e Fig. 

10. 

A Fig. 9 representa as correntes de fase do Shopping 

Center, com o carregamento coordenado de VEs. Ainda existe 

desbalanceamento, porém é reduzido, se comparado ao 

carregamento aleatório. 

 
Fig. 9.  Correntes de fase para o sábado, considerando carregamento 

coordenado e 10% de penetração de veículos elétricos. 

 

A Fig. 10 apresenta a corrente de neutro do Shopping 

Center, considerando o carregamento coordenado dos carros 

elétricos. Percebe-se um aumento em relação à corrente de 

neutro sem carros elétricos e uma redução em relação à mesma 

corrente, considerando o carregamento aleatório. 
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Fig. 10.  Corrente de neutro do sábado, considerando carregamento coordenado 

e 10% de penetração de veículos elétricos. 

As figuras Fig. 11 e Fig. 12 exibem os resultados da 

simulação realizada para o sábado, considerando carregamento 

coordenado e 40% de penetração de VEs. 

 

 
Fig. 11.  Correntes de fase para o sábado, considerando carregamento 

coordenado e 40% de penetração de veículos elétricos. 

 

 
Fig. 12.  Corrente de neutro do sábado, considerando carregamento coordenado 

e 40% de penetração de veículos elétricos. 

A Fig. 11 apresenta as correntes de fase do Shopping 

Center, considerando os veículos que carregam suas baterias 

no estabelecimento e a Fig. 12 representa a corrente de neutro 

do Shopping Center, também considerando o carregamento 

dos carros elétricos. 

Os gráficos das figuras Fig.11 e Fig. 12 confirmam que 

quanto maior a quantidade de carros, maior pode ser o 

desbalanceamento do sistema do Shopping Center. Entretanto, 

o desbalanceamento do sistema com coordenação é 

consideravelmente menor do que o carregamento aleatório. 

 

C.  Comparação Entre os Métodos 

 

A análise do desbalanceamento do sábado mostrou que 

deixar os carros escolherem a fase de carregamento pode ser 

um problema em estabelecimentos comerciais.  

Para uma análise mais completa, foram realizadas 

simulações para todos os dias da semana, considerando os dois 

métodos de carregamento (aleatório e coordenado) e os dois 

valores de penetração de VEs (10% e 40%). Como ambos os 

algoritmos possuem aleatoriedades, as simulações foram 

repetidas 100 vezes para validar os resultados. 

Os resultados obtidos nas simulações com 10% e 40% de 

penetração de carros elétricos são apresentados nas Tabelas I e 

II, respectivamente. Os valores expressos na tabela são a 

porcentagem do pico da corrente de neutro que considera o 

carregamento em função do pico da corrente de neutro normal 

do Shopping Center. 

 
TABELA I 

MÍNIMA E MÁXIMA CORRENTE DE NEUTRO EM PORCENTAGEM DA 

CORRENTE NORMAL, CONSIDERANDO 10% DE PENETRAÇÃO DE VEÍCULOS 

ELÉTRICOS 

Dia da 

Semana 

Carregamento Aleatório Carregamento Coordenado 

Mínimo % Máximo % Mínimo % Máximo % 

Quarta 275,84 752,96 82,65 200,06 

Sexta 265,28 953,10 133,51 414,20 

Sábado 396,37 949,47 160,16 644,11 

Domingo 353,83 949,75 166,12 292,99 

 

TABELA II 

MÍNIMA E MÁXIMA CORRENTE DE NEUTRO EM PORCENTAGEM DA 

CORRENTE NORMAL, CONSIDERANDO 40% DE PENETRAÇÃO DE VEÍCULOS 

ELÉTRICOS 

Dia da 

Semana 

Carregamento Aleatório Carregamento Coordenado 

Mínimo % Máximo % Mínimo % Máximo % 

Quarta 694,36 2852,24 294,26 1080,06 

Sexta 1318,30 3710,59 403,54 1490,78 

Sábado 1435,70 3470,41 560,05 2454,10 

Domingo 1670,73 3709,90 610,94 2292,68 

 

 

As Tabelas I e II reafirmam que o carregamento de VEs 

pode aumentar de forma significativa o desbalanceamento do 

sistema do Shopping Center e, dessa forma, aumentar as 

perdas do sistema. Entretanto, a coordenação de tais veículos 

mostrou-se ser uma maneira interessante de reduzir o 

desbalanceamento, quando comparada ao carregamento 
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aleatório.  

Destaca-se que em algumas simulações realizadas para a 

quarta-feira, com coordenação e 10% de penetração de VEs, o 

pico da corrente de neutro foi menor do que a corrente normal 

do Shopping Center. Dessa forma, percebe-se que o 

carregamento coordenado de veículos elétricos pode inclusive 

reduzir o desbalanceamento e, consequentemente, as perdas do 

Shopping Center. 

Outro ponto importante é o impacto que o aumento no 

número de veículos causa no valor de pico da corrente de 

neutro. Uma penetração de 40%, se realizado o carregamento 

de forma aleatória, pode aumentar o pico da corrente em até 

3700%.  

V.  CONCLUSÃO 

 

O estudo apresentado avalia o impacto do carregamento de 

VEs no desbalanceamento entre as fases em um Shopping 

Center. Para a realização do presente estudo, foram 

considerados os dados de um Shopping Center localizado na 

Zona da Mata mineira. 

O estudo apresentou um carregamento aleatório e uma 

proposta de carregamento controlado através de sinalização, 

onde os VEs elétricos são conectados considerando as 

medições de fase do estabelecimento comercial. 

Os resultados mostram que o carregamento controlado 

proposto pode contribuir significativamente na redução do 

desbalanceamento entre as fases se comparado com 

carregamento descontrolado dos VEs.  

Como trabalhos futuros podem ser avaliadas as questões de 

mercado de energia elétrica envolvendo o carregamento de 

VEs e o impacto para o Shopping Center em seus gastos 

energéticos. . Além disso, pode ser estudada a aplicação de 

dispositivos eletrônicos inteligentes que possam selecionar 

automaticamente a melhor fase de carregamento dos VEs, 

balanceando automaticamente o sistema elétrico. 

Adicionalmente, melhorias na simulação, como a utilização 

de métodos de Monte Carlo ou mesmo séries temporais podem 

ser utilizados para a melhor modelagem do problema. 
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