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SUMÁRIO

Apresentação  de sistemas de fornecimento de energia 
elétrica para sub-frotas de autocarros 100% elétricos   
incluindo:

Infraestruturas;
Sistema de carregamento;
Gestão integrada;
Otimização de custos.



Happy 200th birthday to the bicycle!

June 12, 2017 marks the 200th anniversary of the date on which the German Baron Karl Freiherr von Drais
took his new invention out for a ride and the modern bicycle was born.
Karl Drais launched the bicycle into centuries of evolution by covering the distance from Mannheim to the 
nearest post-coach stopover (the Schwetzinger Relaishaus) at an average speed of 15km/hr (9.3 mph)



Tesla Model S P100D

Tesla Model S P100D posui uma das acelaraçãopossède mais rápida do 
mundo para uma viatura de série com 0 a 100 km/h em 2,34 sec. Velocidade
Máx. limitada a 249km/h

Elon Musk
✔@elonmusk

http://www.journaldugeek.com/tag/tesla/
https://twitter.com/elonmusk
https://twitter.com/elonmusk


OBJECTIVOS DESTA INTERVENÇÃO 

 FERRAMENTA 
- Divulgar um conjunto de reflexões com utilidade para as discussões nas

fases de  planeamento e implementação de futuro transporte público.

ACELARAR A INTRODUÇÃO DE VEÍCULOS ELECTRICOS (EVs)
- Conseguir a melhor solução quanto a custo-benefício do sistema terá um
efeito positivo na aceleração da introdução de veículos elétricos. 

Um investimento num sistema de autocarros elétricos 
numa base de TENTATIVA-ERRO pode ser, no mínimo, 

dispendioso.



A PELO AOS CONSTRUTORES 

As considerações que aqui serão relevadas
devem ser tidas em conta pelos construtores para
adaptar os seus autocarros ou infraestruturas ás
diferentes necessidades de cada cidade expressas
pelas operadores de transporte público de
passageiros em meio urbano e ás autoridades do
transporte.



BENEFÍCIOS
Meio para reduzir a dependência de 
combustíveis fosseis.
 Elimina as emissões locais;
Reduz o ruído
Aumenta a eficiência energética

Sistema de autocarros 100%  elétricos



Carga lenta noturna.

 Carga no final da linha.

Carga na paragem (STOP-CHARGE-GO).

Carga ao longo da linha.

Transferência de energia para os autocarros



• Comparar diferentes autocarros elétricos 
sem ter em linha de conta:
Custo da infraestrutura;
Custos operacionais.

PODE SER ILUSÓRIO

O “ Custo da infraestrutura”  e os “Custos operacionais”
estão associados à TECNOLOGIA DO AUTOCARRO.

Exige-se uma perspetiva do CUSTO TOTAL :
CUSTO  VEÍCULOS + CUSTOS OPERACIONAIS+ CUSTO INFRAESTRUTURA+ CUSTOS FINANCEIROS



Custo energia autocarro elétrico  vs autocarro Diesel

Numa frota de 
autocarros 100% 
elétricos o custo com 
pessoal (condutores)  é 
superior ao custo da 
energia elétrica fornecida 
ao autocarro.

Um autocarro standard 
(12m) em modo 100% 
elétrico tem um custo 
energético entre 20 a 
25% de um autocarro 
equivalente em modo 
DIESEL. 



Parâmetros a considerar:
 Procura do transporte;
Capacidade da rede elétrica;
Topografia;
Clima;

CONDIÇÕES LOCAIS DE OPERAÇÃO INPUTS  



Pré-requisitos : VÉICULOS  & INFRAESTRUTURAS 
(modelo de simulação) 

INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS DE RECARGAMENTO PARA 
SIMULAÇÃO

• Ênfase na recarga no PMO e nos TERMINUS.
• Alimentação das infraestruturas:
 Em MT (15kV) para potências superiores a 

200kVA
 Em BT (400 V) para potências inferiores a 

200kVA.
• Estação de carregadores alimentada a 400/230 V
• Apenas recargadores condutivos.
(recargadores indutivos tem ≠ custo e ≠ eficiência)
• Existem standards para carregadores.

Linha aérea a 15kV 
(dupla)

Cabo subterrâneo de 
15kV



DIAGRAMA DE BLOCOS 
 
 
 
                                                                               
                                                                                                                                                                        

 

 

 

                                    400 / 230 V (AC) 

 

 

 

 

 

 

     400 / 230 V (AC) 

 

 

 

 

 

 

     50Vdc a 750 V dc 

6 eBUS   à carga         

POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 

• Entrada MT: 15.000 V 
• Saída BT:  400 / 230 V 

INSTALAÇÃO ELÉCTRICA DE 
ALIMENTAÇÃO DOS 

CARREGADORES DE BATERIAS 

  
 

 

CARREGADORES DE BATERIAS 
DE AUTOCARROS 
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COMPARAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE RECARREGAMENTO 
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European electric Bus Manufacturers (BM) Charging 
System Suppliers (CSM) agree on open charging interface

CSM CSM

CSMBM

BM BM

BM



Baterias LFPLFP ( Lithium Iron Phosphate)
LiFePO4

 O cátodo Li- Phosphate melhora a 
performance da bateria LFP em 
relação aos sistemas Lithium-ion .
Longo ciclo de vida.
Boa estabilidade térmica
Resistente aos abusos.

Baterias NMC

NMC (Nickel Manganese Cobalt 
Oxide)
 O cátodo é uma combinação de 

níquel+manganês+óxido de cobalto 
em partes iguais.
“VERY LOW SELF-HEATING RATE”
“GOOD PRICE”

Baterias LFP vs Baterias NMC

Batteries are booming business.
 No mundo da energia as baterias LFP tem ainda muitas vantagens.
 Hoje as baterias NMC estão lentamente a tomar as posição das 

baterias LFP. 



Célula de Lítio Armazenamento de energia  
usando células de Lítio 

Titanato
( LTO-Lithium titanate oxide )



Ânodos de Lítio Titanato LTO) vs
Velhas baterias de Iões de Lítio

• O efeito e benefício da alteração
que incluiu nano cristais de litío-
titanate foi reduzir a área do 
ânodo em 1/3 comparativamente
ás “velhas , anteriores, baterias de 
liões de lítio.

• Com esta mais recente tecnologia
do ânodo os electrões são muito 
mais rápidos a entrar e a deixar o 
ânodo.

• RESULTADOS:
Recargas muito mais rápidas;
Aumento da vida de baterias.

Titanium used for Lithium Titanate Oxide 
anodes



Veículos Elétricos (VE)
Normas de Comunicação e segurança



Nonoxidative cathodically induced graphene (CIG) here incorporates 
conductive agents for Li4Ti5O12 (LTO) anode materials.

The tailored LTO/CIG composite is fabricated by controlled hydrolysis of tetrabutyl titanate in the 

presence of nonoxidative defect-free cathodically induced graphene (CIG) and oxalic acid in a 
mixed solvent of ethanol and water, followed by hydrothermal reaction and a calcination treatment.

Due to the introduction of defect-free graphene, the resulting LTO/CIG composite shows an excellent 
electrical conductivity (1.2 × 10−4 S cm−1) and Li+ diffusion coefficient (1.61 × 10−12 cm2 s−1).

As a result, the tuned LTO/CIG composite exhibits outstanding electrochemical 
performance, including excellent cycling stability (the capacity retention ratios after 
500 cycles at 0.5 C is 96.2%) and a remarkable rate capability (162 mAh g−1at 10C, 126 
mAh g−1 at 100 C).

A specific energy of 272 Wh kg−1 at power of 136 W kg−1 is observed when cycling against Li-foil. Even 
during 36 s of charge/discharge, the specific energy of LTO/CIG composite remains at 166 Wh kg−1.

CHEGOU O GRAFENO 



TIPOS DE BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO 
(  LITHIUM-ION BATERIES TYPES)

Lithium Cobalt Oxide
LCO              (LiCoO2)

Lithium Iron Phosphate
LFP                    (LiFePO4)

Lithium Nickel Cobalt Aluminium Oxide
NCA         (LiNiCoAlO2)

Lithium titanate
LTO                    (Li4Ti5O12)

Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide
NMC                               (LiNiMnCoO2 )

Lithium Manganese Oxide 
LMO            (LiMn2O4)



Pré-requisitos : VÉICULOS  & INFRAESTRUTURAS 
(modelo de simulação) 

AUTOCARRO ELÉTRICO PARA SIMULAÇÃO

• Peso Máx (incluindo passageiros:19 ton
• Comprimento :12m
• Área frontal:8,36m2
• Coeficiente aerodinâmico:0,70
• Eficiência energética:93%

eCityGold
CAETANOBUS



mmmmm

COMENTÁRIOS:
 NCA - Permite a mais elevada ENERGIA ESPECÍFICA;

 MANGANÊS E FOSFATO - São superiors em termos de POTÊNCIA ESPECÍFICA E ESTABILIDADE TÉRMICA;

 LÍTIO-TITANATO (LTO) - Tem a melhor DURAÇÃO DE VIDA.

Químicas das Baterias
Courtesy of Cadex Last updated: 2017-06-02

“ENERGIA ESPECÍFICA 
de baterias com base 
em:
- CHUMBO (Lead Acid)
- NÍQUEL
- LÍTIUM 

SPECIFIC ENERGY 
(Capacity)

Wh/kg

NCA
Lítio-Niquel-

Cobalto-Alumínio

NMC
Lítio-Níquel-

Manganês-Cobalto

LCO
Lítio-Cobalto-



I- Recarga no PMO

Infra-estrura alimentada em MT , via PT , QGBT com gestão 
inteligente, remota 7/24, e saídas para ESTAÇÃO DE CARREGADORES.

 Carregadores de 40 a 80kW para carga lenta noturna.

 Carregadores de 150kW, ou de potência superior para carga rápida 
diurna de autocarros retirados de serviço e que têm de voltar à 
exploração ,por exemplo, dentro de 60min.

 Sem carregadoras ao longo da rota. 



I- Recarga no PMO
Situação típica para eBus 12m :

 Uma única recarga para satisfazer a necessidade de transporte diária ;
 Autonomia de 200 a 250km, em condições favoráveis 300km;
Capacidade da bateria , tipicamente, entre 250 e 350kWh;
 Há baterias de 500kWh e 600kWh.

Ocupam muito volume.
Aumentão o peso do autocarro.
Reduzem o  nº de passageiros.

 Exige baterias de elevado ratio capacidade/potência.

Baterias Long - Range /Low weight exigem eletroquímica de alta energia.
Ex. baterias LFP ou NMC

Ex baterias de Iões de Lítio.;



I- Recarga no PMO
 Consegue-se a maior flexibilidade em termos de adaptar o 

autocarro a qualquer rota.
A recarga  lenta noturna pode ser feita no período do SUPER-VAZIO

ou no limite em parte nas  HORAS DE VAZIO.
 Tempo médio de recarga lenta 5 a 6 h.
 Para otimizar a duração da vida da bateria esta deve ser recargada a 

30% da sua capacidade máxima.
Custo da energia elétrica ao mais baixo custo.




II- Recarga no Terminus
A recarga no terminus permite o recurso a baterias mais pequenas.
 Usualmente baterias de 50 a 90kWh.

A química da bateria para estas cargas rápidas é LTO. 
 LTO = Lítio Titanato  (𝑳𝑳𝑳𝑳𝟒𝟒𝑻𝑻𝑳𝑳𝟓𝟓𝑶𝑶𝟏𝟏𝟏𝟏)

As baterias são dimensionadas de modo que uma recarga num terminus 
permita duas viagens de ida e volta. A recarga suplementar destina-se em 
situações de atrasa não recargar a bateria no terminus e conseguir manter 
o horário. 
A recarga dura usualmente de 3 a 6 minutos.
A duração da recarga depende da capacidade da bateria e da potência 

do carregador.
As potências dos carregadores variam de 150kW a 500kW.
Potências elevadas significam tempo de paragem curto mas reduzem a 

vida da bateria.
O tempo de recarga no terminus afeta o número de autocarros servidos 

por hora.



II- Recarga no Terminus
 Desde que o terminus se mantenha e a distância a

percorrer seja a mesma o autocarro tem flexibilidade para
se adaptar a nova carreira.
Os carregadores podem ser colocados em qualquer ponto

do itinerário mas de preferência no terminus para os
passageiros não ficarem dentro do autocarro durante a
recarga.
A potência elevada do carregador e o facto de ser

carregado autonomamente exige um interface
automatizado de conexão.



VOLVO 7900 Elétrico 
Autocarro 100% eléctrico - L85 

Inicio de Operação 2-Maio-2017 em 
Differdange ( Luxemburgo).
Operador Sales-Lentz.
 Frota : 4 VOLVO 7900 Eléctrico.
 4 rotas diferentes de 8 a 9,5km.
Carga de oportunidade (OppCharge):
No fim da linha após cerca de 25min. de 

marcha;
Duração de carga entre 3 a 6 min;
Carregadores 150, 300 ou 450kW;
Carregadores HELIOX nos dois terminus;
Pantógrafo suspenso em pilares para reduzir 

peso no tejadilho. 



III- Recarga nas paragens
Recarga em algumas paragens com duração igual ao tempo para 

entrada e saída de passageiros.
Devido ás curtas distâncias entre paragens as baterias são de 30 a 

40kWh .
Química das baterias recomendada LTO (Lítio Titanato).
As baterias apesar de pequenas são sobredimensionadas para 

suportarem a grande quantidade de recargas diárias e m tempo 
muito reduzido (cargas de alta potência).
A carga terá uma reserva para passar ao carregador seguinte sempre 

que encontra um fora de serviço.
As pequenas baterias limitam a flexibilidade do sistema pois as rotas 

quase que não podem ser alteradas. 



III- Recarga nas paragens
CONCEITO COM RECURSO A SUPERCONDENSADORES
 O pico de intensidade de corrente no momento da  carga rápida é elevado e 

o comercializador de energia vai penalizar o utilizador.
O comercializador de energia paga-se da PONTA para o compensar do 

sobredimensionamento da infraestrutura (rede elétrica).
Para reduzir o custo da energia carrega-se um super condensador durante o 

tempo que o autocarro não está na paragem.

O carregador dispõe de conector muito rápido por condutividade, 
pantógrafo invertido ou indução enterrado no piso. Alternativamente 
conexão indutiva.
O carregador tem um módulo de eletrónica de assistência à conexão, 

que não existe nos carregadores no PMO,  para gerir a rapidez da 
conexão na via pública.



IV- Recarga em movimento
A carga faz-se enquanto o autocarro está em serviço.
 Tecnologias de transferência de energia:
Linhas aéreas , como nos troleicarros ou carros elétricos.
Wireles – energia transferida por indução a partir de cabo subterrâneo sob o 

pavimento.
A linha só é electrificada em alguns troços.
A capacidade da bateria requerida depende dos troços de linha não 

eletrificada.
A otimização da  bateria entre :

ALTA ENERGIA (SPECIFIC ENERGY) ou ALTA POTÊNCIA (SPECIFIC POWER)
leva em conta o ratio:

(troço eletrificado)/(comprimento total da rota)
O autocarro gera o ligar e desligar da rede e pode fazer desvios de rota.
A linha  pode alimentar vários autocarros simultaneamente. 



HELIOX Charging Urban



Fonte:
HELIOX

DURANTE 
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DIA

À 
NOITE



SISTEMAS DE CAREGAMENTO
Metodologia de análise

Melhor localização do carregador ao longo da linha Analisar o consumo do autocarro na linha

Por cada carregador Selecionar a potência.

Sistema de carregamento Adaptado ás baterias  e aos horários

Análise económica por cada sistema de carregamento Calcular o custo do investimento e da operação

Concluir quanto a PONTOS FORTES& FRACOS (Análise SWOT) 

“Construa o melhor sistema com os componentes disponíveis”
EVITE

“Projete o melhor sistema e mostre  como os componentes devem ser adapados a ele” 



SISTEMAS DE CAREGAMENTO
Outras considerações 

Análise na perspetiva global do sistema  e a longo termo.

Analisar o sistema de carga, as baterias dos autocarros e a operação.

O custo das baterias e o custo de operação dos autocarros  determina o 
sistema de carregamento.
Considerar fatores não-económicos para localizar os carregadores.

Ex: Constrangimentos de edifícios e outros equipamentos urbanos.
O clima social pode determinar a robustez do sistema. Caso limite sistemas 

anti vandálicos.                   

Face à necessidade de considerar muitos parâmetros não-económicos  é difícil com uma 
análise económica encontrar a melhor solução.

Recomenda-se  uma minimização matemática do custo   que pode ser útil para 
encontrar a melhor solução vista globalmente.



ENCONTRAR AS PARAGENS CANDIDATAS A PONTOS DE CARGA

PARAGEM

Sem 
Passageiros 

no bus
na recarga

Outros bus 
usando a 
mesma 

paragem

Ligação à rede 
elétrica

Espaço para o 
bus 

estacionar/ 
recargar

Espaço para 
o carregador

Nº bus 
stop por 
dia

Tempo 
possível 
para recarga

TOTAL
rating

PMO 6
Terminus 1 78
Estação CP 156
Paragem A 117
Paragem B 39
Terminus 2 39

Operação do autocarro Condicionantes urbanas Operação do 
autocarro



CALCULO DA CAPACIDADE DO PACK DE BORDO DE UM AUTOCARRO 
12m 100% ELÉTRICO

Dados de entrada

Distância do percurso(ida +volta): 12 
km; 
Tempo total(ida+volta): 50 min;
 Velocidade média: 14,4 km/h;
 Nº de Paragens ≈ 18;
Gasto Energético (Ida+Volta) ≈ 11,6 

Serviço contínuo :das 07H00 ás 
20H00
 Horas de operação diária por 

bus:13h

Resultados
 Nº viagens por dia e por bus= (13hx60min)/50min≈15
 Gasto energético diário em exploração=11,6x15=174kWh
 Gasto e. PMO> Linha>PMO ≈ 6kWh
 Gasto energético diário total PMO ≈180kWh
 Capacidade da bateria:

 Simulação para 250kWh
 Carga residual no regresso ao PMO=250kWh -180kwh =70kwh

 (carga residual)/(carga Máx) = 70/250= 0,28 =28%
 CONCLUSÃO 
1-A carga residual respeita os 25% a 30% da boa gestão da bateria 
recomenda  designers eletroquímicos. 

2- Um eBus para o serviço exido e uma única 
carga por dia no PMO tem de ter um PACK DE 
BATERIAS COM CAPACIDADE 250 kWh. 



Conclusões resultante da análise de casos reais 

CUSTOS MAIS RELEVANTES

• Reduzir custos de BATERIAS

• Otimizar uso dos autocarros

• Otimizar gestão dos motoristas

CUSTOS MENOS RELEVANTES

• Reduzir custos da infraestrutura

• Otimizar a utilização dos 
carregadores
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Custo Anual incluindo depreciação (15 anos) e custos financeiros (5%) 
K€

Sub-frota 7 Bus
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Conclusões resultante da análise de casos reais 

 O custo anual do sistema de carga e infraestrutura elétrica 
tem um baixo impacto no custo anual de operação do eBus 
em geral e em especial quando se comparam sistemas de eBus 
alternativos.
Comparando unicamente custos de investimento podemos ter 

uma indicação errada sobre qual o tipo de sistema de eBus 
resulta num custo mais baixo para operar as linhas.
Os investimentos em infraestruturas tem um longo período de 

depreciação e representam um pequeno custo em relação aos 
custos operacionais.



Conclusões resultante da análise de casos reais 

 Reduzir a potência dos carregadores e a capacidade das 
baterias pode aumentar o tempo de carga e requere um eBus 
adicional para manter a frequência na linha.
Os custos de operação aparecem claramente como um item 

importante do custo.
É importante a máxima utilização de MOTORISTAS e eBus.
 Se para cumprir o horário fixado não sobra tempo para a 

recarga de baterias a opção é comprar um eBus extra e não 
aumentar a capacidade do pack das baterias de bordo.



Conclusões resultante da análise de casos reais 

 Perigo – Atualmente ainda se usam os métodos de 
planeamento dos autocarros de motor térmico para organizar 
horários de eBus.
 Os horários para os eBus têm de ter atenção especial à 

sincronização dos autocarros em grupos em pontos comuns 
de carga nos pontos de estacionamento nos términos. 
Os custos de carregadores devem ser partilhados por vários 

atores.  



CONCLUSÃO FINAL --- FINAL FINISH

• O bus a GNC é atualmente a solução financeira mais competitiva.
• O preço de um eBus , mesmo excluído as baterias é mais elevado do que 

um Bus GNC.
• Não há que ter medo de comparar o mercado maduro do bus GNC com 

uma tecnologia em vias de desenvolvimento. 
• A MOBILIDADE ELÉTRICA apoiada em eBus vai afastar-se dos conceitos de 

gestão operacional (exploração  e manutenção) dos autocarros DIESEL e 
GNC e aproximar-se da exploração METROVIÁRIA e FERROVIÁRIA. 

• O LCC (Life Cicle Cost) vai evidenciar a anterior previsão.
• Com um preço para o eBus, excluído a bateria, igual ao bus GNC e com 

igual tempo de depreciação conclui-se pela VIABILIDADE ECONÓMICA DA 
OPERAÇÃO SUPORTADA POR AUTOCARROS 100% ELÉTRICOS. 
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