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Este artigo apresenta uma metodologia para resolver o problema de 

localização de estações de carregamento de veículos elétricos 

(PLECVE) numa área metropolitana. Para a solução do PLECVE 

utilizamos um modelo matemático adaptado do modelo desenvolvido 

por Baouche et al. (2014). As soluções para o problema visam 

minimizar o custo da localização das estações de carregamento e a 

distância percorrida pelos veículos elétricos até estações mais 

próximas. Assim, podemos garantir o acesso de todos os clientes dos 

veículos elétricos as estações com deslocamento mínimo. O modelo foi 

aplicado para uma região metropolitana, usando um caminho no 

espaço de configuração consistindo de segmentos de linhas retas ou 

rotas reais. Os resultados mostram que a metodologia utilizada para o 

PLECVE encontrou soluções viáveis num tempo computacional baixo. 
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1. Introdução  

Desde as décadas de 60 e 70, quando os veículos elétricos (VEs) ressurgiram, a quantidade 

deles no mercado vem crescendo gradualmente. Aliado à entrada dos VEs, está à preocupação 

com o meio ambiente e a redução da dependência dos combustíveis fósseis. 

Por mais de um século, a mobilidade vêm dependendo dos motores de combustão interna e, 

consequentemente, dos combustíveis fósseis. Segundo as últimas estatísticas da Agência 

Internacional de Energia (IEA) (2011), 60% do consumo mundial de derivados de petróleo é 

do setor de transportes.  

Além disso, o motor de combustão interna está se tornando obsoleto, pois sua eficiência é de, 

aproximadamente, 30% da energia do combustível. Mesmo com a baixa eficiência, a emissão 

de gases poluentes, como o dióxido de carbono (CO2), permanece alta. Analisando dados do 

DENATRAN (2015), o número de automóveis em Vitória-ES era de 124.568, em Vila Velha 

era de 124.385, na Serra era de 106700 e em Cariacica, era de 77392. Já no estado do ES, era 

de 876.424. Ou seja, esses quatro municípios juntos correspondem a, aproximadamente, 50% 

da frota do ES. 

É neste cenário que os VEs, puros ou híbridos, vêm ganhando força como alternativa para a 

independência energética e redução desses gases. Para Lam e Li (2010), veículos elétricos não 

só podem aliviar a nossa demanda de combustíveis fósseis, mas também ajudam a promover 

um ambiente melhor para viver. Portanto, os VEs se tornarão os componentes principais no 

sistema de transporte futuro. Outra vantagem oferecida pelos VEs é o custo por distância 

percorrida.  Segundo EDP Portugal (2017), o custo estimado de um carro elétrico é de 

1315 /ano contra 2090 €/ano de um carro a combustão, supondo uma média de 12000 Km 

rodados/ano.  De acordo com ABVE (2016), o Brasil comercializou 855 modelos de VEs em 

2014. Hoje, a frota é formada por 3 mil veículos.  

Com o crescente aumento do número destes veículos surgem diversas necessidades, como 

infraestrutura de recarga. Ainda existem poucas estações de carregamento disponíveis para 
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atender a demanda de VEs. Existe a necessidade de maior número de estações de 

carregamento em espaços públicos. Hoje, o país possui somente 50, segundo ABVE (2016). 

Com isso, surge o problema de localizar estas estações de carregamento em pontos 

estratégicos nas cidades para atender a demanda dos clientes, para que não haja a necessidade 

dos clientes viajarem a uma distância muito longa para encontrar uma estação de recarga. 

Sendo assim, parte-se do pressuposto de que, segundo Cardoso (2011), a pesquisa operacional 

(PO) visa determinar a programação de forma otimizada de atividades, fornecendo métodos 

quantitativos para tratar problemas que envolvam a utilização de recursos escassos. Assim, o 

objetivo deste trabalho é desenvolver um algoritmo que determine a localização de estações 

de carregamento de VEs, que entregue boas soluções em um tempo computacional baixo. 

Dada a redução de espaço nesse trabalho, somente a partir de 8 locais candidatos à estações de 

carregamento de VEs e 16 clientes para Vitória e com 12 locais candidatos à estações e 58 

clientes para a Grande Vitória (cidades de Serra, Cariacica e Vila Velha), foram escolhidos 

locais candidatos visando a menor distância de deslocamento. Neste trabalho, o custo para 

localização das estações independe da região, pois o custo foi considerado igual. Foram 

consideradas distâncias em linha reta e distâncias reais para a região de Vitória e somente 

distâncias em linha reta para a Grande Vitória e, além disso, serão analisadas as diferenças 

nos resultados.  

O artigo é estruturado da seguinte forma: na segunda seção, uma fundamentação teórica para 

o problema de localização de estações de carregamento de veículo elétrico é apresentada. Na 

terceira seção, é mostrado o modelo proposto, com sua formulação matemática e restrições. 

Na quarta seção, os resultados são discutidos e na última seção são descritas as conclusões. 

2. Fundamentação teórica 

2.1. Problema de localização de facilidades 

Na Engenharia, em muitas aplicações necessitamos tomar decisões para localizar facilidades 

num determinado ponto do espaço com a finalidade de adquirir melhor aproveitamento destas 

escolhas e com o objetivo de minimizar custos operacionais. O termo facilidade é bastante 

genérico e vai além do sentido mais amplo da palavra. Podemos incluir na classificação da 
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palavra facilidade os termos como propõem Current et al. (2002): aeroportos, portos 

marítimos, fábricas, armazéns, lojas, escolas, hospitais, creches, pontos de ônibus, estações de 

metrô, centros de comutação eletrônica, concentradores de computadores e terminais, 

medidores de chuva, sirenes de emergência de alerta, dentre outras. Podemos ainda destacar: 

estações de carregamento de veículo elétrico (BAOUCHE et al., 2014). 

O problema de localização de facilidades é um método da Pesquisa Operacional, que possui 

diversas aplicações e tem algumas características, como: minimização de uma variável, 

análise de região geográfica abordada, nos quais os clientes e as facilidades estarão 

localizados e capacidade de atendimento a demanda (KLOSE E DREXL, 2005).  

Esta teoria avançou a partir das pesquisas de Hakimi (1964) com as formulações do problema 

de p-medianas, que tem como objetivo localizar p facilidades para atender n pontos de 

demanda, de forma que a distância percorrida do ponto de demanda a facilidade seja a menor 

possível (TRAGANTALERNGSAK et al., 1999).   

Os problemas de localização de facilidades são considerados NP-hard, ou seja, de difícil 

solução, devido a sua complexidade (DASKIN, 2015). Assim, métodos heurísticos ou 

metaheurísticas são propostos para resolvê-los em tempo computacional relativamente baixo. 

2.2. Trabalhos relacionados 

No trabalho de Lam e Li (2010), o problema de localização de estações de carregamento foi 

solucionado a partir de quatro modelos propostos e a comparação entre eles. Os métodos 

apresentaram características próprias e foram adequados para diferentes situações. Lam e Li 

(2010) estudaram os locais onde as estações de carregamento devem ser construídas em uma 

cidade para poder minimizar o custo de construção com cobertura da cidade inteira e o 

cumprimento da conveniência para o motorista. 

No trabalho de Baouche et al. (2014), o método de localização de estações de carregamento é 

baseado numa adaptação de dois modelos de localização clássicos: Fixed Charge Location e 

p-Dispersão. Ao invés da fixação das estações de carregamento nos pontos de demanda, o 

modelo dos autores se concentra em minimizar o custo total da viagem para o local da estação 
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e no custo de investimento do servidor. A demanda de energia foi derivada de um modelo de 

consumo de veículo desenvolvido como parte da biblioteca VEHLIB.  O consumo de energia 

foi avaliado pelo VEHLIB a partir de viagens realistas.  

O trabalho de Osorio (2013) consistiu em estudar o carregamento de veículos elétricos 

considerando as restrições de uma rede de média tensão. Neste trabalho, foi proposto um 

modelo de carregamento ótimo de VEs baseado em uma técnica de otimização linear, a qual 

determina a quantidade máxima de potência que pode ser entregue a cada VE em diferentes 

instantes de tempo, considerando as restrições de operação de uma rede de distribuição de 

média tensão. 

O trabalho de Moreira (2013) realizou um estudo do impacto da presença conjunta de 

Veículos Elétricos e Produção Renovável numa rede de Distribuição de Média Tensão. Os 

impactos referiram-se aos aspetos técnicos do bom funcionamento das redes como perdas, 

perfis de tensão ou existência de congestionamentos nas linhas, e procurou-se fazer uma 

ligação entre o carregamento do Veículo Elétrico e existência da produção renovável a nível 

local de modo a coordená-los com vista a obter melhores níveis de funcionamento das redes. 

Estes trabalhos nos inspiraram para propor um modelo para o problema de localização de 

estações de carregamento de veículos elétricos e testá-lo numa região metropolitana. 

3. Metodologia 

Foi realizado o desenvolvimento de um algoritmo guloso (Greedy) para o problema de 

localização de estações de carregamento de veículos elétricos. Este tipo de algoritmo toma 

decisões baseado na informação disponível no momento e não reconsidera uma decisão 

tomada anteriormente. Por isso, o tempo computacional gasto é pequeno devido à busca ser 

reduzida a cada etapa. O foco desse estudo através do algoritmo guloso é que esse algoritmo 

permite rápida decisão dada as novas configurações que irão surgir com a expansão dos 

veículos elétricos. Ao executar um algoritmo guloso, são criados dois conjuntos: elementos 

rejeitados e elementos escolhidos e sempre há um conjunto S vazio no início, ou seja, nenhum 

candidato para a solução ainda foi escolhido (ROCHA, 2004).   
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O algoritmo sempre contém quatro funções: a primeira função avalia se o conjunto candidato 

produz uma solução para o problema; a segunda verifica a viabilidade do conjunto; a terceira 

função avalia quais candidatos tem mais chances de serem acrescentados ao conjunto solução; 

e por último, a quarta função retorna o valor da função objetivo (ROCHA, 2004).  

A formulação matemática utilizada é uma adaptação do problema proposto por Baouche et al. 

(2014), visando minimizar o custo da localização das estações de carregamento e a distância 

percorrida pelos clientes até uma estação, e possui os seguintes parâmetros principais e a 

função objetivo: 

I = Números de clientes  

J = Número de locais candidatos  

k= Número máximo de clientes atendidos 

dij= distância percorrida pelo veículo i até a estação j 

 
 (1) 

Com as seguintes restrições:  
                                                       (2) 

 
                                      (3) 

 
(4) 

 
                                          (5) 

A função objetivo (1) minimiza a distância de cada cliente e o local da estação candidata 

escolhida e o custo total de instalação das estações de carregamento. O custo (fj) de 

localização de uma estação de carregamento j foi mantido fixo, pois considera que o custo de 

instalação será igual para todas as estações, independente da localização (custo monetário do 

espaço territorial), e ainda possuem o mesmo número de baias (locais para recarga do veículo 

elétrico). 

A restrição (2) diz que a distância entre a estação i e a estação j deve ser maior ou igual à 

distância mínima estabelecida entre as estações. As restrições (3) e (4) mostram que as 

variáveis de decisão devem ter valores inteiros binários. A restrição (5) mostra que as estações 
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atenderão um número máximo de k clientes.  A partir do pseudocódigo mostrado na Figura 1 

desenvolveu-se o algoritmo no software LabWindows versão 2013 (LabWindows/CVI 2016). 

Figura 1 – Pseudocódigo do algoritmo desenvolvido 

Localização_estações (S, c) 

S={x1, x2, x3, ..., xn }; (Conjunto de locais candidatos) 

c={y1, y2, y3, ..., yn }; (Conjunto de locais dos clientes) 

S= { }; (Conjunto solução inicialmente vazio) 

se distância entre locais candidatos =0 ou distancia < distância mínima  

   retorne “Este conjunto de locais candidatos não é viável” 

senão “Escolha outro conjunto de locais candidatos” 

    qtdeestacoes= (qtdecliente/qtdeclientes atendidos por cada estação); 

enquanto (número de locais candidatos > qtdeestacoes) 

      distância_cliente_estacao         mínima 

  s            candidato selecionado 

  S           (número de locais candidatos – candidato selecionado) 

fim enquanto 

retorne S 
Fonte: Autores (2017) 

 

Primeiramente, definiu-se a localização dos locais candidatos e dos clientes. Foram 

selecionados 8 locais candidatos e 16 clientes na região de Vitória-ES, cidade que possui o 

maior número de automóveis segundo DENATRAN (2015). Para outras cidades da região 

metropolitana do ES, além de Vitória, foram incluídos as cidades de Serra, Cariacica e Vila 

Velha, denominada de Grande Vitória, e nestes locais foram selecionados 12 locais 

candidatos e 58 clientes. O número maior de locais candidatos e clientes para a Grande 

Vitória é devido a maior área territorial. Foram escolhidas estas quatro cidades, pois juntas 

possuem metade da frota de automóveis do estado. Os locais candidatos escolhidos são locais 

de grande circulação de automóveis nas cidades. Estes locais estão listados na Tabela 1 e 

Tabela 2, respectivamente.  Dado que os clientes podem estar em qualquer região da cidade 

de Vitória e da Grande Vitória, estes foram selecionados de forma aleatória, mas cobrindo a 

maior parte das regiões, como mostram as Figuras 2 e 3.  

Tabela 1 – Locais candidatos a estações de carregamento em Vitória 

Número Local Cor do ícone  
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1 OK Hipermercado Verde 

2 Shopping Vitória Roxo 

3 Aeroporto de Vitória Cinza 

4 UFES  Goiabeiras Marrom 

5 UFES Maruípe Amarelo 

6 IFES Vitória Preto 

7 Praça dos Namorados Azul 

8 Praça do Papa Laranja 

Fonte: Autores (2017) 

 

Tabela 2 – Locais candidatos a estações de carregamento na região metropolitana 

Número Local Cidade 

1 UFES Goiabeiras Vitória 

2 Shopping Vitória Vitória 

3 IFES Vitória Vitória 

4 Boulevard Shopping  Vila Velha 

5 Shopping Praia da Costa Vila Velha 

6 Balneário Ponta da Fruta Vila Velha 

7 Shopping Mestre Álvaro Serra 

8 IFES Serra Serra 

9 Shopping MontSerrat Serra 

10 Estação de trem Pedro 

Nolasco Cariacica 

11 Shopping Moxuara Cariacica 

12 Estádio Engenheiro 

Alencar Araripe Cariacica 

Fonte: Autores (2017) 

Os mapas mostrando as configurações escolhidas foram plotados no Google My Maps 

(Google Maps,  2017), para melhor visualização. Na figura 2, os ícones em azul são os 

clientes e os ícones quadrados, são os locais candidatos, como descrito na Tabela 1. Já na 
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figura 3, os clientes são os ícones em azul escuro para Vitória, azul claro para Serra, amarelo 

para Cariacica e vermelho para Vila Velha e os ícones quadrados são os locais candidatos, 

como mostrado na Tabela 2. 

Figura 2 – Locais candidatos a estações e os clientes escolhidos em Vitória 

 

Fonte: Autores (2017) 

Figura 3 – Locais candidatos a estações e clientes escolhidos na região metropolitana 
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Fonte: Autores (2017) 

Para a região de Vitória foram realizados dois tipos de testes. O primeiro com a distância em 

linha reta e o segundo com distâncias reais. Para o teste com distâncias em linha reta, utilizou-

se as coordenadas geográficas encontradas no Google My Maps e a partir destas coordenadas, 

foi implementada uma rotina no LabWindows 2013 para conversão destes valores e cálculo 

das distâncias. No teste com distâncias reais, os valores foram preenchidos com a menor 

distância percorrida de automóvel pelas ruas, mostrada pelo Google My Maps. Para a região 

de Vila Velha, foi realizado teste com distância em linha reta, da mesma forma explicada 

anteriormente. 

O modelo foi implementado no LabWindows 2013 e para os testes foi utilizado uma máquina 

de 64 bits, processador Intel Core I5 de 2,4GHz e 8Gb de memória. 

Para a configuração de 16 clientes de Vitória, foram realizados 4 rotinas de testes para 

distância em linha reta e 4 para distâncias reais. Já para a configuração de 58 clientes da 
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Grande Vitória, foram realizados 5 rotinas de testes somente para distância em linha reta. Nos 

dois casos foram encontrados os locais candidatos escolhidos, o número de iterações 

realizadas, o cálculo da função objetivo e do tempo computacional de execução.  

 

4. Resultados e discussões 

Os resultados obtidos para a cidade de Vitória estão dispostos nas Tabelas 3 e 4. As tabelas 

mostram o número máximo de clientes atendidos simultaneamente, o número de estações de 

carregamento, as estações escolhidas, o número de iterações, o valor da função objetivo e 

tempo de execução do algoritmo. 

Os resultados obtidos para a Grande Vitória estão dispostos na Tabela 5. Os dados obtidos 

também mostram o número máximo de clientes atendidos simultaneamente, o número de 

estações de carregamento, as estações escolhidas, o número de iterações, o valor da função 

objetivo e tempo de execução do algoritmo. 

Tabela 3 - Resultados dos testes para 16 clientes e linha reta de Vitória 

Máximo de clientes 

atendidos 

simultaneamente 

Número de 

estações 

Estações 

escolhidas 
Iterações 

Função 

objetivo 
Tempo (s) 

16 1 1 440 0,533 3 

8 2 1 e 4 468 1,068 3 

6 3 1, 4 e 5 480 1,604 6 

4 4 1, 4, 5 e 7 524 2,199 3 

Fonte: Autores (2017) 

 

Tabela 4 - Resultados dos testes para 16 clientes e distâncias reais de Vitória 

Máximo de clientes atendidos 

simultaneamente 

Número de 

estações 

Estações 

escolhidas 
Iterações 

Função 

objetivo 
Tempo (s) 

16 1 5 312 87,681 4 

8 2 5 e 7 340 179,445 4 

6 3 1, 5 e 7 352 271,764 4 

4 4 1, 5, 6 e 7 396 366,085 15 

Fonte: Autores (2017) 
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Tabela 5 - Resultados dos testes para 58 clientes da Grande Vitória 

Máximo de clientes atendidos 

simultaneamente 

Número de 

estações 

Estações 

escolhidas 
Iterações 

Função 

objetivo 
Tempo(s) 

58 1 3 2202 229,769 5 

29 2 2 e 3 2218 459,707 29 

20 3 1, 2 e 3 2234 689,802 8 

15 4 1, 2, 3 e 5 2250 920,041 6 

12 5 1, 2, 3, 5 e 10 2266 1150,551 5 

Fonte: Autores (2017) 

Nos testes realizados para Vitória, verificamos que as estações escolhidas para a configuração 

de 16 clientes utilizando a matriz de distâncias em linha reta e distância real é diferente. Nos 

resultados do teste para a escolha de 3 estações, a estação 5 é escolhida nas duas 

configurações. Nos resultados para escolha de 4 estações, as estações 5 e 7 são obtidas nas 

duas configurações. Analisando o número de iterações na configuração de distância em linha 

reta e distância real, vemos que o número de iterações aumenta em ambos os casos com a 

quantidade de estações escolhidas.   

Observando os valores calculados para as funções objetivos, vemos que também aumentam 

com a quantidade de estações escolhidas. Não foi possível encontrar um padrão de 

comportamento para o tempo de execução do algoritmo. Em alguns testes, o tempo diminui, 

em outros, o tempo aumenta.  

A Figura 4 mostra a configuração de 16 clientes e 4 estações escolhidas na configuração de 

distância em linha reta em Vitória. As estações escolhidas foram destacadas com ícone verde 

para melhor visualização espacial. 

Nos testes realizados para a Grande Vitória, verificamos que o número de iterações aumenta 

com a quantidade de estações escolhidas e é maior do que nos testes realizados para Vitória, 

já que o número de clientes é maior. Também não foi possível encontrar um padrão de 

comportamento para o tempo de execução do algoritmo. 
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              Figura 4 – Configuração de 4 estações escolhidas para distância em linha reta em Vitória 

 

Fonte: Autores (2017) 

A Figura 5 mostra a configuração de 16 clientes e 4 estações escolhidas na configuração de 

distâncias reais em Vitória. As estações escolhidas foram destacadas da mesma forma que na 

configuração anterior. Na Figura 4 vemos que as estações selecionadas ficaram visualmente 

bem localizadas, mas não representam tão bem a realidade. Utilizando a matriz de distâncias 

reais, foram escolhidas as estações de número 1, 5, 6 e 7. Já com a utilização da matriz de 

distâncias em linha reta as estações escolhidas foram as de número 1, 4, 5 e 7.  

A diferença no resultado está no fato de que os veículos se movimentarão obedecendo às 

distâncias reais da matriz de dados. Assim, vemos que a função objetivo passou de 2,2, 

aproximadamente, para 366,085 quilômetros.  
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              Figura 5 – Configuração de 4 estações escolhidas para distâncias reais em Vitória 

 

Fonte: Autores (2017) 

A Figura 6 mostra a configuração de 58 clientes e 5 estações escolhidas na configuração de 

distância em linha reta para a Grande Vitória. As estações escolhidas foram destacadas com 

ícone verde para melhor visualização espacial. 

Vemos que os locais candidatos à estações de carregamento selecionados estão mais próximos 

da maior densidade de clientes, como esperado.   

Figura 6 - Configuração de 5 estações escolhidas para distâncias em linha reta na região metropolitana 
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Fonte: Autores (2017) 

 

5. Conclusões 

Neste trabalho foi desenvolvido um método para a localização de estações de carregamento de 

veículos elétricos na cidade de Vitória e na Grande Vitória utilizando duas configurações nos 

caminhos percorridos: uma com distâncias em segmentos de linhas retas e outra com rotas 

reais. O método é baseado no modelo proposto por (Baouche et al. 2014).  

Através dos resultados obtidos e comparações realizadas, fica evidente que a utilização de 

distâncias reais para a cidade de Vitória é a recomendada. Ficou evidente também que quanto 

maior o número de clientes atendidos, maior o número de iterações, quando comparados os 

testes de Vitória e Grande Vitória.  
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Para que os resultados fiquem próximos da realidade é necessário à utilização das distâncias 

calculadas por rotas reais, pois há divergência entre os resultados em linhas retas e nas rotas 

reais.  

Notamos também através dos resultados dispostos nos mapas que para as regiões estudadas 

não são necessárias muitas estações de carregamento de veículos elétricos, pois a área 

territorial destes locais não é grande, e então os deslocamentos realizados pelos veículos 

elétricos são pequenos.  

Assim, dada à robustez do algoritmo, considerando sua resposta no aumento do número de 

clientes usuários de veículos elétricos, no tempo computacional baixo e na aplicação no 

mundo real, este método pode ser aplicado a diversas regiões de área metropolitana, onde a 

demanda por veículos elétricos serão maiores e há necessidade urgente de instalação de 

estações de carregamento.  
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