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Abstract—This work proposes an optimization application for 

the planning of the operation of storage systems in electricity 

distribution networks with the insertion of renewable wind 

generation. For this, an optimum power flow algorithm is applied 

with the inclusion of the power supplied or absorbed by banks of 

batteries as an optimization variable in the developed model. The 

objective is to minimize technical losses with minimum investment 

cost in storage systems, observing network constraints, such as 

voltage limits and load curves, as well as the variation of power 

from the renewable energy sources present in the system. A 

contribution of this work is analysis of the best places of the 

network for the allocation of batteries through sensitivity indexes 

from Lagrange multipliers. Another contribution is the 

assessment of the impact of representing the battery efficiency 

variation with its state of charge and current. A case study using 

a known system in the literature is performed to evaluate the 

proposed application.  

 
Index Terms—storage system, distribution network, optimal 

planning, optimization. 

I.  NOMENCLATURA 

SOCib,t Estado de carga da bateria ib no tempo t; 

SSTib,t Potência (kW) desenvolvida pela bateria ib no 

tempo t; 

η 

a, b 

I 

I10 

SOCmin 

SOCmax 

CSE 

 

CINEB 

 

CINPB 

 

COM  

 

PSEt 

CUE 

Eficiência do banco de baterias; 

Constantes de recarga da bateria; 

Corrente de recarga na bateria; 

Corrente nominal da bateria; 

Estado de carga mínimo da bateria; 

Estado de carga máximo da bateria; 

Custo de energia ($/kWh) proveniente da 

subestação; 

Custo das baterias por capacidade de 

armazenamento ($/kWh); 

Custo das baterias por capacidade de despacho 

de potência ($/kW); 

Custo de operação e manutenção da bateria 

($/kWh); 

Potência fornecida pela subestação no tempo t; 

Custo unitário da energia; 
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nAnos 

EBATib 

CINEBib 

 

Horizonte de operação (anos); 

Capacidade de energia da bateria ib (kWh); 

Custo por capacidade de armazenamento 

($/kWh); 

nBat 

SBAmaxib 

 

CINPBib 

COMib 

Vref 

Vmin 

Vmax 

PGib,t 

 

Peolica
ib,t 

Pibm,t 

 

PBAib,t 

 

Pcarga
ib,t 

 

QGib,t 

 

Qibm,t 

 

Qcarga
ib,t 

 

ISB 

Número total de baterias no sistema; 

Potência aparente máxima fornecida pela 

bateria ib; 

Custo por potência de despacho ($/kW); 

Custo de operação por potência ($/kW); 

Tensão de referência na subestação; 

Limite mínimo de tensão; 

Limite máximo de tensão; 

Potência ativa gerada na barra ib, no período t, 

caso esta barra seja a subestação; 

Potência eólica na barra ib e período t; 

Fluxo de potência ativa na linha ibm, no 

período t; 

Potência ativa desenvolvida pela bateria em ib 

no período t; 

Demanda de potência ativa na barra ib e 

período t; 

Potência reativa gerada na barra ib, no período 

t, caso esta barra seja a subestação; 

Fluxo de potência reativa na linha ibm, no 

período t; 

Demanda de potência reativa na barra ib e 

período t; 

Índice de sensibilidade. 

 

II.  INTRODUÇÃO 

os dias atuais, é perceptível o crescimento na geração de 

energia utilizando fontes renováveis. A busca pela 

utilização de recursos naturais deve-se em grande parte aos 

incentivos governamentais oferecidos [2]. Na Alemanha, os 

incentivos conduziram a uma redução de 25% nos custos de 

sistemas fotovoltaicos com baterias em apenas um ano. Outra 

opção, é a utilização de tarifas variadas ao longo do dia, 

induzindo consumidores a investirem em sistemas de gestão de 

energia envolvendo dispositivos de armazenamento, como 

vem sendo feito na Austrália [16].  

A utilização de combustíveis apresenta algumas 

desvantagens como problemas em seu transporte, alto custo 

operacional, flutuações de preço, degradação e problemas 

ambientais provenientes da extração dos recursos [1]. Por 
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outro lado, o uso de fontes alternativas de energia oferece 

maior independência energética e melhoria na confiabilidade 

das redes de distribuição locais, além de redução de gases 

poluentes [13]. Segundo [8], geradores eólicos e fotovoltaicos 

vêm sendo amplamente utilizados em áreas afastadas dos 

grandes centros urbanos. 

Entretanto, deve-se atentar às implicações que este 

crescimento na geração de energia renovável pode acarretar. 

Atualmente, sua inserção em sistemas de potência ainda é 

relativamente muito pequena, apesar do crescimento recente, 

não afetando de forma significativa a qualidade e 

confiabilidade do fornecimento de eletricidade. Com o 

aumento de sua utilização a níveis de penetração maiores que 

20% da demanda de potência total do sistema, podem-se 

observar efeitos negativos devido à inconstância de sua 

geração [2]. Outro fator chave é a imprevisibilidade na 

geração de energia eólica e solar, as quais são fortemente 

dependentes das condições climáticas locais [11].    

A integração de sistemas de armazenamento de energia tem 

se tornado a forma mais viável de confrontar os problemas 

supracitados [2], sendo um fator chave na operação de redes 

de distribuição [12]. Diversas pesquisas recentes em 

tecnologias de geração de energia renováveis têm combinado 

sistemas de baterias com a geração advinda de recursos 

naturais (hidráulica, eólica e painéis fotovoltaicos), 

aumentando assim a confiabilidade da rede. As baterias podem 

ser vistas como um meio de maximizar o uso da energia 

proveniente de fontes renováveis, armazenando-a nos 

momentos em que esta geração excede a demanda a ser 

atendida, e fornecendo-a a carga posteriormente [6]. Pode-se 

citar como alguns dos benefícios do uso de baterias a 

regulação de tensão e a redução dos picos de carga na rede de 

distribuição. 

Sendo assim, deve-se levar em consideração a forma com 

que o sistema contendo baterias é operado, com o propósito de 

aproveitar da melhor forma os benefícios provenientes desta 

tecnologia, minimizando a quantidade de recursos utilizada. 

Alguns trabalhos [20]-[13] consideram as eficiências de carga 

e descarga de um sistema de armazenamento de baterias fixas, 

inclusive iguais a 100%. Porém, as baterias apresentam uma 

particularidade de operação, onde sua eficiência é variável de 

acordo com a corrente (Iib,t) e o estado de carga (SOCib,t) 

momentâneos [18]-[19]. Sendo assim, a avaliação do impacto 

da representação da variação de eficiência de um sistema de 

armazenamento com a sua operação é oportuna para uma 

análise mais realista. 

Conforme visto em [15], a demanda instantânea de energia 

por parte dos consumidores e a difícil previsibilidade na 

geração por fontes renováveis fazem do planejamento da 

operação um problema complexo de otimização. Segundo 

[10], analises estatísticas mostram que redes de distribuição 

são as maiores responsáveis por interrupções no fornecimento 

de energia ao consumidor final. 

O objetivo deste artigo é otimizar o comportamento de 

baterias em SDE visando atender à demanda com o menor 

custo de investimento e operação possível, utilizando-se Fluxo 

de Potência Ótimo (FPO). O modelo proposto observa 

restrições da rede elétrica, como por exemplo, a manutenção 

das tensões dentro de limites preestabelecidos, bem como a 

intermitência de fontes renováveis baseadas em energia eólica, 

representadas por despachos variáveis durante a operação. O 

objetivo é minimizar o custo de investimento em baterias, 

energia e potência, e os custos operacionais, que incluem os 

associados aos sistemas de armazenamento e às perdas 

técnicas na rede elétrica. Uma contribuição do modelo 

proposto é a representação da variação na eficiência de bancos 

de baterias com a sua operação, mais especificamente com sua 

corrente e estado de carga. Índices de sensibilidade são 

aplicados na determinação dos melhores pontos para a 

alocação dos bancos. A metodologia é testada em um sistema 

de 21 barras da literatura com penetração de geração eólica, 

com base de meio dia de operação e discretização horária. 

Este artigo está dividido como se segue: a Seção 2 descreve 

a modelagem de dispositivos de armazenamento no problema 

de FPO; na Seção 3 é apresentada a metodologia proposta; na 

Seção 4 tem-se os resultados obtidos em simulação feita em 

ambiente Matlab; e por fim, na Seção 5 são expostas as 

considerações finais deste trabalho e apresentadas sugestões 

para futuros trabalhos. 

III.  MODELAGEM DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO NO 

PROBLEMA DE FPO 

No presente trabalho, os dispositivos de armazenamento, 

representados por bancos de baterias, são acoplados a barras 

do SDE, de modo que estes dispositivos podem operar 

fornecendo energia ao sistema ou armazenando-a de acordo 

com o período de operação e a disponibilidade de recursos 

energéticos. Se a carga a ser atendida for inferior à geração 

disponível, a bateria armazena energia, para sua posterior 

utilização. Por outro lado, quando a carga aumenta a níveis 

próximos ou superiores à capacidade de geração, ou quando 

esta capacidade diminui devido à intermitência de fontes 

renováveis, a bateria auxilia no suprimento da energia. Com 

isso, evita-se uma operação indesejada como, por exemplo, 

com oscilações de tensão no sistema.  

Consultando os manuais de fabricantes de baterias, pode-se 

encontrar sua capacidade nominal (CB), que representa a 

quantidade máxima de carga que o dispositivo consegue 

armazenar [11]. Considerando este limite, utiliza-se uma 

variável de estado de carga (SOC), que é uma medida da 

energia armazenada em relação a capacidade da bateria.  

Conforme visto em [14], o estado atual de cada bateria é 

atualizado a cada período de operação de acordo com a 

seguinte relação: 

, , ,

, 1

, , ,

/ , 0

* , 0

ib t ib t ib t

ib t

ib t ib t ib t

SOC SST se SST
SOC

SOC SST se SST






 

 

    (1) 

   Vale ressaltar que a potência desenvolvida pela bateria 

em cada período (SSTib,t) pode ter valores positivos ou 

negativos. Quando o valor é positivo, a bateria se encontra em 

estado de carregamento, armazenando energia do sistema. De 

forma análoga, um valor negativo indica que a bateria se 
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encontra fornecendo energia ao sistema, operando no modo de 

descarregamento. 

A eficiência do sistema de armazenamento de baterias é 

variável, quando este opera em modo de carregamento, de 

acordo com seus valores operativos de corrente e estado de 

carga, conforme Equação (2). 

 

10

.( ( ) 1)
( ) 1

( )bat

a SOC t
t EXP

I t
b

I



 
 
  
 
  

                  (2) 

 

Onde a e b são constantes de recarga dependentes das 

características construtivas da bateria, e I10 é a corrente 

nominal informada pelo fabricante [19]. Para preservar o 

tempo de vida útil do dispositivo de armazenamento, deve-se 

atentar à não utilizá-lo próximo de estar totalmente 

descarregado [9]. De acordo com [6] e [11], admite-se o limite 

inferior de 40% como um valor viável para a preservação das 

baterias. Alguns trabalhos restringem também o carregamento 

máximo à 80% ou 90% da capacidade total da bateria.  

 

,min ib t maxSOC SOC SOC            (3) 

 

Os valores de SOCmin e SOCmax são os limites inferior e 

superior de estado de carga da bateria, 40% e 90%, 

respectivamente. Em alguns trabalhos [6], opta-se por deixar o 

dispositivo carregar completamente se necessário. No presente 

trabalho, a fim de se obter uma representação mais realista, os 

limites da restrição (3) são considerados. 

IV.  METODOLOGIA PROPOSTA  

A.  Modelo de Otimização 

O problema de otimização da operação de SDE com bancos 

de baterias baseia-se na utilização de um FPO e na referência 

[13], cuja função objetivo consiste na minimização do custo 

total de investimento e operação da rede e do sistema de 

armazenamento. Este problema é multi-estágios, ou seja, a 

otimização deve ser feita para todos os períodos do horizonte 

de operação e discretização considerados, de forma acoplada. 

Portanto, a função objetivo então pode ser formulada como: 

 

Min F CSE CINEB CINPB COM         (4) 

 

Em que CSE representa o custo da energia proveniente da 

subestação, proporcional ao custo de perdas técnicas, CINEB e 

CINPB representam os custos de investimento nas capacidades 

de energia e de despacho/armazenamento de potência, 

respectivamente, da bateria, e COM representa o custo de 

operação e manutenção da bateria. A parcela associada ao 

custo da energia proveniente da subestação leva em 

consideração o custo unitário da energia (CUE), a potência 

utilizada em cada período do dia (PSEt), além do horizonte de 

operação (nAnos). Destaca-se que CSE é diretamente 

proporcional ao custo de perdas técnicas no SDE e que, 

portanto, a minimização de CSE implica em minimização de 

perdas. A restrição 5 formula CSE para uma discretização 

horária do horizonte de planejamento. 

 
24

1

* *365*t

t

CSE PSEh CUE nAnos


        (5) 

 

O custo CINEB leva em consideração a capacidade de 

energia das baterias ib (EBATib) e o custo por capacidade de 

armazenamento, por bateria (CINEBib), tem-se: 

 

1

*
nBat

ib ib

ib

CINEB EBAT CINEB


             (6) 

 

O custo CINPB, por sua vez, é dado por: 

 

1

*
nBat

ib ib

ib

CINPB SBAmax CINPB


               (7) 

 

Em que SBAmaxib é a potência aparente máxima fornecida 

pela bateria ib durante o horizonte de operação, conforme 

formulado em: 

 

( )ib ib
t

SSTmax max SST           (8) 

 

Esta potência define a capacidade de potência da bateria no 

modelo de otimização proposto. E por fim, tem-se o custo de 

operação e manutenção das baterias, dado por: 

 

1

*
nBat

ib ib

ib

COM SBAmax COM


                 (9) 

 

Em que COMib é o custo de operação e manutenção da 

bateria ib. 

O sistema de distribuição possui algumas restrições de 

operação, como de limite de tensão. Adicionalmente, de 

acordo com [3], a tensão na barra de referência fixa. Esta 

prática ajuda no prolongamento do tempo de vida do 

transformador e no aumento da confiabilidade da rede, em 

comparação com uma operação mais flexível [21].  As 

restrições de tensão fixa na subestação e de limite de tensão 

nas barras de carga são formuladas em (10) e (11), 

respectivamente. 

 

1,t refV V                   (10) 

 

,min ib t maxV V V                      (11) 

 

Em que V1,t é a tensão na subestação no período t e Vref é o 

valor fixo controlado pelo regulador; Vib,t é o valor de tensão 
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na barra de carga ib no período t; e Vmin e Vmax são os 

limites inferior e superior de tensão da rede elétrica. Deve-se 

assegurar o balanço de carga em cada barra da rede elétrica. 

Deve-se atentar que existem perdas no transporte de energia e 

que a bateria pode operar ora como fornecedora e ora como 

consumidora de energia, conforme descrito anteriormente. 

Portanto, o balanço de carga é dado nas restrições (12) e (13). 

 

, , , , ,

eolica carga

ib t ib t ibm t ib t ib t

m ib

PG P P PBA P


         (12) 

 

, , ,

carga

ib it ibm it ib it

m ib

QG Q Q


                             (13) 

 

Em que PGib,t é a potência gerada na barra ib, no período t, 

caso esta barra seja a subestação; Peolica
ib,t é a potência eólica 

na barra ib e período t; Pibm,t é o fluxo de potência ativa na 

linha ibm, no período t, onde m pertence ao conjunto de barras 

conectadas à barra ib(Ωib); PBAib,t é a potência ativa 

desenvolvida pela bateria em ib no período t; Pcarga
ib,t é a 

demanda de potência ativa na barra ib e período t; QGib,t é a 

potência reativa gerada na barra ib, no período t, caso esta 

barra seja a subestação; Qibm,it é o fluxo de potência reativa na 

linha ibm, no período t, onde m pertence ao conjunto de barras 

conectadas à barra ib(Ωib); e Qcarga
ib,t é a demanda de potência 

reativa na barra ib e período t. Finalmente, as restrições 

formuladas na seção 2 são incluídas no modelo de FPO para 

cada bateria, a fim de se considerar seus modos de operação, 

estados e limites de carga, conforme descrito anteriormente. 

 

B.  Índice de Sensibilidade 

Neste trabalho, são utilizados índices de sensibilidade 

usados para a alocação dos dispositivos de armazenamento no 

SDE. Estes índices são baseados em multiplicadores de 

Lagrange obtidos da resolução do problema de FPO através do 

Método Primal-Dual de Pontos Interiores (MPI) [4], [7]. Mais 

especificamente, estes multiplicadores são associados às 

restrições de balanço de potência ativa (12). Desta forma, o 

índice de sensibilidade (ISB) para cada barra é dado por:  

 

PISB                 (14) 

 

Onde ISB é o índice de sensibilidade para a alocação de 

baterias e λP é o multiplicador de Lagrange associado à 

restrição (12). As barras com os maiores valores modulares de 

ISB, são as mais indicadas para a alocação de bancos de 

baterias a fim de se diminuir as perdas técnicas no SDE, pois 

quanto maior o multiplicador da barra, em módulo, maior é a 

redução de perdas para uma injeção de potência nesta barra. 

V.  RESULTADOS 

O sistema teste utilizado no presente trabalho consiste na 

rede de distribuição de 13,4 kV cujos dados foram obtidos de 

[13]. O sistema é composto por 21 barras, sendo uma 

subestação e 20 barras de carga, conforme Fig. 1. A 

capacidade nominal da subestação é de 10 MVA e a sua tensão 

é mantida através da atuação de um regulador no valor de 1,05 

pu. 

 

 
Fig. 1. Sistema de distribuição em estudo. 

 

A carga em cada uma das 20 barras é idêntica, sendo suas 

potências ativa e reativa de 310 kW e 50 kVAr, 

respectivamente. Para uma abordagem mais realística, 

utilizam-se multiplicadores de carga aplicados às potências 

nominais para definir as curvas de cargas. Estes 

multiplicadores foram obtidos de [17], conforme 

exemplificado na Fig. 2 para as barras 10 e 16, durante 12 

horas de operação, período diário considerado no estudo. O 

horizonte de planejamento é de 25 anos. 

 
Fig. 2. Curva de multiplicadores de carga. 

 

Pode-se observar que existem seis geradores eólicos no 

sistema de distribuição em estudo. A potência fornecida por 

este tipo de geração é dependente da velocidade do vento ao 

longo do dia. De modo análogo ao feito em [5], a potência 

gerada em cada hora pode ser expressa conforme a seguinte 

função da velocidade dos ventos: 

 

89,4209* ( ) 382,5993 1,2,...,12Pte v t t        (15) 
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Em que v é a velocidade dos ventos na região do 

aerogerador. Utilizou-se dados de velocidades de vento de 

uma região brasileira, mostrados na Tabela I e a Equação (15) 

para determinar a potência dos geradores eólicos. Dado que as 

barras se encontram em locais fisicamente próximos, pode-se 

considerar que a velocidade dos ventos é similar em todo do 

sistema, conforme feito em [13].  

 
TABELA I 

VELOCIDADE DO VENTO DURANTE OPERAÇÃO 

Horas (h) 1 2 3 4 5 6 

Vel. (m/s) 6,70 5,67 5,59 4,41 6,58 5,34 

Horas (h) 7 8 9 10 11 12 

Vel. (m/s) 4,82 4,83 4,55 3,56 6,13 9,44 

 

Após contabilizada a geração eólica total, percebe-se que há 

um grau de 12% de penetração no sistema em estudo. Ou seja, 

a energia fornecida pela fonte renovável ajudará no 

atendimento de cerca de 12% da demanda energética. 

Os índices de sensibilidade são calculados conforme 

Equação (14) e as dez melhores barras, em ordem crescente, 

são mostradas na Tabela II. As cinco primeiras barras serão 

utilizadas para alocação neste estudo de caso. 

 
TABELA II 

MELHORES BARRAS PARA A ALOCAÇÃO DE BATERIAS COM BASE NOS SEUS 

RESPECTIVOS ÍNDICES DE SENSIBILIDADE 

Número da barra 13 14 12 15 16 17 18 19 20 21 

 

Por fim, a Tabela III apresenta a alocação de baterias utilizada 

em [13], assim como a capacidade dos dispositivos de 

armazenamento. 

 
TABELA III 

CAPACIDADE DAS BATERIAS E SUA LOCALIZAÇÃO 

Barras [13] 13 15 17 19 20 

Capacidade da bateria (kWh) 780 770 800 715 710 

 

O preço da energia também sofre variação ao longo da 

operação, conforme [13]. Em muitos países, ocorre a cobrança 

de uma tarifa maior em horários de pico, visando à atenuação 

da demanda excessiva nesses horários. De acordo com [13], 

pode-se utilizar tarifas divididas em patamares conforme 

exibido na Figura 3. 

 

 
Fig. 3. Variação do preço da energia. 

 

Os demais parâmetros utilizados neste trabalho são 

apresentados na Tabela IV. 

 
TABELA IV 

PARÂMETROS UTILIZADOS 

nAnos 25 

CINEBu ($/kWh) 225 

CINPBu ($/kW) 175 

COMu ($/kW) 20 

Vref (p.u.) 1,05 

Vmin (p.u.) 0,9 

Vmax (p.u.) 1,05 

A 20,73 

B 0,55 

 

A seguir, duas análises são realizadas:  

i) Análise-1 considerando eficiência fixa para fins de 

comparação com [13] em termos da alocação de bancos de 

baterias;  

ii) Análise-2 considerando eficiência variável conforme 

modelo proposto, com a finalidade de avaliar o impacto de 

uma representação mais realista do comportamento da 

eficiência com a operação. As duas análises utilizam o índice 

de sensibilidade proposto no presente trabalho.  

A.  Análise Considerando Eficiência Fixa 

A partir da execução do problema de FPO proposto com a 

inclusão do modelo de bateria considerando eficiência fixa de 

operação, tem-se o comportamento ótimo destes dispositivos 

ao longo das horas em estudo. Observa-se que inicialmente 

estes dispositivos funcionam como armazenadores de energia 

na rede, nos períodos em que a demanda de carga encontra-se 

em patamares mais baixos. Além disso, nas primeiras horas, a 

tarifa de energia é menor, fazendo viável o seu armazenamento 

para posterior utilização. Nas horas seguintes, a demanda é 

crescente e juntamente com o aumento da tarifa, sinaliza para 

o fornecimento de energia pelas baterias. O comportamento de 

cada bateria pode ser observado na Figura 4. 

 

 
Fig. 4. Comportamento ótimo das baterias. 

 

O custo total de operação do sistema é então obtido da 
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resolução do problema de FPO proposto. Os resultados são 

apresentados na Tabela V. 

 
TABELA V 

CUSTO TOTAL DE PLANEJAMENTO DO SDE, ANÁLISE-1 

Solução Custo (em milhões de $) 

Sem utilização de baterias 58,483 

Alocação usado em [13] 57,950 

Alocação proposta no trabalho 57,937 

 

Sem a utilização de dispositivos de armazenamento, o custo 

associado à parcela de energia proveniente da subestação, ou 

seja, o custo associado às perdas técnicas, é de 

aproximadamente $58,483 milhões. Com a inserção das 

baterias nos locais indicados na Figura 1, operando conforme 

comportamento da Figura 4, o custo total passa a ser de 

$57,937 milhões, indicando a viabilidade do investimento nos 

sistemas de armazenamento, com uma economia de $546 mil. 

Percebe-se ainda que utilizando a alocação das baterias 

proposta por meio de índices de sensibilidade, o custo total 

também é menor em relação ao custo quando se utiliza a 

alocação apresentada e [13]. A Tabela VI apresenta todas as 

parcelas de custo da Equação (4), ou seja, os custos de 

investimento e operação com a presença das baterias, obtidos 

pelo modelo de FPO. 

 
TABELA VI 

PARCELAS DE CUSTO CONSIDERADAS NO PLANEJAMENTO, ANÁLISE-1  

Custo (em milhões de $) CSE CINEB CINPB COM 

Sem utilização de baterias 58,483 - - - 

Alocação usado em [13] 56,965 0,0849 0,0121 0,0014 

Alocação proposta no trabalho 56,951 0,0849 0,0122 0,0014 

 

A Tabela VII apresenta as capacidades das baterias 

determinadas pelo método proposto neste trabalho, para as 

cinco últimas barras da Tabela II. 

 
TABELA VII 

ALOCAÇÃO DE BATERIAS PROPOSTA NO TRABALHO 

Barras – Índices propostos 17 18 19 20 21 

Capacidade da bateria (kWh) 755 755 755 755 755 

 

B.  Análise Considerando Eficiência Variável 

Tendo em vista a especificidade do processo de 

carregamento de bancos de baterias, investiga-se então o 

quanto este fator pode afetar os custos de operação do sistema 

em estudo. É utilizada a alocação proposta por meio dos 

índices de sensibilidade, porém, nesta análise, a eficiência 

variável do banco de baterias é incluída no modelo utilizado 

na resolução do problema de FPO. O comportamento dos 

dispositivos de armazenamento é semelhante ao apresentado 

na primeira análise, visto que há necessidade de se armazenar 

energia nas primeiras horas, fornecendo-a posteriormente ao 

sistema, nas horas em que o mesmo opera de forma mais 

crítica.  

Na solução obtida, a eficiência média global dos 

dispositivos de armazenamento durante a operação foi de 

85,85%. Sendo assim, para se ter uma comparação adequada 

em termos de custos de operação, é feita uma nova simulação 

utilizando uma eficiência fixa de 85,85%. Os resultados 

encontrados são apresentados na Tabela VIII. 

 
TABELA VIII 

CUSTO TOTAL DE PLANEJAMENTO DO SDE, ANÁLISE-2 

Modelo Custo (em milhões de $) 

η variável 58,278 

η fixa 58,231 

 

Observa-se que a análise da variação da eficiência do banco 

de baterias impacta no custo total de planejamento, neste caso, 

com aumento deste custo. Isto é esperado, uma vez que a 

representação mais realista do problema tende a resultar em 

análises menos otimistas com relação aos custos envolvidos. A 

Tabela IX apresenta o custo de cada parcela considerada no 

planejamento, onde se pode observar separadamente os custos 

relacionados a perdas técnicas do sistema, bem como os custos 

de investimento e operação dos dispositivos de 

armazenamento. 

 
TABELA IX 

PARCELAS DE CUSTO CONSIDERADAS NO PLANEJAMENTO, ANÁLISE-2 

Custo (em milhões de $) CSE CINEB CINPB COM 

Modelo com η variável 57,302 0,0849 0,0114 0,0013 

Modelo com η fixa 57,259 0,0849 0,0110 0,0013 

 

Ao observar as Tabelas VIII e IX, percebe-se que o modelo 

com eficiência fixa apresenta um melhor desempenho, 

atenuando de forma mais significativa as perdas técnicas do 

SDE. Entretanto, a adoção deste modelo é menos realista por 

não considerar esta característica intrínseca do sistema de 

baterias com relação ao comportamento de seu rendimento em 

função de sua operação. 

VI.  CONCLUSÕES 

No presente trabalho, propôs-se uma aplicação de 

otimização para o planejamento da operação ótima de bancos 

de baterias levando-se em consideração as restrições técnicas 

de sistemas de distribuição. O objetivo foi minimizar os custos 

totais de investimento, operação e manutenção de baterias, 

considerando-se suas capacidades de energia e potência, bem 

como os custos operacionais referentes às perdas técnicas na 

distribuição. Foi obtida uma redução no custo total de 

planejamento a partir da inclusão de capacidade de 

armazenamento no sistema, indicando a viabilidade de 

investimento neste recurso, principalmente na presença de 

geração renovável, visto que os picos desta modalidade não 

coincidem, necessariamente, com os períodos de maior 

demanda. 

A metodologia proposta, em que os índices de sensibilidade 

são utilizados para a alocação de bancos de baterias no SDE, 

mostra-se aplicável, visto que, para o sistema em estudo, o 

custo de planejamento diminuiu em relação à alocação 
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apresentada na literatura, nas mesmas condições de eficiência 

fixa. Adicionalmente, mostrou-se que a representação da 

variação da eficiência dos dispositivos de armazenamento 

impacta no planejamento e, portanto, deve ser considerada por 

ser tratar de uma abordagem mais realista para o problema.  
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