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 É significativo o crescente aumento de geração de energia utilizando recursos 
renováveis

 A alta penetração de renováveis em redes de distribuição acarreta em 
possíveis problemas

 Alguns dos problemas provenientes da geração inconstante dos renováveis, 
podem ser minimizados ao se utilizar sistemas de baterias

 O investimento e operação das baterias deve ser avaliado em termos de custo 
benefício e restrições operativas

Introdução
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Aspectos técnicos e econômicos:

Perdas técnicas na rede

 Custos de investimento e operação em baterias

 Picos de carga

 Uso de recursos naturais

Confiabilidade

Objetivos
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Problema: Alocação e Dimensionamento

Metodologia
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Inclusão do modelo de baterias no 

problema de fluxo ótimo de potência, 

considerando várias horas de forma 

acoplada:

ib,t 1 ib,t ib,tSOC SOC SST  

As restrições operativas da bateria devem

ser consideradas:

min ib,t maxSOC SOC SOC 

maxSOC

minSOC



Função objetivo:

CSE = custo da energia proveniente da subestação

CINEB = custo de investimento em capacidade de
armazenamento de energia das baterias

CINPB = custo de investimento em potência de
despacho/armazenamento de energia pelas baterias

COM = custo de operação e manutenção do sistema de baterias

Metodologia
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Min CSE CINEB CINPB COM   



Restrições

Manutenção de tensão constante na barra de referência

Limites de tensão em cada barra:

Balanço de potência ativa e reativa em cada barra

Resultados
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1,t refV V

min ib,t maxV V V 

eólica c arg a

ib,t ib,t ibm,t ib,t ib,t

m ib

PG P P PBA P


   

c arg a

ib,t ibm,t ib,t ib,t

m ib

QG Q QBA Q


  



Restrições

Limite de despacho/absorção de potência por hora pelos sistemas de
armazenamento (conjunto bateria + conversor)

Limite de capacidade máxima/mínima durante operação do sistema de
armazenamento

Metodologia
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2 2

ib,t ib,t ib(PBA ) (QBA ) SBA 

min ib,t maxSOC SOC SOC 



Modelo de baterias mais realista

Metodologia
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Índices de Sensibilidade

 São baseados em multiplicadores de Lagrange, obtidos da resolução do 

problema do FPO através do Método Primal-Dual de Pontos Interiores

 Os índices são associados às restrições de balanço de potência de cada barra

Localização dos sistemas de armazenamento

Metodologia
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Sistema em estudo - 21 barras

Capacidade nominal da subestação: 10 MVA

Tensão na barra de referência: 1,05 p.u.

Tensão nominal: 13,4 kV

Demanda total: 6.200 kW

6 Geradores Eólicos

5 Sistemas de Armazenamento

Horizonte de planejamento: 25 anos

Resultados
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A potência forncecida por geradores eólicos é determinada

conforme a equação:

 Onde a velocidade dos ventos no período considerado é dada por:

Resultados
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teP 89,4209* v(t) 382,5993 



Preço da energia ao longo do dia

Parâmetros do Sistema em Estudo

Resultados
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 Em muitos países, ocorre a cobrança

de uma tarifa maior em horários de 

pico, visando à atenuação da 

demanda excessiva nesses horários



Comportamento ótimo do sistema de armazenamento de 

baterias para o sistema em estudo

Resultados
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Custo total de operação do SDE

Parcelas de custo do SDE

Resultados - Análise l
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Custo (em milhões de $) CSE CINEB CINPB COM

Sem utilização de baterias 58,483 - - -

Alocação usado em [Sedghi et al., 2016] 56,965 0,0849 0,0121 0,0014

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

Solução Custo (em milhões de $)

Sem utilização de baterias 58,483

Alocação usado em [Sedghi et al., 2016] 57,950

Alocação proposta no trabalho 57,937



Custo total de operação do SDE

Parcelas de custo do SDE

Resultados - Análise ll
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Custo (em milhões de $) CSE CINEB CINPB COM

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

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

Modelo Custo (em milhões de $)

ƞ variável 58,278

ƞ fixa 58,231



 Planejamento da operação de sistema com baterias e geração

distribuida proveniente de recursos renováveis – 25 anos

 Minimização dos custos totais: perdas, investmento e operação

 Metodologia proposta é adequada para a alocação de sistemas de 

armazenamento de baterias.

 Impacto de se considerer eficiência variável na operação das baterias

 Viabilidade de investimento em sistemas de armazenamento.

 Melhor aproveitamento dos recursos renováveis

Conclusões
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