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INTRODUÇÃO

Com a maior importância e relevância dada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU,
2022), combinados à busca pela redução de custos e emissões e também pela resiliência da rede elétrica,
nota-se claramente o avanço das tecnologias renováveis para geração de energia elétrica. Porém, quando
se trata de energia solar, deve-se levar em conta a intermitência na energia produzida, o que leva a um
descompasso entre a demanda do consumo e a energia produzida pelo sistema de geração solar. É nesse
contexto, que se mostra necessária a adoção de sistemas de armazenamento de energia em microrredes.
Microrredes são redes elétricas locais que possuem os seus elementos de geração e consumo
geograficamente próximos, e cujo gerenciamento entre demanda e produção de energia é coordenado e
monitorado de forma “inteligente” (WOOD, ELISA). Note que deve-se dar atenção à integração inteligente
dessas duas tecnologias, pois, de maneira análoga, a energia armazenada disponível pode não ser
suficiente para atender uma demanda sem o consumo de energia da concessionária. Além disso, prevê-se
que sistemas de armazenamento de energia “atrás do medidor” possam otimizar investimentos na
distribuição, prover serviços ancilares à rede e aumentar a resiliência no fornecimento (GREENER, 2021).

O presente estudo baseia-se no contexto de microrredes compostas de unidades consumidoras
residenciais com sistemas de armazenamento distribuído, que podem contribuir no aumento da resiliência e
otimização de fornecimento de energia aos consumidores finais. Esse estudo envolve a análise de tal
alternativa através de ferramentas de simulação computacional em longo prazo a partir de otimizadores
seguindo premissas básicas de geração e consumo. Com isso, é desenvolvida uma metodologia de
dimensionamento de sistemas de armazenamento distribuído localizado em unidades consumidoras para
microrredes com geração de energia solar, juntamente com uma compreensão ampla e detalhada das
necessidades para que tal metodologia possa ser aplicada.

METODOLOGIA

O desenvolvimento deste trabalho foca na simulação e na otimização de sistemas de
armazenamento de energia em microrredes. Para que o estudo fosse possível e proveitoso,
fundamentou-se a base teórica no que diz respeito a microrredes e sistemas de armazenamento. Com isso,
tornou-se viável a utilização de softwares específicos para a modelagem e otimização de parâmetros que
definem uma microrrede e seu sistema de armazenamento.
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Os passos adotados para realização das otimizações foram divididos em algumas etapas:
● Perfil de consumo residencial levantado a partir de coleta de dados.
● Modelagem de uma casa no software de simulação e otimização de longo prazo LEAP: Low

Emissions Analysis Platform (HEAPS, 2021) a partir da curva de consumo residencial.
● Definição dos parâmetros de armazenamento de energia para realização da otimização.
● Modelagem das fontes de energia fotovoltaica no software Helioscope1.
● Inserção do resultado de fontes de energia fotovoltaica no software LEAP.
● Montagem de planilha para tratamento de dados e visualização de resultados.

Por fim, toda otimização deve ser regida por uma regra de redução de custos, por isso, também foi
necessário levantamento dos custos relacionados à (I) rede elétrica, (II) aquisição de baterias e (III)
instalação de sistemas fotovoltaicos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dois cenários distintos são considerados como estudos de caso no dimensionamento do banco de
baterias. O primeiro deles avalia uma casa dentro de um condomínio, sendo abastecida por uma rede
elétrica e um sistema fotovoltaico de potência nominal 3,2 kWp. Já o segundo, conta com um condomínio
com 47 casas, sendo 27 delas instaladas com sistemas fotovoltaicos com a mesma potência projetada para
uma casa. O banco de baterias, então, é determinado a partir destes parâmetros. É importante ressaltar,
que cada casa deve consumir, em média, 10.548,46 kWh/ano.

Estudo de caso I: unidade consumidora individual
Utilizando todas as ferramentas e métodos citados na seção “Metodologias”, o primeiro resultado

pode ser obtido. É importante notar que foram estudados e projetados cenários até o ano de 2050. No
entanto, uma previsão da energia gerada no ano de 2030 pode ser observada na Figura 1, retirada do
Software LEAP, para o modelo de uma única casa.

Figura 1 – Balanço energético para uma casa condominial com sistema de baterias

Conforme mostra a Figura 1, as barras verticais de cor vermelha representam a energia oriunda da
rede elétrica. Em primeiro plano, percebe-se que o otimizador faz o uso desta tecnologia em partes do dia,
principalmente à noite. Em segundo plano, percebe-se o funcionamento da energia solar, representada
pelas curvas azuis, somente durante o período determinado anteriormente, em que há luz solar. Além disso,
é importante notar o funcionamento das baterias, que ora são carregadas pela rede e pela energia solar,
ora são descarregadas para suprir a demanda de energia elétrica. O gráfico mostra claramente o trabalho
de carregamento das baterias e de atendimento da demanda solicitada pela casa, otimizado pelos
algoritmos do LEAP com o objetivo de redução dos custos. Com isso, a curva em cinza “Net Dispatch”

1 https://www.helioscope.com/
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mostra o resultado da composição das energias, isto é, quanto de energia é disponibilizada para suprir a
demanda, já considerando o carregamento ou o descarregamento da bateria. Com um tratamento dos
dados, torna-se possível calcular a capacidade máxima requerida da bateria. Para isso, considera-se o
valor máximo de energia armazenada na bateria antes de que comece a ser descarregada.

Os valores obtidos do gráfico indicam que a capacidade da bateria deve ser de 2.713,25 kWh/ano
para que ela possa atender as necessidades previstas. Além disso, considerando o período de um dia, a
capacidade deve ser de 7,43 kWh. Dessa forma, levando-se em conta baterias estacionárias de 12 V
(TEIXEIRA, 2020), pode-se estimar que seja necessário um sistema de baterias equivalente a 619,46 Ah.

Para o estudo de caso, verificou-se baterias estacionárias comerciais de chumbo-carbono de
diferentes modelos e capacidades (TEIXEIRA, 2020). A Figura 2 mostra quantas baterias seriam
necessárias e o custo estimado para o conjunto de baterias de acordo com a cotação de mercado. Essa
generalização de modelo de bateria garante mais versatilidade à metodologia de dimensionamento de um
sistema de baterias.

Figura 2 –  À esquerda: quantidade de baterias necessárias para a capacidade por modelo.

À direita: custo do conjunto total de baterias. (Adaptado de TEIXEIRA, 2020 e de levantamento de mercado)

Por fim, dando maior detalhamento ao modelo de bateria 12MF105 (TEIXEIRA, 2020), cujo custo
mostrou-se ser o menor, percebe-se uma autonomia equivalente a aproximadamente 6 horas de carga.
Esta avaliação de autonomia leva em consideração situações extremas, em que a casa não recebe nenhum
tipo de energia, nem da rede, nem do sistema fotovoltaico. Dado que o consumo diário da casa é de 28,90    
kWh, um conjunto de 6 unidades do modelo de bateria 12MF105, com capacidade de 105 Ah ou 1,26 kWh
por unidade, é capaz de suprir a demanda da casa por até 6 horas antes da bateria se esgotar.

Ainda foi acrescentada uma interface gráfica com as informações mais significativas da
metodologia, apresentadas nas Figuras 3, 4 e 5. A Figura 3 mostra os dados de entrada para o estudo de
caso, ou seja, uma casa com consumo diário de 28,9 kWh e uma planta fotovoltaica de 3,2 kWp, composta
por 8 painéis solares, gerando aproximadamente 4.813 kWh/ano. Ao fim, mostra-se a capacidade total
necessária de 7,43 kWh de baterias, equivalente a 6 baterias do tipo 12MF105 (TEIXEIRA, 2020) e o custo
de R$ 3.780, de acordo com levantamento de preços no varejo.

Figura 3 –  Resumo dos resultados de dimensionamento de baterias

As figuras 4 e 5 mostram, ainda, resumos dos parâmetros e cálculos utilizados na metodologia. Para
o estudo de caso considerado, pode-se observar a curva de energia elétrica demandada na casa no
primeiro gráfico, ou as curvas de geração, rede e bateria durante o dia nos dois gráficos seguintes. O quarto
gráfico mostra o carregamento e descarregamento da bateria e o quinto, os custos unitários por potência
instalada de cada tecnologia para realização das otimizações no LEAP. Por fim, o último gráfico mostra os
custos por cada tipo de bateria ao fim da metodologia.
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Figura 4 – Visão parcial do painel de resultados: Tabelas, Perfil de Consumo em uma casa, Perfil de geração fotovoltaica em uma casa.

Figura 5 – Visão parcial do painel de resultados: Perfil de consumo pela rede, geração e despacho de bateria, Curvas de carregamento e

descarregamento de baterias, Custos de cada recurso energético e Custos por bateria por modelo.

Estudo de caso II: condomínio residencial
Em paralelo, torna-se relevante estender a metodologia para mais de uma unidade consumidora.

Assim, decidiu-se por aplicá-la à microrrede CONGRID do Projeto Merge (LOPEZ, 2020), que tem o
objetivo de implementar uma microrrede condominial “piloto” na região de concessão da CPFL. A
CONGRID, em um condomínio de Barão Geraldo, distrito de Campinas, SP, deve integrar tecnologias de
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geração fotovoltaica, armazenamento e gestão da energia. Nesse contexto, foi realizada uma otimização no
LEAP considerando-se este condomínio residencial, com um total de 47 casas, sendo 27 delas já instaladas
com painéis fotovoltaicos com 3,2 kWp de geração cada.

Para os cenários de simulação, considera-se que são adicionados 5 painéis solares a cada 5 anos,
até que todas as casas estejam com sistemas fotovoltaicos. Para isso, foi realizada a metodologia para
quantificar as baterias de 220Ah necessárias. A Tabela 1 apresenta a situação do condomínio em 2022 e a
evolução da quantidade de baterias até 2040.

Tabela 1 – Evolução da quantidade de baterias por ano

Com isso, os resultados mostram que à medida que mais casas passam a usar tecnologia
fotovoltaica, maior é a necessidade de baterias para uso de forma mais barata, eficiente e inteligente da
energia gerada localmente. Paralelamente, o uso da energia da concessionária é reduzido
sistematicamente.

CONCLUSÕES

Com relação aos resultados obtidos, notou-se certa dificuldade e limitação no uso do software LEAP
no que diz respeito à variação em curtos períodos de tempo. Isso está evidenciado no fato dos dias
simulados possuírem a mesma curva de carga. Essa é uma aproximação que traz resultados válidos e
satisfatórios, embora possa ser considerada conservadora. Porém, levando-se em consideração o escopo
da pesquisa, cumpre-se o objetivo de obter uma metodologia de dimensionamento de sistemas de bateria
distribuídos para microrredes. De uma forma geral, determinou-se um perfil de carga específico para
moradias e, a partir do software LEAP, criar o modelo para simulação e otimização de energia de baterias.
A partir de uma planilha para tratamento de dados, registram-se os dados de curva de carga e consumo.
Assim, torna-se possível criar o modelo e gerar os resultados de potência e energia para as três tecnologias
levadas em conta: solar, rede elétrica e baterias, podendo-se determinar as necessidades relativas à
quantidade de baterias para o sistema. A partir da metodologia proposta, foi possível obter a capacidade
anual de baterias para uma casa e um condomínio. Esses resultados originam-se de um cenário otimizado,
mesclando as redes elétrica e solar como suporte às baterias, buscando-se o menor custo possível.
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