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CONVITE À COMUNIDADE 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica UFSJ/CEFET-MG tem o prazer de 

convidar toda a comunidade para a sessão pública de apresentação e defesa da dissertação da mestranda 

BRUNA CAROLINE FERREIRA, que apresentará o trabalho intitulado: "ESTRATÉGIAS 

OPERACIONAIS PARA SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA CONECTADOS À 

REDE ELÉTRICA DE DISTRIBUIÇÃO COM GERAÇÃO DISTRIBUÍDA FOTOVOLTAICA". 

Banca Examinadora:  

Prof. Dr. Wesley Peres – UFSJ (Orientador) 

Prof. Dr. Francisco Carlos Rodrigues Coelho – UFSJ (Coorientador) 

Prof. Dr. Márcio Matias Afonso – CEFET-MG  

Prof. Dr. Bruno Henriques Dias – UFJF 

Local: Através do link https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/francisco-carlos-rodrigues-coelho 

Data: 01/12/2022 – Quinta Feira 

Horário: 14 horas 

Resumo do trabalho: 

A crescente utilização de geradores distribuídos (GDs) provoca mudanças significativas na operação dos 

sistemas de distribuição de energia elétrica (SDEE), principalmente nos predominantemente radiais. 

Complementarmente, os sistemas de armazenamento de energia por baterias (SAEBs) estão sendo utilizados 

para fornecer serviços auxiliares à rede devido à sua flexibilidade de atuar injetando ou absorvendo potência, o 

que pode mitigar o impacto da penetração das GDs. No entanto, é necessário programar a atuação desses 

dispositivos. Nesse contexto, este trabalho propõe duas estratégias de gerenciamento inteligente para planejar 

(day-ahead) o estado horário de carga (State of Charge - SoC) de uma bateria conectada a alimentadores de 

teste do IEEE (34 e 123 barras) com geração distribuída fotovoltaica. Em suma, na primeira metodologia 

foram implementadas duas metaheurísticas de otimização (NSGA-II e MOPSO) para atenuar os picos de 

demanda das cargas, reduzir as transgressões de tensão em relação aos limites normativos e minimizar as 

comutações dos tapes dos reguladores automáticos. Além disso, restrições físicas e operacionais são impostas 

ao modelo matemático para aproximá-lo da realidade. A segunda metodologia consiste em monitorar a 

potência ativa da subestação utilizando-a como sinal de disparo para o despacho ou carregamento do SAEB. 

Ressalta-se que os softwares MatLab e OpenDSS foram selecionados para estruturar as metaheurísticas e 

calcular o fluxo de potência temporal devido às suas capacidades de comunicação externa. Os resultados 

mostram que a atuação por sinais de disparo ignora diversas possibilidades de atuação, principalmente em 

sistemas com múltiplos picos de carga de diferentes dimensões. Finalmente, as abordagens metaheurísticas se 

destacaram entre os objetivos analisados. 
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