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Resumo

MOREIRA, Hermom Leal. “Aplicações da resposta da demanda em redes
elétricas inteligentes: uma abordagem para implementação, prototipagem e
otimização”: 2021. 254 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola Politécnica,
Departamento de Engenharia e Automação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

Com o avanço da automação em sistemas de distribuição surgiram as Redes Elétricas
Inteligentes (REIs) que são compostas por tecnologias de Medição Inteligente (MI), Ge-
ração Distribuída (GD) e Resposta da Demanda (RD), aplicadas principalmente como
solução para a operação dos Sistemas Elétricos de Potência (SEP). Além disso, por meio
da modernização dos modelos conceituais e estruturais do setor de energia e da integração
de recursos energéticos distribuídos (REDs) incluindo os sistemas de armazenamento de
energia (SAEs) é possível explorar novas aplicações, funcionalidades e oportunidades. A
pesquisa realizada oferece primeiramente, uma análise conjuntural dos riscos e oportunida-
des existentes no Brasil e no mundo visando uma proposta de solução baseada num modelo
mais robusto, eficiente e abrangente que engloba os avanços e inovações tecnológicas. No
cenário das REIs da atualidade são exploradas as principais ferramentas para interoperabi-
lidade e tomada de decisão de forma multivariada envolvendo produtores, concessionárias,
comercializadores, operadores, reguladores e clientes do mercado de energia em geral com
objetivo de prover um ambiente de produção de bens e serviços de energia muito mais
confiável, moderno, competitivo, econômico e eficiente. Esta tese explora a aplicação e
solução de problemas típicos da indústria de energia elétrica assim como a intermitência e
a integração de fontes renováveis e de armazenamento aos Sistemas de Energia Elétrica
(SEEs) convencionais. Esta análise visa postergar ou otimizar os investimentos, incentivar a
auto-produção nos setores residencial e comercial, incentivar a cogeração no setor industrial
e no ambiente de serviços de energia através de novas condições de operação e negócios do
setor energético. A sistemática proposta consiste um modelo de implementação, prototi-
pagem e otimização da gestão da demanda de energia em redes compostas de unidades
consumidoras e auto-produtoras com geração distribuída (p. ex. solar, eólica, térmica,)
residenciais, comerciais (p. ex. co-geração) e industriais (p. ex. biomassa, gás) inseridas em
sistemas de baixa e média tensão (MT). O processo de otimização é baseado em modelagem
matemática que consiste na coleta, análise, processamento de dados e tomadas de decisão
a partir da obtenção dos perfis de geração e consumo de energia das unidades; aquisição
de sinais e perfis de corrente, tensão e potência nos elementos ativos da rede; medição
do preço da energia de acordo com a dinâmica de tarifação do sistema. A modelagem
matemática evidencia a função objetivo proposta bem como restrições do problema de
modo a otimizar as parcelas relativas à geração, consumo e autoprodução das unidades
consumidoras, planejamento, operação e desempenho da rede e tarifação dinâmica da
energia que deverão ser executadas em tempo real nos pontos de injeção e consumo.

Palavras-chaves: Otimização. Programação matemática. Redes de distribuição de energia
elétrica. Redes elétricas inteligentes. Resposta da demanda.



Abstract

MOREIRA, Hermom Leal. Demand response applications in smart grids: an
approach to implementation, prototyping and optimization 2021. 254 p. Thesis
(Doctor of Science) – Escola Politécnica, Departament of Engineering and Automation,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

With the advancement of automation in distribution systems, Smart Grids (SGs) emerged,
which are composed of Smart Metering (SM), Distributed Generation (DG) and Demand
Response (DR) technologies, applied mainly as a solution for the operation of Power Electric
Systems (PES). In addition, through the modernization of conceptual and structural models
in the energy sector and the integration of Distributed Energy Resources (DERs) including
energy storage systems (ESSs) it is possible to explore new applications, features and
opportunities. The research carried out offers, first, a conjectural analysis of the risks
and opportunities existing in Brazil and in the world, aiming at a proposal for a solution
based on a more robust, efficient and comprehensive model that encompasses technological
advances and innovations. In today’s SGs scenario, the main tools for interoperability
and multivariate decision-making involving producers, concessionaires, traders, operators,
regulators and customers in the energy market in general are explored in order to provide
an environment for the production of goods and services much more reliable, modern,
competitive, economical and efficient. This thesis explores the application and solution of
problems typical of the electric power industry as well as the intermittent and integration
of renewable sources and storage to conventional Power Electirc Systems (PES). This
analysis aims to postpone or optimize investments, encourage self-production in the
residential and commercial sectors, encourage co-generation in the industrial sector and
in the energy service environment through new operating and business conditions in
the energy sector. The systematic proposal consists of implementing a model for the
implementation, prototyping and optimization of energy demand management in networks
composed of consumer and self-producing units with distributed generation (eg. solar,
wind, thermal,) residential, commercial (eg. co-generation) and industrial (eg. biomass,
gas) inserted in low and medium voltage (MV) systems. The optimization process is based
on mathematical modeling that consists of collecting, analyzing, processing data and
making decisions based on obtaining the energy generation and consumption profiles of
the units; acquisition of signals and profiles of current, voltage and power in the active
elements of the network; measurement of the price of energy according to the dynamic
tariffs of the system. The mathematical modeling shows the proposed objective function as
well as the problem restrictions in order to optimize the parcels related to the generation,
consumption and self-production of the consumer units, network planning, operation and
performance and dynamic energy pricing that should be performed in real time in the
injection and consumption points.

Keywords: Optimization. Mathematical programming. Power distribution networks. Smart
grids. Demand response.
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1 INTRODUÇÃO

Diversos paradigmas do setor elétrico estão sendo analisados atualmente à respeito
dos modernos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica (SDEEs), baseados em RD e
REIs, atrativos para estudos e pesquisas de alta complexidade em engenharia, na busca pelo
desenvolvimento de aplicações tecnológicas emergentes com o objetivo de desenvolvimento
e melhoria das condições de vida da população e da sociedade.

A Inteligência Artificial (IA), o Big Data, a Computação na Nuvem - Cloud
Computing e a Internet das Coisas - Internet of Things (IoT), além de outras novidades,
surgem nessa nova etapa da era digital denominada Revolução 4.0 ou Quarta Revolução
Industrial, sendo que o setor de energia é o principal protagonista devido à alta relevância
e dependência das pessoas aos serviços de energia.

Novos conceitos tecnológicos como geração inteligente, carga inteligente, casa
inteligente, prédio inteligente culminaram na concepção da Cidade Inteligente, que devem
ser analisadas sob o ponto de vista da viabilidade econômica, ambiental, técnica e social
em suas possíveis dimensões.

Esta não é uma tarefa simples, e para iniciar um estudo sobre a viabilidade da
implantação e aplicação de novas ferramentas na indústria de energia no país, é necessário
caracterizar e entender o funcionamento do Sistema Elétrico de Potência (SEP) no Brasil,
composto pelos seus subsistemas de geração, transmissão, distribuição (GTD) - compondo
o lado da oferta e o lado da demanda.

O lado da demanda é definido a partir do conjunto de clientes ou usuários residencial,
comercial, industrial e rural, que operam principalmente em MT e BT.

O modelo brasileiro ainda é fortemente regulado com o maior percentual de energia
gerada por meio de grandes centrais, com transmissão à longas distâncias, o que ocasiona
perdas de energia e eficiência, sendo a comercialização feita através de uma cadeia de
produção com clientes livres e cativos, com um modelo verticalizado e caracterizado como
monopólio natural de transmissão de energia desde a instalação dos primeiros geradores
no país até os dias atuais, o que torna o mercado brasileiro de energia baseado no modelo
de oferta.

O lado da demanda tem importância fundamental, principalmente nestes últimos
anos, para a garantia da estabilidade do sistema de energia e devido ao crescimento
da produção e armazenamento de energia própria podem tornar-se cogeradores ligados
diretamente à rede.

Cabe destacar que, após o início do período crítico dos apagões da década de 90,
surgiram ações de melhoria na eficiência de equipamentos de consumo com resultados
positivos. Além disso, medidas restritivas como o antigo horário de verão, racionamento de
energia e mais recentemente as bandeiras tarifárias são ao mesmo tempo ações positivas, e
podem ser consideradas como estratégia baseada pelo lado da demanda em alguns estudos.
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Determinadas políticas energéticas são impopulares devido ao seu caráter penalizador e
até mesmo punitivo. Surtiram efeito principalmente quando houve risco de insuficiência
energética, aliadas também à expansão de geração termoelétrica utilizada como saída para
a crise do setor de energia.

Com a expansão e avanço das técnicas de controle e automação, eletrônica de potên-
cia, computação e telecomunicações aplicadas ao SEP, uma maior participação de novos
agentes pelo lado da demanda surgem devido à popularização do uso de energia renovável
como solar, eólica e da biomassa. Hoje, esta realidade tem chegado aos consumidores de
baixo consumo levando a necessidade de gerenciamento de sua carga ou geração. Esse
controle deve ser feito através do gerenciamento pelo lado da demanda direto ou indireto
automático, possibilitando o mínimo envolvimento dos usuários finais em operações tipo
liga-desliga, cabendo aos clientes a possibilidade de programação horária de seu consumo
e otimização da intermitência por meio de algoritmos baseados em estratégias inteligentes
que gerenciam SEEs em residências (BERLINK; KAGAN; COSTA, 2015) podendo realizar
operações mais complexas de integração entre demanda e oferta, correlacionando preços
em tempo real e operar os usos finais de acordo com os horários e rotinas de chaveamento
dos equipamentos (BERGER; KRZYSZTOF, 2015).

Em 2017, o Brasil possuía 149.895,817 kW de potência instalada, com um total de
4.637 empreendimentos em operação, 221 em construção e 631 em construção não iniciada,
com 7 modalidades de geração computadas. No cenário de estudo do governo, o percentual
de GD de fonte renováveis representa apenas 6,62% para eólica e 0,02% para fotovoltaica,
com previsão de aumento de total 25.339.671 kW, ou seja, um incremento geral no setor de
16,9% (ANEEL, 2016b). De fato, constatou-se este crescimento pois no início de 2020, com
a entrada em operação de novos empreendimentos, a potência instalada ultrapassou os 170
GW, como havia sido previsto em (ANEEL, 2006). Conforme (EPE, 2012a), a estimativa,
também, foi de aumento até 2024, com novos percentuais de 1,46% para fotovoltaica e
9,04% para eólica (ANEEL, 2010).

O desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas ao setor elétrico forçou diversas
intervenções e remodelagens ao longo das últimas décadas, como pode ser visto na América
do Norte e Europa (MOREIRA et al., 2016), (LEAL et al., 2016) e serão elencadas no
Capítulo 2.

Alguns eventos históricos como ocorrido na crise de eletricidade da Califórnia
(HAUSMAN; TABORS, 2004), e no início do Plano Real em 1995 (BOREINSTEIN;
CAMARGO, 1997), mostraram quão úteis e importantes são as aplicações de RD. no
planejamento e reforços na expansão, para evitar falhas e déficits, erros de projeção ou
previsão de demanda, tornando a regulação mais flexível voltada para um Ambiente de
Contratação Livre (ACL), reduzindo o risco de colapso do sistema junto a implantação de
novos empreendimentos a ser conectados no Sistema Interligado Nacional (SIN).
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Os desafios existentes nos SDEEs são a melhoria da capacidade automática de
detecção a atuação de equipamentos em caso de falhas (i.e., self-healing), realocação e
balanceamento de cargas, controle do perfil de tensão, medição em tempo real, redução de
perdas técnicas e não-técnicas, otimização do balanço de energia ativa e reativa, melhoria
da interface de gerenciamento empresa-cliente através da aplicação de mecanismos de RD
em REIs (KAGAN et al., 2013).

A Figura 1 ilustra o esquema desenvolvido para aplicação de um novo paradigma
baseado em um modelo de integração de planejamento e operação de sistemas elétricos
por meio de REIs, RD e GD, como alternativa complementar e disruptiva ao atual modelo
baseado em simplesmente na oferta e demanda.

Figura 1 – Novo paradigma de integração do planejamento e operação de sistemas elétrico

Fonte: Elaborada pelo autor.
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O esquema proposto é baseado nas premissas de novos modelos de integração (p.
ex. REIs, RD, GD, tecnologias disrruptivas), planejamento (p. ex. expansão ótima, custos,
tecnologia e tarifas competitivas, diversificação de geração e armazenamento) e operação
(p. ex. despacho descentralizado, em tempo real, proximidade de geração/consumo) que
compõem o novo paradigma. Esta ações devem ser aplicadas ou agregadas ao atual modelo
brasileiro de oferta e demanda em suas respectivas áreas de planejamento e operação por
meio de novos domínios de tecnologia e à integração inteligente como será visto adiante no
Capítulo 2.

Baseado neste escopo e oportunidade, propõe-se contribuições na aplicação de novos
conceitos de resposta da demanda (do inglês Demand Response) e oferece estratégias inteli-
gentes e inovadoras para expansão ótima de recursos energéticos pelo lado da demanda com
geração e armazenamento nas proximidades das cargas controladas, integração da geração
diversificada, levando em conta os custos competitivos e o problema da intermitência das
energias renováveis, especificamente a solar fotovoltaica.

O estudo propõe ainda sugestões de políticas de incentivo à auto geração e arma-
zenamento, levando em consideração a utilização de novas infraestruturas que permitam
a otimização do uso de recursos naturais de forma a garantir um ambiente sustentável e
eficiente de serviços de energia em localizações com pequena, média e grande densidade
populacional, valendo-se da possibilidade de gerenciamento predial de energia (CALVILLO;
SÁNCHEZ-MIRALLES; VILLAR, 2016) aliado aos novos conceitos de cidades inteligentes
e indústria 4.0 (i4.0) (BATISTA; MELÍCIO; MENDES, 2017).

1.1 APRESENTAÇÃO E FORMULAÇÃO

Novas abordagens em SEEs baseados em RD e REIs ocorrem devido a disrupção
de tecnologias, quebra de paradigmas e produzem reformulações de problemas do setor. O
ponto de partida da formulação matemática nesta tese parte da revisão bibliográfica das
técnicas de otimização clássicas de SDEEs com foco no seu desenvolvimento e evolução para
atender novas aplicações mais recentes visando propor novos problemas com incremento e
melhoria nas soluções a partir de suas funções objetivo e restrições.

Em (KAGAN et al., 2009), vimos exemplos de aplicação do problema de despacho
de geração em SDEEs para minimização de perdas elétricas, reativos, investimentos no
planejamento, assim como a maximização da produção de energia e a otimização de
problemas típicos de engenharia de SDEEs por meio de PL incluindo REDs.

Novos tipos de modelagem, programação e otimização, visam expandir, reforçar
e garantir a eficiência do modelo matemático desenvolvido tendo por objetivo explicitar
o mecanismo de otimização para aplicação do planejamento e operação do sistema com
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enfoque na gestão da demanda que visa integrar de forma inteligente consumidores,
produtores, vendedores e compradores de energia.

O termo agregador conforme (LOSI; MANCARELLA; VICINO, 2015) define
funcionalidades de novos agentes do mercado de energia. A Figura 2 a seguir representa a
proposta de caracterização e organização destes agentes no modelo desenvolvido.

Figura 2 – Esquema representativo de agentes de energia do modelo em estudo

Fonte: Elaborada pelo autor.

Estes agentes podem agregar serviços e soluções baseados em 1) controle direto de
carga (CDC) (Vide Capítulo 4, Sprint 6 e Anexo 5), 2) modulação e redução 3) emergência,
4) capacidade de mercado 5) serviços ancilares, como será discutido no Capítulo 2. Além
disso, as operações de importação ou exportação de energia (compra ou venda) podem ser
feitas entre diversos mercados ou submercados, típico do modelo de mercado livre onde
podem negociar com qualquer concessionário ou permissionário de energia elétrica do SIN
(BRASIL, 2019c).

As características e objetivos dos agentes envolvidos na modelagem do problema
são:

1. Agente Adptativo - AA: maximizar a produção ou geração de energia injetada
na rede e o lucro de produção, minimizar o consumo de energia e o investimento de
operação, manutenção e instalação de infraestrutura; o AA é formado pelo agregador
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e prossumidor e adaptativo refere-se à possibilidade de adaptar-se à demanda interna
ou externa de energia e multiobjetivos.
O agregador pode comprar energia de um determinado produtor indepente ou
produzir energia para comercialização através de empreendimento próprio de geração
(solar, eólica). Por sua vez o prossumer produz, consume e comercializa através do
agregador sua própria energia.

2. Agente de Rede - AR: maximar a venda de energia ofertada mercado e o de-
sempenho dos indicadores de rede e minimizar perdas de energia ativa e riscos de
operação;

3. Agente de Mercado - AM: criar cenários favoráveis e coordenar a operação de
despacho inteligente (DI), fomentar investimentos, garantir maior flexibilidade nos
contratos e integração física e cibernética entre os agentes.

É possível notar claramente que o modelo de projeto deste tipo de rede possui
configuração diferente de sistemas convencionais. Cabe ainda ressaltar que o AA é formado
por clientes ou prossumidores que compõem micro ou macro regiões, setores ou áreas, ou
que sejam até mesmo isolados geograficamente e que estejam conectadas ao AR através de
sistemas de transmissão ou distribuição.

Este AA se refere a um agente específico conectado à uma infraestrutura de REI,
pois penetram e atuam no sistema através de conexões físicas de equipamentos de rede e
infraestrutura de medição e comunicação aos AR baseado na lógica de programação ou
despacho não convencional por meio de programas ou produtos de RD definidos pelo AM.

Baseado nisto, são formulados novos modelos que envolvem estas variáveis e carac-
terísticas na otimização de SDEEs, face à necessidade constante de determinar estratégias
de expansão, aumento da capacidade e escolha de locais ideais para novas unidades de
energia não convencionais e sistemas de armazenamento que são introduzidas para atender
às demandas de carga previstas com uma certa confiabilidade ao longo de um horizonte de
planejamento.

Otimizações deste tipo devem se embasar em funções objetivo que buscam avaliar
qual a melhor opção de custo para aquisição, implantação, custos operacionais e retorno
de investimentos da infraestrutura de energia, restrições e investimentos necessários na
rede de distribuição para provedores e concessionárias.

No estudo de (KUZNETSOVA et al., 2014), há uma proposta semelhante usando
uma Modelagem Baseada em Agentes que explora a equalização do compromisso (trade
off ) das operações como compra e venda entre os clientes conjuntamente de acordo com
o desempenho dos agentes envolvidos de forma a maximizar seus ganhos ou minimizar
suas perdas para execução de um contrato de comercialização de energia importada ou
exportada de submercados.
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Uma função objetivo adaptada fundamenta a modelagem matemática da solução e
visa estruturar o SDEE onde estão alocados agentes com comportamento ativo e adaptativo
a partir da análise do comportamento e desempenho da rede, carregamento e perfis de
tensão. Como resultado pretende-se minimizar as perdas de potência ativa, otimizar os
custos de planejamento e operação de serviços de consumo, geração e armazenamento em
função dos sinais de preço que envolvem o mercado de energia.

1.2 CONCEPÇÃO

Ao analisar as concepções vigentes por meio de revisão literária e acesso às informa-
ções oficiais do setor de energia elétrica sobre o assunto pesquisado propondo a solução de
problemas através da construção de hipóteses que possibilitam a transição entre o atual
e o novo paradigma proposto, estabelecendo um modelo teórico baseado nas premissas
existentes visando oferecer resposta(s) válida(s), o que justifica o trabalho acadêmico da
pesquisa baseado nos conceitos metodológicos da Figura 3.

Figura 3 – Concepção metodológica de pesquisa

Fonte: Elaborada pelo autor.

A problematização e reprodução realizou-se por meio de manipulações e simulações
que possibilitam a mudança ou criação de novos cenários e resultados, sendo que o modelo
conceitual e matemático dos problemas na área de engenharia elétrica antecede a simulação
e programação com resultados que garantam a aplicação eficaz da implementação a ser
realizada justificando a viabilidade prática e técnica do presente estudo.

Dessa forma o modelo desenvolvido baseia-se na aplicação de programas de resposta
da demanda (PRD) no âmbito do planejamento e operação do SEP e contempla a
combinação de um algoritmo de despacho otimizado com possibilidade de implementação
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do agendamento de operações por meio de ordem de mérito na variação de carga ao longo
do dia utilizando o mecanismo tipo day-ahead e intraday (SIOSHANSI, 2011), o que pode
ser considerado como planejamento de curto prazo.

A vantagem principal é que esta análise pode aumentar o desempenho operacional
da rede, reduzir a necessidade de investimento para reforçar a rede e garantir o atendimento
às restrições operacionais e de segurança atendendo os indicadores de desempenho do
sistema, considerando ainda a ampliação dos níveis de geração distribuída fotovoltaica,
eólica, da biomassa e etc., advindas das fontes de energia renováveis utilizando de forma
híbrida o banco de baterias, inseridos em uma infraestrutura de redes inteligentes, conforme
(KAGAN et al., 2013).

O modelo desenvolvido visa auxiliar políticas de aumento dos níveis de autossu-
ficiência dos consumidores de uma determinada localidade ou cidade, contribuir para a
redução de emissão de 𝐶𝑂2 ao meio ambiente, integrar a geração convencional às reno-
váveis produzidas pelos consumidores de diversas modalidades e atuar globalmente no
melhoramento da eficiência energética e na redução de perdas de acordo com as exigências
técnicas e normativas dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema
Elétrico Nacional (PRODIST, 2012).

Para empresas distribuidoras de energia, o modelo oferece como oportunidade
analisar a possibilidade de contratação de energia em mercados emergente ou novos pools,
no ACL e no Ambiente de Contratação Regulado (ACR), contratação de energia de fontes
descentralizadas como ganho na diminuição de perdas, compra de energia com menor
custo devido a novos incentivos da regulação, o que favorece a competitividade e redução
de custos no setor.

O potencial para comunidades e cidades produzirem sua própria energia, reduzindo,
assim, a necessidade de suporte externo na forma de energia importada é o principal efeito
desta mudança (STIMMEL, 2015). Esta abordagem, portanto, contempla contribução ao
conceito de autossuficiência energética, ou, autonomia de energia, e tem tomado um papel
importante para comunidades que buscam promover e se beneficiar do desenvolvimento
sustentável (RAE; BRADLEY, 2012). Neste enfoque, os SEEs requerem a implementação
de modelos conceituais de organização e infraestrutura que devidamente definidos e
ajustados proporcionam a inserção de lógicas operacionais por meio da programação lógica,
matemática e computacional das variáveis que compõem o sistema (MARTINS, 2012),
sendo que a manipulações destas diversas variáveis é função dos pesquisadores que irão
verificar o comportamento ideal por meio da ajustagem e calibração das variáveis de
entrada, interferência ou pertubações do sistema, com vistas à otimização do processo.

Por outro lado, a integração lógica e física entre dispositivos de hardware e software
por micro controladores e microprocessadores através de aplicações como IoT (ZANELLA
et al., 2014), (ATZORI; IERA; MORABITO, 2010) e Big Data são necessários para
que haja a integração de dispositivos físicos, tecnologias, protocolos e arquiteturas. Neste
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contexto, os sistemas de automação, o sistema de medição inteligente e a gestão da demanda
tornam-se parte dos serviços e produtos os quais aplicam as técnicas de gerenciamento
de carga contribuindo para o equilíbrio entre a demanda e a oferta (TOLEDO, 2012),
principalmente nos momentos críticos dos horários de ponta.

1.3 OBJETIVOS

O gerenciamento de energia deve aumentar e diversificar relações entre todas as
partes envolvidas no que concerne à geração e consumo, proporcionando altos níveis de
penetração de REDs no sistema elétrico paralelamente à sistemas convencionais, como
implementado em (PEÑA et al., 2016b).

Dessa forma, a proposta concebida baseia-se nos conceitos de gerenciamento de
energia que têm sido objeto de desenvolvimento, pesquisas e estudos conforme litera-
tura vigente (ZHOU et al., 2016), (FORD et al., 2017). A novidade nesta proposta de
intensificação da integração de SEEs de BT e MT é maximizar a penetração de REDs
advindos de fontes renováveis aplicando diferentes tecnologias de comunicação nos SEEs
com funcionalidades de controle realizadas pelos agregadores em conjunto com os Centros
de Planejamento, Controle e Operação (CPCOs) de rede, por meio de plataformas com-
putacionais de código aberto e dispositivos eletroeletrônicos acessíveis e viáveis técnica e
economicamente, consolidando o novo mercado de eletricidade projetado para a era do
prossumidor (PARAG; SOVACOOL, 2016).

De forma geral, os objetivos consideram as necessidades a seguir:

1. Descrever, classificar e analisar o cenário, técnicas e desempenho das atuais técnicas
de automação baseadas em REIs e RD, propondo solução alternativa à concepção e
prática em vigor;

2. Auxiliar tomada de decisão de forma multivariada envolvendo produtores, concessio-
nárias, comercializadores, operadores, reguladores e clientes do mercado de energia
em geral;

3. Prover uma plataforma de simulações e um ambiente de análise e estudos em
laboratório para os agentes de energia com foco a produção de bens e serviços de
energia muito mais confiáveis, modernos, competitivos, econômicos e eficientes.

Esta tese abarca o tema da modelagem de sistemas elétricos de distribuição sob a
perspectiva das REIs e RD com foco no gerenciamento de carga e de despacho da geração
convencional e não convencional, conforme discussão no Capítulo 2.

Por meio da otimização dos custos envolvidos, o modelo envolve função objetivo e
respectivas restrições em níveis de BT e MT para solucionar o problema da integração de
REDs aos sistemas convencionais.
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Para alcançar estes objetivos, fez-se uso de modelagem matemática e otimização
utilizando bibliotecas e solvers da ferramenta computacional Python aplicadas em técnicas
de IA, Big Data e Data Analytics. A obtenção de uma arquitetura ciberfísica de plane-
jamento e operação que oferece ao analista ou agregador uma plataforma de estudos e
simulações como ferramenta de operação e gestão de forma econômica.

O modelo matemático desenvolvido permite a tomada de decisão dos planejadores
e operadores ligados aos CPCOs das distribuidoras, com o objetivo de realizar o des-
pacho inteligente (DI) como opção viável ao despacho convencional (DC) dos sistemas
convencionais.

Dessa forma, há um integração coordenada entre o operador da rede e o agregador-
prossumidor por meio de uma arquitetura de solução física que analise o comportamento
das curvas de carga, geração e armazenamento de energia a fim realizar o controle e melhor
aplicação de RD.

Os resultados obtidos pelo modelo servem para todos agentes (adaptativos, de rede
e de mercado). As simulações sinalizam a viabilidade de um despacho via determinado
programa de resposta da demanda através, por exemplo, de uma carga flexível. Estes
resultados sinalizam ganhos para os prossumidores (lucro via surplus), para agregadores
(gerenciamento e operação da usina virtual), para a rede (alívio de alimentadores) e para
o mercado (previsão de carga, cenários), conforme será descrito no Capítulo 3.

A relação completa dos artigos publicados e enviados para publicação está elen-
cada no Anexo 1 da Seção 6.2, os quais são discutidos na seção a seguir em função do
desenvolvimento das diversas etapas da pesquisa.

1.4 ESCOPO

O desenvolvimento do escopo dao trabalho baseou-se no processo de projeto e
desenvolvimento de produtos e serviços, discutido na década de 70 em estudos sobre IA
(SIMON, 2019) com foco na teoria do caos, sistemas adaptativos e algoritmos genéticos.
Mais recentemente, a Universidade de Stanford no Vale do Silício, e diversas organizações
e empresas de tecnologia vêm aplicando com sucesso a combinação de tecnologia centrada
no ser humano (BROWN; WYATT, 2010), (BRENNER, 2016) cujo conceito é definido
como Design Thinking, composto de 5 fases a seguir:

1. Pesquisa ou empatia, onde são verificadas as necessidades por meio de pesquisa com
os usuários;

2. Síntese ou definição, realizada após a coleta de informações, onde são feitas análises
e síntese do problema onde são obtidas suas definições;

3. Ideação, onde são realizados diversos insights e suposições para que sejam geradas
ideias na busca de soluções inovadoras;
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4. Prototipagem, consiste na criação de provas de conceito por meio versões iniciais
de produto através de projetos que envolvem hardware, software com os recursos
disponíveis;

5. Implementação ou teste, envolve a fase de teste de prototipagem na busca de apri-
moramentos ou sintonia buscando possíveis melhores soluções para o problema de
forma iterativa, podendo retornar à fases anteriores.

Ao desenvolver conhecimentos e aplicações, é possível obter uma nova geração de
ferramentas baseadas por exemplo em sistemas tipo Lean Thinking desenvolvido junto ao
Sistema Toyota de Produção (FERNANDES, 2017), o que é característico do processo
típico de P&D no setor elétrico (ROMEIRO et al., 2013), onde uma solução técnica vai ao
encontro à necessidade dos clientes onde inúmeras variáveis podem estar envolvidas na
geração de alternativas para o devido acoplamento na solução do problema formulado.

Assim, o escopo seguiu além das tradicionais abordagens da metodologia científica,
uma estrutura de processo iterativo não linear (BROWN et al., 2008) que envolve a
pesquisa de entendimento de usuários, implementação e análise de suposições, definição e
redefinição do problema, criação de soluções inovadoras, prototipagem e teste utilizado
em diversos tipos de projetos de novos produtos e serviços (RAZZOUK; SHUTE, 2012)
conforme ilustração da Figura 4.

Figura 4 – Processo não linear de Design Thinking

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Este trabalho teve seu escopo baseado na estrutura de Design Thinking. As diversas
etapas e estágios de maturidade surgiram nos loopings que tiveram o envolvimento de
possíveis usuários externos e participação de membros de equipe interna de pesquisa no
processo criativo, de geração e discussão de soluções e estratégias para alcançar os objetivos
desejados de acordo com a progressão do Capítulo 1 ao 4 conforme Figura 4.

1.5 DESENVOLVIMENTO

Nesta seção, são elencadas as cinco fases da pesquisa em ordem cronológica que
apresentam o processo de desenvolvimento de maturação do trabalho, de acordo com as
fases de Design Thinking e sequência dos capítulos criados.

1.5.1 Fase 1

A primeira fase de Pesquisa ou empatia, é baseada na pesquisa sobre o desen-
volvimento e evolução da eletricidade aplicada à engenharia. Os sistemas elétricos em
transição, devem ser tecnicamente e financeiramente viáveis devendo evoluir de um sistema
de gerenciamento de rede passivo e tradicional para um semi-passivo, como a automação
avançada do SEP, culminando em um sistema ativo de gerenciamento da rede no contexto
de Smart Grids e Smart Cities (FARHANGI, 2010).

Ainda nesta primeira fase, foi desenvolvido uma Survey, que pode ser aplicada em
diversos cenários com o objetivo geral de contribuir para definir características e estabelecer
critérios para propor e conceber um novo modelo de planejamento e operação da cadeia
de energia elétrica com aplicação de RD no ambiente de REIs, com vistas à solução do
problema formulado e o desenvolvimento de um sistema de integração de fontes de recursos
distribuídos híbridos instalados em seus respectivos pontos de consumo ou geração com
possibilidade de autogeração, cogeração e geração distribuída como sistemas isolados ou
conectados à rede para clientes tipo residencial, comercial, industrial e rural.

Nesta primeira fase os objetivos específicos foram:

• Definir as características e oportunidades dos agentes do SEP;
• Coletar informações bem como entender os objetivos e restrições dos diversos agentes

de energia;

1.5.2 Fase 2

A segunda fase, Síntese ou definição, envolve a pesquisa e análise da conjuntura,
riscos e oportunidades da modernização do sistemas elétricos de potência propondo uma
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solução baseada num modelo que engloba os avanços e inovações tecnológicas aplicadas
em outros países explorando as utilidades da RD como ferramenta para tomada de decisão
de forma multivariada com objetivo de prover um ambiente mais eficiente no ambiente de
REIs.

Na segunda fase os objetivos específicos foram:

• Estabelecer critérios para atender a aplicação de soluções;
• Definir e idealizar o modelo teórico e conceitual;
• Propor um modelo matemático para solução dos problemas analisados através por

meio de obtenção de funções objetivo e suas respectivas restrições;

Em conjunto com as funcionalidades de RD expostas a posteriori, a metodologia de
trabalho está fundamentada em estabelecer a aplicar novos paradigmas, visando propor e
operar mudanças que afetam as esferas técnica, econômica, financeira, social e ambiental
envolvendo mudanças organizacionais com proposta de alteração de produtos e processos,
criação de nichos de negócios estabelecendo trajetórias de inovações para as próximas
décadas.

Essas premissas iniciais sobre a viabilidade e necessidade de modernização do setor
elétrico foram discutidas e apresentadas em artigos (MOREIRA et al., 2016), (LEAL et al.,
2016), de própria autoria e publicados em congreso internacional. Esses artigos justificam
o interesse pelo tema pesquisado por meio da análise do impacto das ações realizadas
por meio de investimentos, modernização na integração de novas tecnologias no setor
energético no Canadá, Estados Unidos e México.

Outro artigo publicado (PEÑA et al., 2016b) se encaixa no eixo de análise e cálculo
de redes elétricas inteligentes analisando os efeitos e impacto da integração de geração
distribuída e armazenamento em uma rede de distribuição teste e aplicada o controle
Volt-Var para otimizar as condições de operação da rede por meio das curvas de carga, de
geração e armazenamento.

No trabalho de co-autoria (PEÑA et al., 2016a), publicado em evento nacional,
considerou-se a inserção de veículos elétricos em redes de distribuição, que consiste
na inclusão de recursos energéticos distribuídos, tais como sistemas fotovoltaicos e de
armazenamento, conjuntamente com novas cargas como veículos elétricos (VEs).

1.5.3 Fase 3

Na terceira fase, Ideação ou Desenvolvimento - Estudos Experimentais, o trabalho
explora os efeitos da utilização de tecnologias como a medição inteligente, tarifas dinâmicas,
geração distribuída, armazenamento e resposta da demanda aplicadas como solução ao
planejamento e operação dos sistemas elétricos de potência através da integração de
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recursos energéticos distribuídos e propõe um modelo de aplicação com os seguintes
objetivos:

• Criar um set point de simulações e testes por meio parametrização do modelo
matemático;

• Desenvolver um algoritmo através de um modelo e lógica computacional para realizar
testes de desempenho do algoritmo;

• Manipular as variáveis do modelo elaborado por meio de simulações, estudo de caso
e criação de cenários;

• Implementar a otimização do problema através do modelo proposto e criar cenários
para sua aplicação.

1.5.4 Fase 4

Na fase de Prototipagem, foi desenvolvido um protótipo baseado na concepção de
sistemas embarcados (SEMB) utilizando ainda o sistema físico disponível em laboratório,
para verificar a coerência entre os limites teóricos do modelo que foi desenvolvido na
primeira fase do trabalho e os resultados empíricos obtidos. A fase de estudos experimentais
teve como objetivos específicos:

• Elaborar, instalar e testar uma arquitetura física de comunicação e operação de um
sistema de controle de carga, geração e armazenamento através de projeto piloto de
edifício inteligente e centro de operação (CO) virtual para testes em redes reais;

• Desenvolver o protótipo para instalação em uma casa inteligente ou edificação piloto.

Durante este período, elaborou-se um artigo (PEREYRA-ZAMORA et al., 2019)
que se adequada aos aspectos da pesquisa relacionados à medição inteligente, tarifação
dinâmica e utilização das curvas de carga diárias, fontes renováveis e armazenamento no
ambiente de redes elétricas inteligentes. Um dos objetivos consistiu em desenvolver uma
arquitetura de comunicação entre os equipamentos instalados na plataforma de simulação
de carga e geração ao Centro de Operação Virtual (CODV) do NAPREI, cujos testes e
implementação das funcionalidades são apresentados e analisados nos Capítulos 3 e 4.

Outro artigo publicado nesta fase (MOREIRA; KAGAN, 2020), apresenta o escopo
obtido da fase de ideação e discute o benefícios e utilidades de PRDs, uma arquitetura de
solução para a integração e seu fluxograma para o modelo desenvolvido, para integração
de sistemas híbridos de produção de energia. O trabalho discute a implementação da
arquitetura de gestão da demanda para PRDs para a faixa de consumidores residencial
e comercial, por meio de REDs que possibilitam a autoprodução, o armazenamento
e o comércio de energia advindo destas fontes alternativas de energia para testes de
funcionalidades e integração no laboratório.
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1.5.5 Fase 5

A quinta e última fase, Implementação e teste ou Resultados e Conclusão: Validação
e aplicações, faz uso do protótipo elaborado e sistema físico disponível em laboratório, para
avaliar e medir a resposta do modelo em função dos dados de entrada, que foi desenvolvido
na fase de prototipagem. A fase de implementação e testes teve como objetivos específicos:

• Validar o modelo teórico, conceitual da tese e matemático através da obtenção de
funções objetivo e suas respectivas restrições;

• Validar a parametrização do modelo matemático através da programação;
• Validar a programação por testes e simulações com estudo de caso de otimização

SDEEs;
• Validar a integração física entre equipamentos de consumo, geração e energia;
• Validar o controle para que seja executado num SEB instalado em uma casa inteligente

ou edificação piloto;
• Calibrar e ensaiar o protótipo de acordo com o modelo de forma a ajustar os

parâmetros de acordo com o melhor cenário a ser obtido para aplicação conjunta
com o processo de otimização.

A fase laboratorial de execução deste projeto teve como objetivo realizar pesqui-
sas sobre reconhecimento de padrões, mineração de dados, técnicas de IA, técnicas de
comunicação e otimização, aplicação e estudos com medição inteligente em sistemas de
distribuição, edificações inteligentes e REIs envolvendo a pesquisa e suporte de equipes
multidisciplinar, baseado em pesquisas com infraestrutura moderna e de ponta realizadas
in loco via Laboratório de Redes Elétricas Inteligentes (LREI) (ROSA et al., 2016), (ROSA
et al., 2019).

Dotada de última geração de instrumentos e softwares com capacidade de emular
uma rede elétrica, o laboratório possui uma infraestrutura dedicada à aquisição de dados,
simulação que concretizou a execução do componente experimental da tese de doutorado,
cumprindo o objetivo de adquirir experiência com o tratamento de dados dos resultados
obtidos em testes experimentais nas plataformas existentes no grupo de pesquisa que
serviu de base para o projeto de implementação do Sistema de Resposta da Demanda no
NAPREI da USP.

Os estudos buscaram evidenciar resultados viáveis por meio de otimização baseada
em programação linear (PL). Após consolidação de todos os resultados dos experimentos,
simulações de rede com modelo completo de otimização, foi elaborado um artigo com
resultados finais submetido para possível publicação à periódico da área conforme Anexo
1. Estas simulações englobaram os cálculos de redes a partir dos dados referentes às
curvas de carga, geração e armazenamento. Devido à abrangência da pesquisa e sua
multidisciplinaridade, houve contribuições e sinergia entre pesquisadores/autores que são
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vinculados aos grupos de pesquisa (ENERQ) Centro de Estudos em Regulação e Qualidade
de Energia, (NAPREI) Núcleo de Pesquisas em Redes Elétricas Inteligentes, e do (GEPEA)
Grupo de Energia do Departamento de Engenharia de Energia e Automação.

1.6 ESTRUTURA

O Capítulo 1 introduz a concepção, objetivos, escopo e organização da pesquisa e
propõe a discussão dos benefícios da aplicação de novas abordagens sobre modelagem e
solução de problemas em SDEEs com foco na aplicação de novas tecnologias e ferramentas
que proporcionam a migração e substituição de sistemas tradicionais para infraestruturas
modernas. Como ponto de partida, um modelo de pesquisa foi desenvolvido para orientar
a pesquisa sobre o assunto junto aos setores e agentes de interesse conforme Sprint 1 do
Capítulo 4 e Anexo 5.

O Capítulo 2 apresenta o estado da arte, numa abordagem e visão sistêmica dos
conceitos e ferramentas partindo de um enfoque do ponto de vista do macro ao micro.
Ou seja, inicia-se o estudo com a abordagem das ideias de cidades inteligentes, REIs,
RD, edificações, geração de energia e armazenamento inteligente até o equipamento de
consumo final. De forma ampla, a revisão bibliográfica explora os principais elementos da
cadeia de serviços e suprimento de energia com foco na aplicação das principais tecnologias
recentes de armazenagem de energia em baterias, veículos elétricos e híbridos dentre outras
aplicações.

Já o Capítulo 3 apresenta o desenvolvimento do modelo proposto. Uma arquitetura
norteia e visa explicitar os componentes reais do sistema. Possibilita-se um ambiente que
abarca os procedimentos de simulação das funcionalidades e prototipagem para testes de
acordo com as características de cada agente de energia em função de seus objetivos e
processos. O tratamento matemático visa preparar o modelo para estudos da maximização
da oferta pelos agentes, ou da minimização de perdas no sistema, proporcionando garantia
física de energia ao sistema com inclusão de novos empreendimentos buscando viabilizar a
comercialização do valor máximo de energia de cada agente e a minimização dos riscos de
ocorrência de déficit de energia para o sistema como um todo por meio de um despacho
inteligente de energia.

Neste capítulo são brevemente apresentadas e discutidas as principais técnicas de
otimização utilizadas em problema de SDEEs e suas aplicações no projeto para otimização,
programação e solução de hipóteses e cenários com os agentes envolvidos no ambiente de
REIs, na presença de fontes renováveis e sistemas de armazenamento de energia.

A seguir, o Capítulo 4, apresenta os resultados de exemplos de aplicação, provas de
conceito, testes e simulações para o modelo discutindo cada etapa da proposta elaborada
de acordo com organização física e estrutural de integração para aplicação ao problema e
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modelo apresentado. Ao final é apresentado um resumo dos experimentos e sua contribuição
para as funcionalidades pretendidas.

No Capítulo 5, são realizadas as simulações com uma rede de teste IEEE 8500
barras (ARRITT; DUGAN, 2010) é utilizada para cálculos de fluxo de carga, obtenção de
perfil de tensão, perdas de energia ativa e de energia utilizando curvas de carga típicas
residenciais e industriais com a inserção de REDs. Logo após, uma estratégia simples
de RD é utilizada para solução do problema da intermitência de fontes energia solar em
função do custo de energia ao longo do dia para obtenção de melhoria nos resultados.

Ainda neste capítulo, é apresentada a progressão do estudo da mesma rede do
caso anterior incluindo uma abordagem otimizada por meio de PL e uma estratégia
de adaptação das curvas de cargas típicas residenciais e industriais. Esse novo tipo de
despacho inteligente otimizado baseado em RD é comparado ao DC para verificação de
novos resultados de acordo com interação dos agentes de energia no sistema de energia em
estudo.

Ao final do capítulo, são retomados os pressupostos iniciais comparando-os com
os resultados obtidos na simulação da rede de 8500 barras com técnicas convencionais de
fluxo de carga de inserção de REDs em contraste com a simulação que inclui mecanismos
de RD e otimização. Por meio de uma discussão geral são elencadas as vantagens obtidas
por meio da análise dos casos estudados e suas funcionalidades.

Por fim, no Capítulo 6, se conclui a discussão sobre a aplicação da proposta
apresentando as contribuições das atividades realizadas por meio dos sprints, provas de
conceito, simulações e otimização como contribuição aos novos modelos e projetos de
SDEEs indicando ainda trabalhos futuros.
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2 ESTADO DA ARTE

A expansão e a operação do setor elétrico dependem da sinergia de diversas técnicas
e teorias sedimentadas ao longo do tempo alinhadas às novas possibilidades da atualidade.
Por este motivo são necessárias intervenções num espaço de tempo mais curto para que
haja desenvolvimento tecnológico e sustentável em tempo real, ou seja, a modernização
deve ser constante. A proposta de integração baseia-se em 7 (sete) aplicações tecnológicas
ou domínios denominada Integração Tecnológica Inteligente conforme a Tabela 1.

Tabela 1 – Integração tecnológica inteligente
Aplicações tecnológicas da pesquisa

Domínios tecnológicos Termos utilizados
1.Smart Cities
2.Smart Grid
3.Demand Response
4.Smart Home & Building
5.Smart Energy
6.Smart Generation
7.End Use

Cidade inteligente (CI);
Rede elétrica inteligente (REI);
Resposta da demanda inteligente (RDI);
Edificação inteligente (EdI);
Energia inteligente (EnI);
Geração inteligente (GI);
Uso inteligente de energia (UIE);

Fonte: Elaborada pelo autor.

As propostas realizadas neste trabalho são apresentadas em termos de domínios e
itens utilizados como base e fundamento teórico de desenvolvimento da pesquisa organizados
conforme a Figura 5 e Tabela 1, e serão descritas nos itens subsequentes deste capítulo.

Figura 5 – Itens ou domínios da pesquisa

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Um outro olhar sob o enfoque sistêmico consiste em rever por meio de análise
a interação entre diversas áreas tecnológicas que irão atuar neste novo ambiente, que
compõem cenários futuros do setor elétrico envolvendo diversas áreas e tecnologias, com
vistas à melhor formação de capital humano e profissionais em novas áreas. A ilustração
da Figura 6 representa a integração e inteconexão entre diversas camadas de tecnologias
utilizadas no modelo.

Figura 6 – Interrelação entre domínios e tecnologias

Fonte: Elaborada pelo autor.

O Conjunto A é formado pelos equipamentos típicos dos REDs (p. ex. painéis
solares, inversores de frequência, banco de bateria, VE na hipótese de fornecer energia de
bateria interna) dentro do domínio da GI. Por sua vez, o Conjunto B que consiste nos
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equipamentos de controle para a gestão da oferta e demanda dos prossumidores (p. ex.
microcontroladores, barramentos de comunicação, rede de computador) se comunica e
interage diretamente aos conjuntos A e C e compõe o domínio de EnI. Já o Conjunto C
compõe os dispositivos de uso final de energia (p. ex. tomadas inteligentes, VE na hipótese
de carregamento de bateria interna) compondo o domínio de UFI.

Dessa forma, a Figura 6 torna explícito quais são os principais componentes,
dispositivos e equipamentos e sua organização dentro de conjuntos e domínios, que serão
discutidos nos itens a seguir.

2.1 CIDADES INTELIGENTES

Grandes investimentos e avanços têm sido executados em diversos países com o
objetivo de viabilizar as Cidades Inteligentes, em inglês Smart Cities.

Conforme (ZANELLA et al., 2014), a China possuía até a metade da década
anterior, 139 milhões de dispositivos inteligentes conectados à rede pública de energia. Em
Amsterdã, na Holanda 40% da infraestrutura de rede é inteligente. Helsink na Finlândia,
Barcelona na Espanha e Milão na Itália são consideradas cidades inteligentes devido,
em parte a alta aderência das REIs que possibilitam aplicações de controle semafórico,
operação de câmeras de vigilância, orientação de tráfego por painéis eletrônicos, controle
de frota de veículos, serviços de iluminação pública, água, luz, acesso público à internet,
saneamento básico (esgoto, resíduos sólidos, águas pluvias), gás, etc.

Um estudo realizado no Brasil (CUNHA et al., 2016) informa que os especialistas
definem quatro fases rumo à criação de uma cidade inteligente conforme a Tabela 2.

Tabela 2 – Fases de implantação de cidades inteligentes
Fase Descrição

1 Vertical Implantação de tecnologia nos serviços
públicos melhorando a sua gestão

2 Horizontal Desenvolvimento de plataforma de gestão
transversal para os diferentes setores

3 Conectado Serviços verticais conectados com
operação da plataforma de gestão

4 Inteligente Gerenciamento e controle em tempo real
e de forma integrada

Fonte: Adaptado de (CUNHA et al., 2016)

O mesmo estudo sugere a divisão em seis frentes, aqui denominadas segmentos
conforme informações da Tabela 3 a seguir.
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Tabela 3 – Segmentos de desenvolvimento de cidades inteligentes
Segmentos Composição

1 Meio ambiente
Fontes renováveis, medição de energia e água inteligentes,
redes inteligentes de fornecimento, controle da poluição,
reciclagem de recursos e edifícios sustentáveis

2 Mobilidade
urbana

Sistemas de transportes sustentáveis, seguros e
interconectados, integrando carros, ônibus, trens, metrô,
bicicletas, entre outros

3 Segurança
e saúde

Espaços públicos seguros, proteção à infraestruturas de forma
geral, segurança social por vigilância de vídeo e cibersegurança,
rápida solução para emergências, gestão de emergências de saúde,
gerenciamento de incidentes, programas de saúde e acesso online a
histórico de saúde

4 Educação Ferramentas digitais como tablets, computadores, plataformas
digitais e cursos online

5 Economia
Espaços digitais, ofertas comerciais próximas ao cidadão,
serviços de apoio a empreendedores e disponibilização de
acesso à internet

6 Governo Uso da tecnologia para oferecer os serviços que a sociedade
necessita de forma geral

Fonte: Adaptado de (CUNHA et al., 2016)

A sinergia entre comunicação, interoperação da oferta e da demanda são dissemina-
das por meio das novas tecnologias que integram telecomunicações, informática e sistemas
elétricos de potência. Novos tipos de gestão de áreas urbanas impõem diversas iniciativas
de projeto integratórios nas áreas de infraestrutura para o fornecimento e controle de
energia, monitoramento, sinalização, iluminação, por meio de novas startups, projetos de
P&D e parcerias público privadas (ANTUNES, 2016).

Conforme (CALVILLO; SÁNCHEZ-MIRALLES; VILLAR, 2016) esforços vigorosos,
contínuos e estratégicos levam a melhoria na produção e consumo com mais eficiência
utilizando fontes renováveis, inovação e aplicação de novas tecnologias (p. ex. Smart Grid,
Smart Metering, Energy Storage, Internet of Things, Electric Vehicles, Demand Response),
através deste novo conceito de comunidade por meio do gerenciamento automatizado de
energia.

Além disto, devem ser definidas políticas de energia claras, com objetivos e alvos
bem definidos a serem alcançados como por exemplo, a redução do consumo no horário
de ponta, a inserção de GD (eólica, solar, armazenamento, etc), os incentivos e subsídios
financeiros e fiscais na aplicação de energia advinda de fontes renováveis.

Nos últimos anos, projetos e iniciativas internacionais (HÖJER; WANGEL, 2015),
(HATTI, 2018), têm surgido com o objetivo de regular e normatizar (IEEE, 2018) o processo
de desenvolvimento sob os mais diferentes aspectos que integram a infraestrutura das CIs,
por meio de tecnologias baseadas na aplicação de big data, aprendizado de máquinas, em
inglês machine learning e IA, que serão adotadas como pilares da próxima geração de CIs.

Outro estudo abrangente sobre CI traz uma abordagem com foco em um ecossistema
tecnológico composto de diversos eixos conforme a Tabela 4:



47

Tabela 4 – Ecossistema tecnológico de cidades inteligentes
Ecossistema

5 Eixos e tipos de serviços
1. Tecnologia
da Informação

2. Energia e
Infraestrutura

3. Automação
e Edificações 4. Governança 5. Telecom

Redes IP;
Software;
Análise;
Integração
Tecnológica;
Segurança

Eletrônica de
Potência;
Microrredes;
Renováveis;
Automação
de Subestações;
Redes
Inteligentes;
Tecnologias
de Transmissão
e Distribuição

Automação
predial;
Gerenciamento
de energia;
Conectividade
entre dispositivos;
Sensoreamento e
Monitoramento;
Segurança

Dados abertos;
Privacidade e
Segurança;
Envolvimento
Cidadão;
E-government

Telefonia Móvel;
Serviços de TI;
Monitoramento e
Sensoreamento;
Segurança;
Tecnologias de
Rede;
Banda Larga

Fonte: Adaptado de (LEA, 2017)

Outros estudos e projetos piloto têm surgido em algumas cidades brasileiras
(GOMYDE, 2017), mas ainda permanecem na fase horizontal.

Com este novo cenário, surge a necessidade e oportunidade para operadores e
planejadores de SEP de incluir em novos projetos a previsão de sistemas e instalações em
prédios e edificações baseados no conceito de CI (PAROL; STEPANIUK, 2018).

Em novos cenários de infraestrutura urbana, os agentes de energia podem atuar
na produção de sua própria energia quando conectados a mini e microrredes. Gerando
e armazenando sua própria energia estes players, agregam maior capacidade instalada
aos SDEEs com várias modalidades de REDs incluindo o SAEs e VEs que podem ser
gerenciadas através do DI realizado por COs e gerenciados por provedores de energia aqui
denominados AAs.

Um estudo no ambiente de CIs que utiliza mecanismos de RD foi desenvolvido
em (COELHO et al., 2017), cujo trabalho busca minimizar os custos de operação de
uma microrede operada por mecanismos de RD, uso de baterias fixas ou veiculares e pico
máximo (leia-se: valor ou capacidade máxima de pico) de energia da microrrede por meio
de otimização baseada em Programação Linear Inteira Mista (PLIM) com uma função
objetivo dada por:

min 𝑓𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇 𝑜𝑡𝑎𝑙(𝜆1) + 𝑓𝑈𝑠𝑜𝑑𝑒𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠(𝜆2) + 𝑓𝑃 𝑖𝑐𝑜𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜(𝜆3) (1)

onde

• 𝜆1,2,3 são vetores de variáveis a serem encontradas como solução ótima,
• 𝑓𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇 𝑜𝑡𝑎𝑙 é o lucro ou custos de mini ou microrrede operada por RD interagindo

com a rede principal, feito pelo cálculo do preço a ser recebido ou pago,
• 𝑓𝑈𝑠𝑜𝑑𝑒𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 é o preço total a ser pago aos veículos na busca pela minimização de

ciclos caros de carregamento,
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• 𝑓𝑃 𝑖𝑐𝑜𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 é a parcela da função objetivo que mede o pico máximo da rede esperado
ao longo do planejamento de armazenamento evitando solicitar cargas elevadas do
alimentador principal.

Em estudos como este, é possível vislumbrar o potencial adicional, a aplicação de
RD através do controle de microrredes que são essenciais na infraestrutura de energia das
CIs.

Outros estudos relacionam ferramentas de RD relacionadas ao conceito de Smart
Grid e Smart Building que favorecem o gerenciamento de energia por meio de chaveamento
de diversos equipamentos em horários de ponta por meio de sistemas de gerenciamento
e otimização de RD, com o objetivo de prever e controlar REDs conectados à Internet
(BIBRI; KROGSTIE, 2017).

Dessa forma, o planejamento da operação, transporte e DI de energia, feito através
de medidores inteligentes por meio das telecomunicações e tecnologia de informação,
conectados aos End Use - Usos Finais de energia, favorecem a previsão ou predição de
consumo maximizado. Com isso proporcionam melhor desempenho da interconexão e
interoperabilidade entre os recursos de oferta e demanda por meio dos REDs que irão
gerenciar (PARTHA; ZHOU; WU, 2015).

2.1.1 Mobilidade Elétrica

Os estudos e aplicações de VEs em sistemas elétricos, conforme (KAGAN et al.,
2013), dependem da volatilidade dos preços do petróleo, gerando instabilidade na segurança
energética. A principal chamada ao uso intensivo de VEs é a redução da demanda e redução
da queima de combustível fósseis no transporte de massa (KLIMSTRA; HOTAKAINEN,
2011). Além disso, o modelo de planejamento de recursos energéticos em sistemas menos
eficientes e mais poluidores está relacionado à indexação dos preços de petróleo.

A aplicação de motores elétricos quando comparados aos motores de combustão
apresenta um opção limpa, atuando assim na redução da emissão dos gases dos efeito
estufa e poluentes que acentuam a poluição do ar devido a queima na combustão que
provocam ainda impactos na natureza devido ao acúmulo de material lançado na atmosfera,
relacionados direta ou indiretamente com o aquecimento global, derretimento de gelo polar,
desertificação, desastres ecológicos e ambientais que afetam a população (WOUDHUYSEN;
KAPLINSKY, 2009). Além disso, os motores elétricos utilizados nas aplicações veiculares
proporcionam menor custo por quilômetro a ser percorrido e possibilidade de sua utilização
como fonte de energia para o próprio veículo, para residência ou para o sistema elétrico,
como será visto adiante.

Conforme informações da Tabela 5, atualmente, os veículos elétricos são subdivididos
nas seguintes categorias:
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Tabela 5 – Categorias de veículos elétricos
Item Categorias de veículos elétricos
1.VE (Veículo Elétrico) Qualquer veículo que possua um motor elétrico
2.VEH (VE Híbrido) Veículo híbrido com bateria alimentada integral-

mente por meio da frenagem regenerativa
3.VEP (VE Plug-in) VEs com baterias alimentadas pelas redes de dis-

tribuição de energia.
3.1 VEPH (VE Híbrido Plug-in) Veículo híbrido com bateria alimentada pela rede

de distribuição e frenagem regenerativa
3.2 VEB (VE à Bateria) Veículos movidos exclusivamente pela propulsão

elétrica.
Fonte: Elaborada pelo autor.

O desenvolvimento dos VEs foi antecedido pelas descobertas e invenções do século
XIX donde surgiu a fonte (bateria), o gerador, o motor elétrico, a rede elétrica de distri-
buição, todos em corrente contínua (WAKEFIELD, 1978). Com o desenvolvimento das
técnicas de corrente alternada, da eletrônica, micro eletrônica, eletrônica de potência e
teoria de controle, novas aplicações de eletricidade começaram a ser embarcadas nos VEs
utilizando baterias, motores de corrente alternada, inversores de frequência (WAKEFIELD,
1974).

Desde o primeiro VE desenvolvido por Gustave Trouvé em 1881 utilizando um motor
de corrente contínua de 0,1 hp, alimentado por uma bateria de ácido-chumbo (EHSANI;
GAO; EMADI, 2009), até os dias atuais, os principais obstáculos técnicos são referentes
ao desempenho dos VEs em relação aos convencionais, pois o volume e capacidade das
baterias de cada unidade impactam diretamente em sua autonomia, limitando seu uso a
aplicações específicas em detrimento da substituição da frota convencional.

Os VEs possuem baterias recarregadas nas redes de distribuição de energia elétrica
em baixa tensão, dispondo também de frenagem regenerativa. Outros VEs desenvolvidos
em anos mais recentes utilizam células de combustível.

Em (EHSANI; GAO; EMADI, 2009), são apresentadas diversas tecnologias bem
como seu desempenho para aplicações veiculares de baterias, células de combustível,
frenagem regenerativa, controle de carregamentos Plug In, conversores e inversores e outras
especificidades de escopo da área mecânica.

Alguns dos benefícios da aplicação de VEs como opção aos convencionais estão
relacionados à melhoria na qualidade de vida da população, diversificação do modal de
transporte, solução para políticas públicas de mobilidade, criação de empregos, renda e
estímulo à industria de bens e serviços e responsabilidade ambiental.

O estudo de (WAKEFIELD, 1993) desenvolve um overview da aplicação dos
componentes elétricos nos primeiros veículos elétricos. Já o trabalho desenvolvido por
(QUIRóS-TORTóS et al., 2016) apresenta um sistema de gerenciamento de carga de VEs
que penetram na rede elétrica de baixa tensão por meio de um algoritmo que analisa as
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tensões e carregamento em cabos e transformadores, realizando um controle de ciclos de
penetração dos VEs na rede para evitar problemas técnicos na rede.

Para relacionar os aspectos teóricos e práticos deste assunto, no Capítulo 4, o Sprint
3 e e Anexo 5 apresentam um estudo básico de viabilidade de implementação de VEs
como aspecto importante de mobilidade elétrica para CIs.

2.2 REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES

Por meio da integração dos diversos elementos que formam novas arquiteturas
físicas de rede nos domínios do SEP e dos provedores de serviços elétricos, são formados
novos modelos de cadeia de serviços de energia elétrica, conforme exemplificação da Figura
7, representando os elementos que integram uma REI.

Figura 7 – Elementos do SEP na perspectiva de integração física de REIs

Fonte: Adaptado de (HADJSAÏD; SABONNADIÈRE, 2012)

Diferentemente da rede de energia tradicional, a REI é preparada para demandas
de expansão e atualização de SEEs integrando os avanços nas tecnologias de comunicação
e informação que incluem a aplicação de segurança bidirecional, comunicações e tecnologia
da informação, aprimorada ou automatizada, que deixa de ser convencional e torna-se
moderna e capaz de desenvolver novas funcionalidades inteligentes.

Conforme a norma (IEEE, 2011), a REI deve considerar uma perspectiva baseada
na integração física do SEP, de tecnologias de comunicação e tecnologias da informação.
Estabelecendo uma comunicação direta em tempo real, há possibilidade de ajustes e
operações remotas que minimizam o tempo de processamento de informação (GAO et al.,
2012), a tomada de decisão e execução de tarefas típicas da operação de redes elétricas
convencionais, produzindo com isto o aumento da confiabilidade da rede, diminuição de
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interrupções e de forma global a melhoria dos indicadores de qualidade de energia (DEC,
DIC, FEC, END), em unidades consumidoras e alimentadores (CESEÑA; CAPUDER;
MANCARELLA, 2015), com o aumento da capacidade de integração das fontes renováveis
por meio da GD (EKANAYAKE et al., 2012). Os benefícios gerais da implantação das
REIs são apresentados na Tabela 6 a seguir.

Tabela 6 – Benefícios gerais da implantação das REIs
Vantagens e benefícios gerais das REIs

Melhor Maior Menor Outros
-Oportunidade
de negócios;
-Qualidade
do serviço;
-Confiabilidade;
-Resiliência à
perturbações;
-Manutenção
preditiva e
“self- healing”;
-Alocação de
energia
distribuída;
-Gestão dos
ativos de carga;
-Planejamento e
expansão da
rede;
-Eficiência
energética.

-Interação entre
GTD e uso final;
-Envolvimento do
mercado;
-Fomento à
indústria
de tecnologia;
-Fomento à
inovação;
-Integração das
GDs com
renováveis;
-Inserção de VEs;
-Armazenamento;
-Opção de escolha
do cliente;

-Perdas técnicas
e comerciais;
-Emissão de gases
do efeito estufa;
-Consumo de
hidrocarbonetos;
-Intervenção e
falhas humanas;

-Otimização de
uso das instalações
existentes;
-Postergação de
construção de
usinas de “back-up”;
-Alto grau de
automação e
manutenção;
-Fluxo bidirecional
de negócios entre
agentes;

Fonte: Elaborada pelo autor.

Conforme estudo para a União Européia e Estados Unidos (COLL-MAYOR; PA-
GET; LIGHTNER, 2007), as REIs baseiam-se no uso de tecnologias e soluções para
controle da geração (incluindo renováveis de baixo carbono), para otimizar o planejamento
e operação da distribuição existente e habilitar novos serviços de energia com melhorias
na eficiência energética. Trata-se de uma rede com alto grau de proteção, confiável, re-
siliente quanto a desastres naturais, capaz de se auto-restaurar por meio de técnicas de
“self-healing” que consistem na rápida e automatizada detecção, isolamento e restauração
após a ocorrência de uma falta (PARIKH; VOLOH; MAHONY, 2013), (SPALDING et al.,
2016).

A REI possuir também a capacidade inerente de coletar, enviar e receber dados
entre os pontos de suprimento e os usuários finais (FRIES et al., 2010). Já, em termos de
integração e convergência, diversas tecnologias são capazes de operar no ambiente de REIs
conforme Figura 7.
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Tabela 7 – Tecnologias aplicadas redes inteligentes
Item Tipos de sitemas

1 SCADA - Supervisory Control and Data Aquisition
2 FACTS - Flexible AC Transmission Systems
3 PMU - Phasor Measurement Units
4 SEP - Sistemas Especiais de Proteção

Fonte: Elaborada pelo autor.

Alguns órgãos internacionais como o Eletric Power Energy Research Institute
(EPRI) (GELLINGS, 2011) e o U.S. Departament of Energy (DOE) (BOSSART; BEAN,
2011) apresentam avaliações, métricas, estimativas, custos sobre projetos e implantações
das REIs. (SATO et al., 2015) apresentam estudo exaustivo a atuação da União Européia
(UE), Coréia do Sul, China e Japão sobre especificações, normas, requisitos relativos à
implementação de REIs.

Os três principais subsistemas de uma REI são apresentados conforme a Tabela 8 a
seguir.

Tabela 8 – Subsistemas e componentes das REIs
Subsistemas de uma REI

Subsistema Componentes

Infraestrutura

- Geração de eletricidade
- Fornecimento e consumo avançados
- Medição avançada de informações
- Monitoramento e gerenciamento
- Tecnologias avançadas de comunicação

Gerenciamento - Serviços de gestão
- Controle avançado

Proteção
- Análise de confiabilidade
- Proteção contra falhas
- Serviços de proteção, privacidade e segurança.

Fonte: Adaptado de (FANG et al., 2011)

No quesito de proteção contra sabotagem maliciosa e invasiva uma REI deve possui
1. Confidencialidade para restringir o acesso e divulgação não autorizada de informação
proprietária envolvendo operações e ativos organizacionais ou indivíduos, 2. Integridade
que garante proteção contra modificação, destruição e perdas e 3. Disponibilidade como
garantia confiável e oportuna do uso das informações sem interrupção de acesso (IEEE,
2011).

Adicionalmente, no quesito de segurança cibernética, os operadores de sistema
podem identificar com maior rapidez a melhor estratégia de proteção contra ataques,
vulnerabilidade e assim por diante, causados por várias contingências.

Devido à capacidade de autocorreção das REIs por meio de técnicas de otimização
dinâmica que usam medições em tempo real é possível minimizar as perdas de rede,
manter níveis de tensão, aumentar a confiabilidade e melhorar o gerenciamento de ativos
(MOMOH, 2012).
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As diversas ferramentas e funcionalidades de uma REI podem ser agrupadas em
sete tipos conforme a Tabela 9.

Tabela 9 – Aplicações e funcionalidades resumidas das REIs
Ferramentas e funcionalidades das REIs

1. Tecnologias de informação e
comunicação

Tecnologias de medição, Advanced Metering
Infrasctruture (AMI), Automatic Meter Reading
(AMR), Wide Area Monitoring Systems (WAMS),
Phasor Measurement Units (PMU), Multiagent
Systems (MAS) Technology

2. Análise e desempenho

Fluxo de potência clássico (Gauss-Seidel,
Newton-Raphson, Desacoplado rápido), bidirecionais
com novas formulações estendidas e algoritmos,
estudos de contingências

3. Estabilidade Tensão, ângulo de fase, estimação de estados

4. Computação e inteligência
Ferramentas de suporte à decisão, otimização clássica
com PL, PNL, PLMI, dinâmica, estocática, heurística,
evolucionária, técnicas adaptativas, híbridas

5. Procedimentos

Proteção, detecção e restabelecimento, despacho econômico,
comissionamento de unidades geradoras, diagnóstico
de estabilidade e falta, controle de potência reativa,
controle volt/var, qualidade de energia, reconfiguração
de rede, gerenciamento pelo lado da demanda, controle
de geração distribuída, aplicações e serviços para
usuários finais

6. Integração

Integração entre recursos energéticos convencionais e
renováveis, armazenamento, resposta da demanda,
veículos elétricos, tecnologias de armazenamento de
energia, tarifação

7. Interoperabilidade Microrredes, controle, automação, operação segura
Fonte: Elaborada pelo autor.

Tratando-se do modelo conceitual de uma REI, o relatório do Instituto Nacional
de Padrões e Tecnologia (NIST) (“National Institute of Standards and Technology”)
(FANG et al., 2011), (BROWN; SURYANARAYANAN; HEYDT, 2010), pode ser usado
como referência. Assim, uma REI é representada por dispositivos, sistemas ou programas
subdivididos em: 1) Sistema de Infraestrutura de geração, fornecimento, consumo, medição,
monitoramento, gerenciamento e comunicação avançados, 2) Sistema de Gestão de serviços
e controle e 3) Sistema de Proteção por meio de análise de confiabilidade, proteção contra
falhas, privacidade e segurança.

Este novo cenário de técnicas e procedimentos voltados à smart grids, smart
metering, demand response e internet of things requer uma arquitetura de rede com
diversas camadas, capaz de integrar a operação do sistema através de protocolos de
transferência de dados, conexão entre elementos de rede, hardware e software que se
interconectam de forma integrada (GELLINGS, 2009).

É necessário considerar ainda que as REIS integram diversas técnicas clássicas de
otimização de SDEEs como a reconfiguração de topologia de redes radiais e alocação de
banco de capacitor (BC) (MOREIRA, 2015), regulação de tensão (RT), recondutoramento
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de ramais e alimentadores. Neste novo ambiente, técnicas de repotenciação de subestações
estão sendo paulatinamente reformuladas devido às múltiplas aplicações obtidas pela
integração de REDs (GUERRERO-LEMUS; GONZÁLEZ-DÍAZ; GONZÁLEZ-PÉREZ,
2015), novas tecnologias, filosofias e equipamentos de manobra, medição, detecção e
releamento em sistemas de MT (FLORES et al., 2014).

Conforme o estudo realizado no âmbito do Programa Brasileiro de Redes Inteli-
gentes (KAGAN et al., 2013), uma REI é capaz de convergir tecnologicamente diversas
tecnologias e realizar vastos tipos de ações e procedimentos envolvendo a integração de
REDs, infraestrutura de comunicação, tecnologia da informação, serviços de rede, home
appliances, medição inteligente, aplicação de VEs e automação da rede.

Assim, o planejamento e controle da operação de redes modernas visa a melhoria
da eficiência energética, a redução dos custos operacionais, o equilíbrio da oferta e da
demanda, o controle das emissões, dentre outros, que são objeto de diversos estudos e
pesquisas que serão vistos nos itens a seguir.

2.2.1 Medição inteligente e tarifação dinâmica

A medição inteligente (MI), em inglês Smart Metering e a tarifação dinâmica (TD),
em inglês Dynamic Tariff, principais modalidades ou métodos de tarifação na atualidade
consideram os tipos apresentados na Tabela 10.

Tabela 10 – Principais tipos de tarifas dinâmicas
Tarifas dinâmicas

Tipo (em inglês) Sigla Tradução
Critical Peak Princing CPP Tarifa com Preço Crítico de Pico
Peak Time Rebate PTR Tarifa com Desconto no Período de Pico
Real Time Pricing RTP Tarifa com Preços em Tempo Real
Time of Use TOU Tarifa pelo Horário de Uso
Price-cap - Tarifa pelo preço-teto

Fonte: Elaborada pelo autor.

No ambiente de REIs, em que ocorre a TD, as condições de operação do sistema estão
ligadas à variação de preços, onde, por exemplo, em situações de risco de desligamentos
por sobrecarga, o valor da tarifa deve ser majorado.

Equipamentos são presentes em consumidores residenciais, conectados basicamente
às redes convencionais. Um grande número de consumidores ou clientes começam a
participar de um novo ambiente "digital"através do acoplamento dos medidores inteligentes
que se comunicam bidirecionalmente, provendo dados do consumo de energia dos usuários
finais assim como dados de curva de carga para desenvolvimento de tarifas especiais.

Estas plataformas possibilitam a implementação do Advanced Meter Management
(AMM) por meio de estruturas de medidores tipo Automatic Meter Reading (AMR),
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sendo que o medidor inteligente (em inglês Smart Meter) é um equipamento que permite
comunicações bidirecionais, fornecendo principalmente dados em tempo real do uso de
energia, informações de preços, tarifas dinâmicas, além de facilitar o controle automático de
aparelhos elétricos por meio de funções de controle embarcadas (p. ex. contato liga-desliga,
temporização, agendamentos) (EKANAYAKE et al., 2012).

Isso viabiliza a gestão pelo lado da demanda com foco na eficiência energética.
Ou seja, através de MIs instalados no sistema, os dados e parâmetros dos clientes são
obtidos em tempo real como elemento crucial para verificação de status, cálculos elétricos,
manobras, monitoramento e controle essenciais na integração de REDs, SAEs e RD.

Devido ao grande volume de dados que estão disponíveis, a obtenção e análise destes
dados e subsídios são úteis para o Planejamento da Operação (PO), assim como para o
Planejamento da Expansão (PE) do SEP, trazendo os benefícios do regime diferenciado de
contratação de energia no mercado livre. Estes dados podem também indicar as previsões
e históricos de consumo dos clientes nos níveis residencial, comercial e industrial obtidos
neste novo ambiente, fornecendo assim uma base de dados robusta e confiável para o
PE proveniente do sistema de monitoramento em tempo real também denominado de
Infraestrutura de Medição Avançada (AMI) (em inglês Advanced Metering Infrastructure)
que compõe parte das camadas de comunicação nas REIs, convergindo as camadas de
comunicação e informação aplicadas conforme (MOMOH, 2012) ao mercado, ao cliente e
às operações de distribuição conforme Tabela 11.

Tabela 11 – Funcionalidades de estruturas de AMI
Aplicações de funcionalidades de AMI

Subsistema Aplicações

Mercado

a. Redução/eliminação de custos de mão-de-obra, transporte e
infraestrutura associados à leitura e manutenção de medidores,
b. Aumento da precisão do faturamento, c. Possibilidade de tarifas
dinâmicas, d. Redução de dívidas de inadimplentes,
e. Facilitação da participação do cliente para gerenciamento de
energia

Cliente

a. Aumento da conscientização do cliente sobre a redução de
carga, b. Redução de dívidas de inadimplentes, c. Melhora do fluxo
de caixa, d. Aumento da conveniência e satisfação do cliente,
e. Fornecimento de resposta à demanda, e. Gerenciamento de
carga para melhorar a confiabilidade e o desempenho do sistema

Rede

a. Restrição de carga do cliente para gestão da rede, b. Otimização
da rede com base nos dados coletados, c. Localização de
interrupções e restauração do serviço, d. Melhora da satisfação do
cliente, e. Redução das perdas de energia, f. Melhoria no
desempenho em caso de interrupção com duração de interrupção
reduzida, g. Otimização do sistema de distribuição com gestão de
geração distribuída, h. Fornecimento de resposta à demanda em
caso de emergência

Fonte: Adaptado de (MOMOH, 2012)
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Diversos trabalhos têm sido publicados demonstrando possíveis benefícios de redução
de custos e melhoria no gerenciamento de riscos associados à resposta da demanda, e aos
preços de mercado spot horários em função dos tipos de MI e TD.

O estudo realizado em (BARBOSE; GOLDMAN; NEENAN, 2006), mostra que,
nos Estados Unidos, a tarifação tipo RTP é definida como instrumento padrão para a
comercialização de clientes industriais e comerciais por se tratar de Programas de Resposta
da Demanda (PRDs) baseados em preço, facilitando a formação de preços de eletricidade
por hora, estimulando assim modalidades de eventos de RD como redução de carga por
progamação, emergência ou voluntária quando participam de programas de incentivo.

(WANG; WANG; YANG, 2012) apresentam o caso de gerenciamento de energia
em edificações baseada em tarifação tipo RTP que torna viável o controle de operação
de geração intermitente, cargas interruptíveis e armazenamento de energia por meio de
estratégias que garantem a integração entre diversos agentes da rede a fim de obter
benefícios de conservação de energia como por exemplo no horário de ponta; sendo que a
integração entre as EIs e as REIs por meio de produtores independentes (WANG; WANG,
2013) torna possível o surgimento de novos tipos de contratos em função das variações de
preço no mercado livre de energia.

No caso de consumidores em um ambiente de REIs, na presença de REDs e SAEs, o
estudo das curvas de carga diárias horárias podem fornecer suporte à gestão das TDs, sendo
que o estudo desenvolvido em (PEREYRA-ZAMORA et al., 2019) sugere a implementação
de PRDs baseados em incentivo e preço. Tais estudos motivam mudanças no uso em
momentos de preço elevado ou quando há comprometimento da confiabilidade da rede
por meio de formação de preços baseado na metodologia RTP através da composição do
preço médio de mercado (Mercado Diário e Intradiário), serviços de ajuste (Preço Médio
do Ajuste do Sistema e Custos de Desvio), outros custos (Custo do Operador do Mercado
e Operador do Sistema, outros), perdas, tarifas de acesso (Tarifa de Uso da Transmissão
e da Distribuição) que formam o preço final. Dessa forma, neste novo ambiente torna-se
necessário o uso de ferramentas para formação e composição de preços para o mercado de
energia.

Finalmente, além de estabelecer a comunicação entre as concessionárias e os usuários
finais, a nova geração de MIs que estão sendo fabricados por diversas empresas de tecnologia,
possibilitam o gerenciamento de energia baseado em estratégias de controle em tempo
real de dispositivos inteligentes através de diagnóstico, gerenciamento de eventos, alarmes
de acordo com a programação de consumo ou geração de acordo com as prioridades do
agente que impactam diretamente nas curvas de carga (TOLEDO, 2013), o que viabiliza
ainda mais a implementação de diversos estudos e cenários de RD.

Além da medição de energia e potência (ativa e reativa), demanda máxima com
intervalo de tempo ajustado (p. ex. 10 minutos, 15 minutos), tensão, corrente, fator de
potência, alguns MIs são capazes de realizar, como exemplo de funcionalidades para PRDs,
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a mudança de tarifação, gerenciamento de cargas controláveis, limitação de potência,
registros de microgeração que são úteis para criação de eventos de RD.

2.2.2 Viabilidade da implantação de redes inteligentes

A evolução e modernização de redes elétricas convencionais para redes com alto
grau de automatização em países como Estados Unidos e Canadá vêm acompanhada de
diversas normatizações como pode ser visto em (GREER et al., 2014), (NIST, 2008),
(SINGER, 2009) e (CANADIAN et al., 2014).

Por meio da aplicação de novas tecnologias, surgiram alguns avanços no modelo de
mercado de energia brasileiro, que incluem o sistema de tarifas brancas (ANEEL, 2010)
e bandeiras tarifárias (ANEEL, 2013), favorecendo o estudo e implementação de PRDs.
Como exemplo, o Projeto-Piloto Resposta da Demanda executou o primeiro programa
de resposta da demanda por incentivos do país (ANEEL, 2017), (EPE, 2019a), (EPE,
2019b), (CCEE, 2019). O Apêndice 3 apresenta um aprofundamento desta discussão, com
perspectivas e oportunidades para o Sistema Elétrico Brasileiro (SEB) baseado em novas
tecnologias agregadas às REIs.

Os documentos regulatórios, relatórios técnicos e referências dos parágrafos ante-
riores são os principais documentos norteadores sobre a interoperabilidade das REIs em
diversos países e no Brasil e sua observação é de importância estratégica para o setor de
energia.

Com relação aos investimentos realizados no mundo, alguns dados são apresentados
na Tabela 12 a seguir:

Tabela 12 – Investimentos em REIs em outros países
Item Ação País Responsável (Fonte) Início Custo

1
Melhoria da eficiência
e integração de fontes
alternativas

China
State Grid

Corporation
of China

2010 U$ 98 bi

2 Geração solar Japão Federation of Electric
Power Company - U$ 100 mi

3 Modernização da rede EUA American Recovery
Reinvestment Act 2009 U$ 4,5 mi

4 Geração distribuída Reino
Unido

Office of Gas and
ElectricityMarkets - £ 500 mi

5 Regulamentação tarifária Itália Autorità per I’Energia
Elettrica ed il Gas 2011 -

Fonte: Elaborada pelo autor.

No Brasil, a política de incentivo à implementação das REIs foi introduzida e
fomentada pelas iniciativas da Tabela 13.
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Tabela 13 – Iniciativas e fomento em REIs - Governo Brasileiro
Item Marcos Regulatórios Identificação

1 Portaria MME Nº 440/2001 Programa Brasileiro de
Rede Elétrica Inteligente

2 Chamada ANEEL Nº 011/2010 Procedimento de elaboração
de Propostas

3 Plano Inova Energia - 2013 Fomento e seleção de
planos de negócios

Fonte: Elaborada pelo autor.

O mercado de energia no Brasil é baseado no modelo de expansão por contratação
através de leilões regulados, sendo que o modelo de formação de preço considera o
mecanismo de contratação da capacidade cujo principal modelo é o hidrotérmico. Assim,
o preço da eletricidade é definido com base no Preço de Liquidação das Diferenças (PLD)
(AMADEU; BARBOSA, 2020) para todo Sistema Interligado Nacional (SIN).

O atual modelo de contratação busca a garantia da segurança de suprimento, sendo
que o mercado de energia depende do preço de mercado, ou preço Spot (CCEE, 2020a),
(CCEE, 2020b). Os dados do PLD são utilizados no processo de otimização determinado
semanalmente pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) para cada
nível de carga e cada sub-mercado assim como o leilões de compra e venda de energia no
Brasil.

Com o surgimento de novas tecnologias de GD e armazenamento de energia e
aplicação da RD em REIs, torna-se viável a contribuição de diversos novos agentes para
melhoria da capacidade do mercado. Novas políticas do setor elétrico possibilitam a
aplicação de empreendimentos que utilizam estas novas tecnologias por meio de subsídios
resultando em benefícios como a melhoria da eficiência (comercial e energética), segurança
(operacional e sistêmica) e sustentabilidade (econômica e ambiental) (KAGAN et al., 2013).

Os principais desafios à utilização das REIs no Brasil são vistos na Tabela 14.

Tabela 14 – Necessidades e desafios à implantação das Smart Grids
Item Descrição

1 Padronização de tecnologia
2 Infraestrutura de telecomunicação
3 Políticas de fomento robustas
4 Regulamentação
5 Baixa penetração de medição inteligente
6 Segurança e privacidade nos protocolos de comunicação
7 Capacitação, treinamento e qualificação e mão de obra
8 Investimentos financeiros significativos
9 Diferenças regionais
10 Conflito entre tecnologia existente e novos modelos de negócio

Fonte: Elaborada pelo autor.

Basicamente, para que o mercado se torne mais competitivo, diversas reformula-
ções devem atrair novos investimentos em expansão da geração visando a segurança de
suprimento.



59

A Tabela 15 apresenta as principais características do mercado de energia brasileiro,
e o Apêndice 1 apresenta detalhes sobre a organização do SEB.

Tabela 15 – Características do mercado de energia brasileiro
Modelo de mercado e comercialização brasileiro

I. Funções e objetivos II. Diretivas III. Restrições
a. Adequabilidade,
confiabilidade, viabilidade
econômica e socioambiental

a. Contratação da carga
em leilões regulados no
ACR

a. Expansão no ACR
majoritária

b. Rapidez e economicidade
no despacho em diversos
períodos de operação

b. Preços-teto definidos pelo
MME

b. Expansão no ACL
com restrição de
garantia para migração
entre mercados

c. Garantia física para
atendimento no horário de
ponta

c. Leilões promovidos pela
ANEEL

c. Risco de desequilíbrio
estrutural e contratação
com sobrecustos

d. Regulação de tensão
e frequência

d. Operação realizada pela
CCEE

d. Ausência de contratos,
remuneração por serviços
ancilares

e. Complementaridade
da matriz com diversas
fontes e armazenamento

e. Competição por
concessões de UHE’s e
comércio de energia

e. Dificuldades para
qualificar investidores
e formação de preço-teto

Fonte: Elaborada pelo autor.

A comercialização de um possível pacote de capacidade ou lastro de energia obriga
que tanto o consumo quanto a comercialização estejam 100% cobertos por lastro cujo
detalhamento no mercado brasileiro é necessário para evolução da questão regulatória
para definir modelos de contratação que permitam atingir a expansão ótima do sistema,
conforme indicativo dado pelo Plano Decenal de Expansão de Energia 2026 (EPE, 2017).
Uma das alternativas para consolidar o desenvolvimento de modelos de regulação de
mercado de energia é a integração da infra-estrutura física por meio da aderência de novas
tecnologias.

A Tabela 16 apresenta os (I) tipos de tecnologias e ferramentas disruptivas e (II)
benefícios gerais possíveis quando aplicadas ao setor elétrico.

Tabela 16 – Benefícios da aplicação de tecnologias no setor elétrico
Combinação de tecnologia no setor energético

I. Tipos de tecnologia e ferramentas II. Benefícios

a. - REIs;
b. - REDs;
c. - High-Voltage Direct
Current (HVDC);
d. - SAEs;
e. - GD;
f. - Integração de GDs;
g. - VEs;
h.- Mini e Micro Geração ;

a. - Melhoria e modernização do modelos de
comércio, mercado spot, precificação dinâmica,
contratos livres, contratos PLD,
contratos de importação e exportação;
b. - Otimização de contabilidade de custos,
do despacho através de PIP (Pool Input Price)
e POP (Pool Output Price);
c. - Maior e melhor interconexão física,
interoperabilidade, coordenação e
funcionamento do sistema interligado.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Conforme (MOREIRA et al., 2016), a formação de livre comércio entre mercados e
submercados de energia, investimento em tecnologia disruptivas, integração energética por
meio de fontes alternativas, regulamentação de mercado e redes elétricas com altos níveis
de automação fornecem estabilidade para investimentos e a redução de custos por unidade
de energia produzida. Desta forma se contribui para a melhoria na formação de preços de
eletricidade evitando suas oscilações, instabilidades e garante a melhoria das condições de
segurança energética, confiabilidade, uso responsável dos recursos naturais, abertura do
mercado e oferecimento de melhor valor para os agentes envolvidos na cadeia de produção
e consumo de energia, como pode ser visto em países da América do Norte e Europa.

2.2.3 Simulação e análise de redes

Determinados softwares, em sua grande maioria livres e Open Source - de código
aberto - existentes atualmente no mercado são úteis para estudos e aplicações de RD
no cenário de REIs, sendo que diversos destes programas utilizam desde ferramentas
tradicionais às mais recentes para o planejamento e operação de SEEs em tempo real
e/ou ao longo do tempo (p. ex. análise de estimação de estado, séries temporais, proteção,
transitórios) incluindo as técnicas tradicionais e mais recentes de otimização.

Em (STEWART; KILICCOTE; MCPARLAND, 2014), uma análise comparativa
entre diversos softwares com aplicações de RD fornece aspectos relativos à interfaces gráficas
de usuário, visualização de dados de rede, apresentação de resultados. Em (STEWART;
KILICCOTE, 2014) são analisadas as complexidades a serem solucionadas na programação
computacional de algoritmos, técnicas de otimização, tratamento de dados para melhoria
dos sistemas supervisórios de inserção de REIs, RD e GD nas redes de energia. Nas seções
a seguir são destacados alguns deles com o objetivo de explorar suas aplicações na solução
de problemas relativos à integração entre RD, REIs, REDs e SAEs.

2.2.3.1 Plataformas de análise e gerenciamento de redes inteligentes

Novas metodologias de planejamento e controle das redes devem ser desenvolvidos
considerando diversas novas variáveis. O modelo de análise das REIs, denominado OpenDSS,
têm sido utilizado como um simulador bastante robusto de simulação e análise de redes
elétricas de distribuição. A partir do ano de 2014 foi recomendado pela ANEEL para
metodologia de cálculo de perdas na distribuição, no sentido de uniformizar as informações
das distribuidoras relativas às perdas não-técnicas (ANEEL, 2014). A inovação tecnológica
do setor elétrico vêm ocorrendo por meio da aplicação dos conceitos de coordenação e
operação autônomos, transmissão de energia em High Voltage Direct Current (HVDC),
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medidores inteligentes, armazenamento de energia, VEs, geração distribuída, micro e
mini-geração (KAGAN et al., 2013) na modelagem computacional.

Nos sistemas de distribuição tradicionais, o caráter original de sistema é uni-
direcional, sendo que na aplicação de REIs torna-se bi-direcional com relação ao fluxo
de carga. Tradicionalmente, o cálculo de redes de distribuição (BT e MT) é realizado
através da execução do fluxo de carga, com vários métodos com relativas diferenças de
desempenho quanto ao porte da rede e tempo computacional, e precisão dos resultados
(ANEEL, 2014).

A Tabela 17 apresenta exemplos de softwares de REIs e suas funcionalidades. Apesar
de existir outras opções de plataformas comerciais para estudo de REIs, a lista limita-se
apenas àqueles que incluem aplicações com REDs e RD.

Tabela 17 – Softwares e sistemas de REIs com foco em REDs e RD
Softwares de

Análise
de Redes

Aplicações e funcionalidades

1. OpenDSS

a. Cálculo de fluxo de carga de sistemas radiais e em malha
b. Uso de modelo de carga Z, I e P constantes, c. Análise de
qualidade de energia, d. Software de código aberto, e. Modelagem
de geração solar, eólica e armazenamento.

2. OpenADR

a. Preço crítico de pico; b. Programa de mercado de
capacidade; c. Programa termostato/controle direto de carga;
d. Despacho rápido por RD/serviços ancilares;
e. Carregamento residencial de VEs, f. Carregamento público
de VES; g. Programa de Preço em Tempo Real; h.REDs;

3. Grid Lab-D

a. Fluxo de carga desequilibrado trifásico (malhado e radial);
b. Comportamento de carga de uso final de milhares de
dispositivos; c. Desenho e Avaliação de Automação
Distribuída; d. Estratégias de Gerenciamento de Carga;
e. Mercados de varejo; f. Otimização e controle do Volt-VAR;
f. Geração Distribuída e Armazenamento; g. Avaliação da
estrutura tarifária.

4. CYMDIST

a. Análise de fluxo de potência e queda de tensão; b. Análise
de curto-circuito; c. Alocação de capacitores; d. Balanceamento
de carga e alocação/estimação de carga; e. Análise de fluxo
de carga com perfis; f. Análise harmônica; g.Otimização de
comutação (tie-points); h.Gerente de projeto avançado e
Forecaster da rede; i. Modelagem de GDs; j. Avaliação
de impacto REDs; k. Análise da capacidade de integração;
l. Análise dinâmica de longo prazo; m. Análise de
confiabilidade (preditiva e histórica); n. Alocação ótima
de regulador de tensão; o. Alocação ótima de religador;
p. Análise de contingência única com restauração;
q. Modelagem e análise de subestações e sub-redes;
r. Análise de rede secundária; s. Avaliação do risco de arcos
elétricos; t. Verificação de coordenação da proteção;
u. Análise mínima de proteção de faltas.

Fonte: Elaborada pelo autor.

As principais técnicas de solução de problemas aplicadas ao planejamento e operação
de SDEEs consideram o método de cálculo do fluxo de carga. A plataforma OpenDSS têm
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sido utilizado por programadores na área de projeto e operação de SDEEs como pode ser
visto em vasta literatura sobre o assunto.

A ferramenta computacional open source OpenDSS (EPRI, 2012), possui vantagens
relacionadas ao modelo de cálculo de fluxo de carga, e modelos de carga, com destaque
especial aos modelos de GD fotovoltaica e eólica que permitem análise da integração de
GD nos SDEEs. Seu desenvolvimento em código aberto possibilita customização de acordo
com as necessidades dos usuários via programação.

Os modelos de corrente, impedância e potência constantes e o modelo ZIP incorpo-
rados ao OpenDSS são um diferencial, possibilitando o estudo da maioria das cargas de
distribuição.

O software OpenADR - Open Automated Demand Response, foi desenvolvido pelo
Demand Response Research Center (DRRC) do Lawrence Berkeley National Laboratory
(LBNL) e tem sido utilizado por diversas empresas e destaca-se como ferramenta de código
aberto, para novas implementações. É utilizada em aplicações de RD para gerenciamento
de energia no ambiente de REIs, integrando empresas do setor de fornecimento de energia e
clientes. Este software é utilizado por empresas como a Quality Logic, nos Estados Unidos,
possibilitando aplicações no sistema de RD na cidade de Nova York conforme visto em
(KIM; KILICCOTE; YIN, 2013). Utilizando o programa por meio de uma interface IHM
através do microcontrolador Arduino, o EPRI desenvolveu uma aplicação modular com
o OpenADR no estudo chamado Automated Demand Response and Ancillary Services
Demonstration, donde surgiu o desenvolvimento de um aplicativo que integra o software
OpenADR da LBNL ao OpenSource da EPRI.

A ferramenta GridLAB-D de simulação de SEEs é utilizada para o planejamento
e operação de sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica no ambiente de
REIs. O software utiliza modelagem de carga no uso final, com o fluxo de carga trifásico
desequilibrado. Em (ABDOLLAHY et al., 2012) é feita uma simulação de planejamento e
operação em um determinado sistema de distribuição integrando RD, REIs, GD por meio
do software GridLAB-D e OpenDSS, onde são realizados procedimentos típicos de RD
como deslocamento de carga e redução de ponta - load shifting.

Já o software Distribution Network Analysis (CYMDIST) realiza vários tipos de
análise em sistemas trifásicos, bifásicos e monofásicos, que são operados em configurações
radiais ou em malha.

O estudo panorâmico de ferramentas de análise de REIs serviu de base para justificar
a escolha do OpenDSS. Por ser de código aberto, integrável ao MatLab, Python, C# e R
optou-se por realizar as simulações de rede com este software dentro da arquitetura de
programação com será visto no Capítulo 3. Um estudo detalhado de softwares de análise
de redes de distribuição é descrito em (STEWART, 2014).
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Neste ínterim, o Capítulo 4 - Sprint 2 e Anexo 5 apresentam a solução desenvolvida
baseado na integração de softwares para o cálculo e análise de redes, coleta de informações
dos prossumidores para criação e análise de cenários.

2.3 RESPOSTA DA DEMANDA

Para introduzir o estudo sobre RD é necessário definir o termo que está relacionado
a muitos sinônimos e seus termos correlatos. Uma técnica recente para relacionar palavras
ou termos que "andam"juntos é denominado Nuvem de Palavras, em inglês Word Cloud.
Ferramentas de busca, muitas vezes baseadas em IA detectam automaticamente as princi-
pais colocações, frases, parágrafos, tags e documentos, que formam contexto da nuvem de
palavras, desde as principais às mais isoladas.

Ao final de 2020, uma busca orientada sobre o tema apresentou 40.673 registros de
publicações técnicas e científicas sobre o tema RD, envolvendo artigos, teses, dissertações,
patentes, relatórios técnicos e normas. A Tabela 18 apresenta duas colunas que formam a
nuvem de palavras correlatas à RD, de acordo com a plataforma (LINKNOVATE, 2020).

Tabela 18 – Palavras ou termos correlatos à resposta da demanda
Principais sinônimos de Resposta da Demanda
Coluna (I) Coluna (II)

1 - Smart Grids
2 - Demand Response Device
3 - Supply and demand
4 - Management Load
5 - Demand Side Management
6 - Price Responsive
7 - Distributed Generation

8 - Renewable energy resources
9 - Microgrid
10 - Energy Management
11 - Stochatic systems
12 - Energy utilization
13 - Electric load Management
14 - Control
15 -Automation

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Tabela 18 é formada de 2 colunas (I e II) que apresentam uma sequência de 15
palavras em ordem decrescente (da mais próxima à mais distante) dos termos correlatos à
RD.

As principais entidades de estudos e pesquisa em RD concentram-se nos Estados
Unidos, China e Reino Unido, por meio de instituições de ensino, laboratórios de pesquisa
e de desenvolvimento, empresas e corporações de pequeno e médio porte que desenvolvem
marcas, conferências, publicações, patentes, concessões. Nos últimos 10 anos, têm produzido
e publicado com o objetivo de definir e conceituar as técnicas e aplicações de RD em
diversos periódicos com fatores de impacto significativos, cabendo destacar que o termo
vinculado à pesquisa possui termos correlatos ou palavras chave conforme a Tabela 18.
Resposta da demanda, resposta pelo lado da demanda, gerenciamento da demanda, gestão
da demanda, gestão ativa da demanda, gerenciamento pelo lado da demanda são aqui
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considerados RD de acordo com seu grau de automação, percentual de participação da
demanda, e o tipo de comportamento - ativo ou passivo.

Diante de novos cenários criados pela abertura à competitividade entre agentes e
players do setor elétrico, os serviços de eletricidade evoluiram para um ambiente de serviços
altamente informatizado com aumento do acesso à internet. Este ambiente possibilitou o
aumento da comunicação de dados entre o usuário e o equipamento instalado em qualquer
localidade. Dessa forma, o cliente assume uma função ativa no uso racional de energia,
cujos resultados impactam na melhoria da eficiência energética e conservação de energia.
O GLD deve ser realizado através de análises de custo benefício do capital por meio de
métodos e procedimentos elaborados para avaliar o comportamento e atitudes dos clientes
para as alternativas de suprimento e demanda.

No ambiente de RD, é possível viabilizar serviços de relacionamento com o cliente,
faturamento de energia, gerenciamento de equipamento de consumo, aquisição de dados e
informação de energia, precificação em tempo real, aquisição via departamento de compras,
leitura e medição on-line, auditorias de energia, entre outros.

A ausência de incentivos, bônus, tarifas especiais são elencadas como desvantagem
para os consumidores finais, sendo que os métodos de controle desenvolvidos trouxeram
resultados significativos na composição dos custos anuais da operação da rede.

Com maior participação dos agentes ativos de energia, os resultados impactam na
melhoria da eficiência energética e conservação de energia. (ZARNIKAU, 2008) propõe um
modelo para criar cenários, desenvolver as técnicas atuais de automação do SEP baseado em
REIs e RD para auxiliar a tomada de decisão de forma multivariada envolvendo produtores,
concessionárias, comercializadores, operadores, reguladores e clientes do mercado de energia
em geral. Além disso, permite analisar as oportunidades para implantação de PRDs e
prover um ambiente de produção de bens e serviços de energia muito mais confiável,
moderno, competitivo, econômico e eficiente.

2.3.1 Desenvolvimento da resposta da demanda

Os conceitos básicos e primeiros mecanismos de controle da resposta da demanda
ou Demand Response estabeleceram-se a partir da década 70 (DU; LU; ZHONG, 2019).
Baseiam-se basicamente na redução da demanda em função de sinais de preço ou instruções
de despacho de energia. Ainda em meados dos anos 70, a definição de Demand-side
Management (DSM) ou Gerenciamento ou Gestão pelo lado da demanda (GLD) foi
definida como um conjunto de intervenções deliberadas de um ente no mercado consumidor
com o intuito de alterar o perfil e a magnitude da curva de carga.

Conforme ilustração da Figura 8, é possível observar o ajuste da curva de carga em
período de ponta de demanda.
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Figura 8 – Ajuste da curva de carga em período de ponta de demanda

Fonte: Elaborada pelo autor.

Esta técnica de RD pode prover ao sistema uma melhor operação. Os consumidores
são incentivados a melhores hábitos de consumo com o intuito de adequar a curva de carga
a uma situação favorável ao desempenho eficiente do sistema elétrico.

A RD é um serviço que habilita cargas, REDs e SAEs para prover capacidade
no volume de energia do sistema em resposta às contingências da rede e sinais de preço
do mercado. Conforme (SIANO, 2014), as REIs maximizam benefícios da RD, pois é
possível integrar diversas funcionalidades inovadoras como a MI, controle de energia e
sistemas de comunicação, que favorecem maior capacidade de resposta dos consumidores
ativos na redução de demanda de ponta garantindo com isto maior confiabilidade, redução
de investimentos e capital na atualização da rede. Este tipo de serviço integra, multi-
disciplinarmente, sistemas de negócios e ativos físicos, resultando em operações físicas
e financeiras que surgiram devido à competição e desregulação do mercado de energia,
gerando novas áreas de serviços e oportunidades (GELLINGS, 2009).

Os esforços de programas de GLD são conhecidos desde o início da indústria da
eletricidade e, devido as diversas crises energéticas ocorridas em países como os Estados
Unidos, Brasil e ao redor do mundo, a resposta do mercado de energia aos altos preços de
petróleo foi a redução do consumo e o surgimento de padrões de consumo mais eficientes
e desenvolvimento de fontes alternativas de energia (REIS; HINRICHS; KLEINBACH,
2010). O planejamento e a implementação de funcionalidades inteligentes no serviços
de eletricidade permitem influenciar os usos de eletricidade do cliente de maneiras que
produzam mudanças desejadas na curva de carga percebida da concessionária na busca do
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equilíbrio entre o portfólio de serviços da empresa e as necessidades do cliente (GELLINGS,
1985).

As diversas aplicações de RD e as possibilidades de aplicação nos SDEEs possibilitam
melhorias elencadas na Tabela 19.

Tabela 19 – Aplicações da RD
Funcionalidades de RD Vantagens e benefícios

I. Integração física a. Estudo de intermitência, b. Viabilizar o mercados de
serviços ancilares

II. Programas de RD a. Controle de usos finais, b. Modelos de precificação

III. Projetos piloto
a. Interface entre programas institucionais e clientes finais,
b. Evidenciar benefícios monetários para concessionárias
e varejistas

IV. Infraestrutura a. Desenvolvimento de mercados auxiliares,
b. Infraestrutura de comunicação

V. Planejamento e
Controle a. Despacho em curto prazo, b. Modelagem de SDEEs

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os estudos e ferramentas convencionais de melhoria da eficiência energética deli-
mitam os aspectos do consumo final individual e coletivo e os fatores de produção nos
diversos níveis. O Gerenciamento pelo Lado da Oferta (GLO) de fontes renováveis ou
não-renováveis deverão ser analisadas para buscar o emprego ótimo destes recursos. Por
outro lado, as técnicas de GLD fazem parte dos estudos de planejamento dos sistemas
elétricos recebendo o nome de planejamento a custo mínimo inclusos no Planejamento da
Expansão (PE) (UDAETA, 2012), que são implementados pelas concessionárias de energia
baseados na conservação de energia e eficiência energética (ANEEL, 2008), por meio de
equipamentos e edificações mais eficientes de forma a reduzir o consumo de energia e
deslocamento das cargas (BERGER; KRZYSZTOF, 2015).

Sob o aspecto da maximização das aplicações feitas por meio do GLO e GLD, certo
conceitos começaram a ser disseminados ao redor do mundo por meio das tecnologias de
geração distribuída alocadas nas proximidades das cargas consumidoras com a utilização de
fontes fotovoltaicas e eólicas, entre outras, aumentando o leque de opções vantajosas pelo
lado da oferta. Ainda hoje, a redução da demanda de energia por meio de mecanismos de
melhoria da eficiência energética pode ser maximizada com a aplicação de novas tecnologias
e aplicações que favorecem a redução de custos de equipamentos (lâmpadas, motores,
sistemas de resfriamento, etc), como por exemplo a maximização do tempo de vida útil de
lâmpadas fluorescentes em instalações industriais (LEAL, 2013).

Tomado no contexto do Planejamento Integrado de Recursos (PIR), isso acontece
através de análises de custo benefício do capital e, conforme (BOREINSTEIN; CAMARGO,
1997), uma estratégia de modelagem do SEB baseada em GLD baseia-se na 1) gestão
estratégica da qualidade, 2) programas de GLD, 3) uso do PIR e 4) alianças estratégicas.
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No Brasil, o termo é geralmente definido como a alteração no padrão de consumo
dos usuários no tempo e no espaço como resposta para algum estímulo (aumento de
preço, incentivo financeiro, pacto social, persuasão e etc). Para a ANEEL, o marco legal
dos sistemas baseados em RD é a Lei nº 10.848/2004 (BRASIL, 2004), na busca pela
otimização do uso dos recursos eletroenergéticos para atender aos requisitos da carga,
considerando as condições técnicas e econômicas para o despacho de usinas e de cargas
que se habilitem como interruptíveis. A Lei nº 13.360/2016 (BRASIL, 2016) delimita que
as regras de comercialização devem prever o pagamento de encargo para cobertura dos
custos dos serviços do sistema, inclusive os serviços ancilares, prestados aos usuários do
SIN, que compreenderão, entre outros, a operação dos geradores como compensadores
síncronos, a regulação da tensão e os esquemas de redução de geração e de alívio de cargas

Os órgãos responsáveis pela implementação de políticas energéticas mostram 1)
maturidade do mercado brasileiro para estruturação de mecanismos de resposta da demanda
com aumento da demanda de reserva do sistema face ao crescimento da geração intermitente;
2) possibilidade de redução do desembolso de custo variável de operação referente ao custo
de combustível das termoelétricas; 3) redução do risco de deficit e aumento de confiabilidade
por meio modulação cargas seletivas e 4) redução do custo total de operação dos sistemas.

Com base no acima exposto, surgiram diversas consultas públicas junto a diversos
agentes que integram o setor de energia reivindicando maior liberdade nas suas escolhas,
como contratação livre da sua energia e/ou autoprodução. Isto pode ser constatado pela
Consulta Pública nº 33/2017 (MME, 2017), que examina o impacto de maior abertura
do mercado livre e inserção de tecnologias para autoprodução distribuída, que estão em
constante evolução com redução de custos de armazenamento e de geração solar fotovoltaica,
de Biomassa, Eólica, entre outros.

Na Europa, a Diretiva de Eficiência Energética da UE - União Europeia (UNION,
2012), fora estabelecido uma meta de redução no consumo de energia elétrica em 20% até
2020 por meio das aplicações de eficiência energética, criando um documento robusto com
iniciativas e objetivos claros para todos os estados membros da UE, englobando geração,
transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica. Este documento incentivou uma
maior penetração de recursos distribuídos intermitentes advindos de fontes alternativas
de energia por meio de investimentos na gestão da operação do sistema elétrico visando
principalmente o incremento da segurança energética. Em seus artigos 14 e 15, definem que
os envolvidos implementassem disposições claras para RD, com destaque para incentivo
à produção de energia para favorecer os serviços de eficiência energética, e melhorar a
eficiência global da rede, por meio de tarifação diferenciada, factível apenas no ambiente
das REIs.

O estudo apresentado em (DONG; XUE; LI, 2016) abrange diversos aspectos sobre
regulação, projetos piloto e recomendações sobre as técnicas de RD de forma a obter o
máximo de benefício das suas funcionalidades de forma a buscar solucionar problemas
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relacionados com o aumento de consumo em diversos países que provocam a demanda nos
horários de ponta e a emissão de 𝐶𝑂2. Uma vez que a grande parte da geração de energia
nesse caso acaba se concentrando na queima de combustíveis fósseis, a solução para este
tipo de problema pode ser realizada pela aplicação de RD, por exemplo com inserção de
geração fotovoltaica em nível de consumo.

A estratégia desenvolvida como solução em (ZEHIR; BATMAN; BAGRIYANIK,
2016) consiste em equalizar o pontos negativos de uma maior penetração de GD advinda
de fontes renováveis, destacando como obstáculos os problemas relativos de capacidade
e sobrecarga das redes e a intermitência das fontes solar, eólica e de armazenamento de
energia como solução ao gerenciamento das variações e incremento das demandas diária,
semanal, mensal e anual. Outro ponto destacado pelos pesquisadores está relacionado ao
problema da "super geração"relacionado principalmente à geração eólica quando ocorre uma
produção excedente no sistema incapaz de ser absorvida e utilizada pela rede acarretando
assim a retirada (desligamento) de turbinas eólicas do sistema.

No subitem a seguir é apresentada um discussão sobre os PRDs que concentram e
integram todas as funcionalidades.

2.3.2 Programas de resposta da demanda

Os PRDs reduzem o custo de energia, fornecem serviços auxiliares e contribuem
para aumentar a confiabilidade do sistema. Nos Estados Unidos, a Comissão Reguladora
de Energia Federal (CAPPERS; GOLDMAN; KATHAN, 2010) projeta que os PRDs
ativos poderiam diminuir em 4% a ponta da demanda. Se expandidos, a todo o país e com
programas de desconto adicionais, o impacto poderia chegar a 9%.Uma estimativa mais
abrangente diz que poderiam reduzir até 20% se esses programas fossem aplicados a todos
consumidores.

Um SDEE planejado para operar com RD é composto por uma arquitetura de
comunicação que seja aberta, de alta escalabilidade, flexível e adaptável ao tipo de negócio
de mercado.

Além disto, este tipo de comunicação deve possibilitar a operação do sistema de
distribuição a todos os envolvidos em cada ponto do sistema.

Os PRDs são baseados em dois tipos: Programas baseados em incentivo (PBI) e
em preços (PBP) (SOUZA, 2010), conforme a Figura 9.
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Figura 9 – Tipos de PRDs

Fonte: Elaborada pelo autor.

O CDC é um mecanismo onde os agentes recebem créditos ou pagamento pela
redução da demanda mensalmente podendo optar pela combinação de diversas tarifações,
cuja ativação pode ser realizada pelo operador do programa via sistema de telecomunicações
ou através de controle de temperatura, aquecimento ou iluminação (LOSI; MANCARELLA;
VICINO, 2015). No sistema de tarifa branca no Brasil, por exemplo, este atua em função
de horário de ponta, fora de ponta e intermediário para consumidores residenciais onde o
custo de energia é variável (CONTE; MENDES; NORMEY-RICO, 2020).

Cada tipo de método de controle visa maximizar a utilização de energia nos
momentos de produção máxima de energia dos REDs e minimização de consumo de acordo
com a intermitência da geração fotovoltaica, por meio de um set point (ponto de ajuste) do
controlador que comuta ou não a carga ao sistema de distribuição, realizando com isto o
deslocamento de carga sem considerar a questão da TD e os horários de ponta do sistema.

Os PRDs conhecidos são mecanismos de modulação de carga, baseados em programa
de incentivo, podem ser realizados através de coleta de dados recebidas da medição
inteligente instalada no consumidor conectado ao dispositivo de controle de cargas do
cliente (BOßMANN; ESER, 2016). Podem ser também adaptados em função de esquemas
de precificação de energia, ajuste ou controle de carga dos usos finais, redução ou alívio de
sobrecarga no(s) horários(s) de ponta e integração de REDs, cujos resultados favorecem
lógicas flexíveis para controle de carga termostáticas (refrigerador e condicionador de ar),
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otimização da contribuição do armazenamento térmico do refrigerador (gestão da carga
térmica) e no gerenciamento da demanda.

A aplicação de RD com automação avançada da distribuição (ADA) tem resposta
rápida (em tempo real) e pode ter controle planejado baseado na estimativa de compor-
tamento das curvas de carga. Integrando fontes renováveis à RD é possível deslocar ou
transferir cargas em função dos períodos de intermitência dos REDs. Isso proporciona a
redução de perdas na rede por meio de metodologias de controle relativamente simples
(LUND; MüNSTER, 2003).

O acesso dos clientes às plataformas de gerenciamento de energia com aplicativos
de web service em smart phones ou tablets, possibilita o monitoramento, gerenciamento
e programação do uso de energia em casas, edifícios e outras edificações com maior ou
menor grau de automação inteligente (DONG; XUE; LI, 2016).

Para testar o mecanismo descrito acima, foi desenvolvida uma aplicação de servidor
web baseado usando um sistema dispositivo embarcado de comunicação em rede sem fio,
usado para monitoramento de temperatura conforme Sprint 5 do Capítulo 4 e Anexo 5.

PRDs com alta automação, possibilitam retirar estas cargas do sistema em deter-
minadas horas do dia, como ilustrado na Figura 10.

Figura 10 – Controle de cargas via RD

Fonte: Elaborada pelo autor.

No esquema ilustrativo da Figura 10, a subestação fornece energia para o alimentador
primário onde estão instalados diversos equipamentos (disjuntores, religadores, chaves
automáticas). Por meio do armazenamento e computação na nuvem, a infraestrutura de
comunicação dos SDs podem ser "hospedadas"na nuvem com a capacidade manipular os
dados sincrofasores para o planejamento e operação em tempo real (MA; LUO; LITVINOV,
2016).
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Isso também serve para as redes secundárias. Devido ao aumento de novos recursos
de monitoramento como o MIs em SDEEs modernos, os serviços de armazenamento e
computação na nuvem tornam-se necessários para soluções de melhoria, novas arquiteturas
computacionais, melhor desempenho, cibersegurança e redução de custos infraestrutura de
dados de (LUO; ZHANG; LITVINOV, 2018).

Os dados de consumidores também podem ser coletados para criar as curvas de
carga. Estas informações geram um grande volume de dados que é coletado e subutilizado.
(ZHANG et al., 2018) apresenta uma análise de Big Data baseada em Hadoop capaz de
processar um conjunto grande de dados históricos de sincrofasores por meio da plataforma
Amazon Web Services (AWS).

Os PRDs podem utilizar tecnologias IoT para tornar factível o mecanismo de
interrupção de cargas, na redução de carga específica durante um determinado período de
tempo. As cargas comerciais e industriais em que participantes geralmente executam seu
próprio gerenciamento quando notificados sobre o preço tipo hora-seguinte (hour ahead),
dia-seguinte (day ahead), inter-diário (intra day), recebem bônus ou créditos tarifários
caso tenham êxito na operação ou ficam expostos a severas multas e penalidades.

A técnica específica de GLD, iniciada a partir de 1970, ajusta a demanda e supri-
mento de energia em determinado momento em função das mudanças de preço do mercado,
incentivando a redução de energia em momentos de preço mais elevado ou em casos de
ameaça da confiabilidade do sistema.

No Brasil, o conceito de restrições de carga por RD começou recentemente a ser
testado (ANEEL, 2017). Até o momento, este mecanismo em teste é baseado em uma
lógica bastante passiva e com baixo grau de automação e integração com os prossumidores
(produtor e consumidor de energia) de pequena e média capacidade, atuando de acordo
com riscos de desligamentos por sobrecarga, e sinalização de lotes de demanda de energia
a serem retirados do sistema por meio da restrição de demanda alertada pelo ONS. A
aplicação do mecanismo de bandeiras tarifárias é vista em (LIMA; PEREZ; CLEMENTE,
2017) com propósito de variação da demanda em resposta aos preços de cada um das
bandeiras.

Os principais programas brasileiros de resposta da demanda estão baseados em
modalidades tarifárias azul e verde para consumidores de AT e MT, tarifa branca para
BT,bandeiras tarifárias (sinalização para os consumidores sobre a situação do atendimento),
sendo que as principais ações em desenvolvimento atualmente que envolvem a tarifação
em tempo real, os leilões de redução e os serviços ancilares.

Um programa piloto desenvolvidos pela ABRACE - Associação Brasileira de Grandes
Consumidores Industriais de Energia e o ONS, entitulado de “Reação da Demanda”, baseou-
se em incentivo financeiro calculado como parte do encargo, visando ampliar a garantia
energética suportada pelos consumidores livres e cativos.
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Em suma, os principais objetivos de PRDs baseados em incentivo e preço com
apresentados em (EPE, 2019b) e (LUND; MüNSTER, 2003), resumem as funcionalidades
de RD em 1) deslocamento de carga, 2) modulação de carga de ponta, 3) enchimento de
vale, 4) crescimento de carga estratégica, 5) conservação estratégica e 6) modelagem de
carga flexível. Tais funcionalidades possibilitam efeitos econômicos individuais sobre cada
um dos diversos agentes envolvidos no mercado, com economia no sistema ou mercado
elétrico em escala e economia para o consumidor final.

Um exemplo prático de aplicação de CDC é apresentado no Sprint 4 do Capítulo 4
e Anexo 5 para controle de carga térmica por meio de um circuito eletrônico embarcado
com controle PID.

2.3.3 Agentes agregadores e usinas virtuais

Os eventos de RD podem ser realizados de forma centralizada ou descentralizada
em equipamentos da rede por meio dos CPCOs conforme Figura 10 da seção anterior. Os
ARs (distribuidoras de energia) integram lógica e fisicamente a programação de eventos
de RD para a operação de despacho. De forma conjunta, os AM (agentes reguladores de
mercado) e AAs (agentes agregadores ou provedores de serviços de energia) podem atuar
como intermediários na contratação e liquidação de serviços entre os prossumidores e a
concessionária.

Para que haja uma maior penetração de REDs e SAEs nos SDEEs, é necessário que
os modelos de otimização tratem dos aspectos técnicos e comerciais levando à solução que
considere os benefícios potenciais para a rede, retratando os diferentes agentes do mercado
que atuam de acordo com esta solução técnica ideal no ambiente de REI.

A função objetivo deve refletir os interesses dos diferentes atores do setor elétrico
num modelo de mercado completo para o paradigma da REI, incluindo os aspectos
regulatórios que cercam o tema e constituem uma função objetivo que pode representar
melhor o comportamento do mercado.

De acordo com (PUDJIANTO; RAMSAY; STRBAC, 2007), (MNATSAKANYAN;
KENNEDY, 2015), os agregadores de RD podem viabilizar PRDs baseados em preços e/ou
incentivos, como visto anteriormente, ou por meio de Usinas Virtuais Técnicas (UVTs)
e/ou Usinas Virtuais Comerciais (UVCs) conforme a ilustração da Figura 11.
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Figura 11 – Função dos agentes agregadores

Fonte: Elaborada pelo autor.

De uma forma geral, os ARs buscam minimizar o custo operacional da REI e
oferecem recompensas aos AAs (provedores de RD) (DIRECTIVE, 2012), (GKATZIKIS;
KOUTSOPOULOS; SALONIDIS, 2013) que por sua vez buscam maximizar o lucro na
venda de serviços de RD ao AR fornecendo compensação aos prossumidores por meio
de contratos que considerem o gerenciamento de energia (WANG et al., 2020). Alguns
modelos intensificam a integração de REDs, com a participação de AAs que proporcionem
o aumento do potencial dos SDEEs com esquemas de RD utilizando as Usinas Virtuais
(UVs).

Enquanto a UVT consiste em integrar REDs da mesma localização geográfica e
inclui a influência em tempo real de cada unidade agregada na rede local, uma UVC tem
uma saída de perfil único que representa os custos e as características operacionais de todo
o portfólio de REDs. Assim, o AA, operando como UVT, busca o uso ideal da capacidade
dos REDs para fornecer serviços auxiliares e de balanceamento, fornecendo visibilidade
das unidades de REDs para o AR, bem como ajuda cada prossumidor a contribuir com
o gerenciamento do sistema. Já, um AA atuando como UVC, busca a maximização do
valor da participação das unidades de REDs nos mercados de energia com riscos reduzidos;
com isso, se tornam atores importantes no futuro mercado de energia, podendo este tipo
de conceito ser ajustado a diferentes cenários regulatórios (SABOORI; MOHAMMADI;
TAGHE, 2011).

Com base no modelo formado pelos AAs que operam via UVs, os incentivos podem
ser realizados por meio de crédito ou desconto na fatura que são estabelecidos pela
operadora. O mecanismo de controle de carga automatizado pode ser usado para habilitar
os eventos de acordo com a programação, para garantir aplicação de penalidades por
descumprimento de contrato. Na prática, os PRDs de pequenos consumidores geralmente
são feitos contratando os provedores de serviços de RD ou agregador de RD. Em muitos
países, este agente, ao agregar vários pequenos consumidores, permite que os REDs e
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SAEs aumentem de escala e concorram com riscos menores, participando dos benefícios
proporcionados pelos programas e repassem a outra parte aos usuários finais; ou seja, os
agregadores de RD atuam como intermediários entre os consumidores e as operadoras e
exploram a capacidade da RD para fornecer serviços de equilíbrio e serviços auxiliares
para os ARs, respectivamente.

Em suma, para o caso de consumidores que delegam o CDC, o agregador se beneficia
da resposta mais confiável sem a necessidade de internalizar processos de controle. Já no
caso de programas baseados em preço, o agregador fornece acesso ao mercado para os
consumidores sem estratégias ou mecanismos de controle e acompanhamento de TD, sendo
que a combinação destes mecanismos e recursos oferecem ao agregador mais flexibilidade e
menores riscos ao consumidor.

2.4 EDIFICAÇÕES INTELIGENTES

Um dos principais objetivos de uma edificação inteligente - EI é promover conforto,
comodidade, economia, otimização dos recursos e segurança para os usuários. Para isto,
a automação predial e residencial integra diversas tecnologias com o objetivo de tornar
uma edificação "inteligente"(PRUDENTE, 2000). A domótica é definida como o controle
automatizado de uma casa ou residência com o intuito de integrar diversos equipamentos
de usos finais às possíveis redes existentes na edificação com a rede elétrica, lógica ou de
telefonia, áudio e vídeo, entre outros, com o objetivo de garantir i) eficiência energética, ii)
segurança, iii) comunicação e iv) conforto (COELHO, 2017). Dessa forma, é possível obter
diversas funcionalidades como o controle de acesso, alarme de segurança, climatização
e iluminação que podem estar conectados localmente e de forma remota por meio da
Internet. Mais recentemente, a integração das EIs à sistemas alternativos de energia por
meio de REDs e SAEs (NAJAFI-GHALELOU; ZARE; NOJAVAN, 2018) garantem a
inserção destas edificações no cenário da modelagem de SDEEs no ambiente das REIs e
CIs.

A automação predial, residencial e comercial, possibilita o controle ótimo de consumo
de energia (BACKER et al., 2018), por meio de controle de temperatura, iluminação e
muitos outros mecanismos que favorecem a utilização de programas residenciais de RD
(SHAREEF et al., 2018) como o CDC realizado através de sistemas de gerenciamento
de energia residencial. A dimerização de lâmpadas através de uma eletrônica embarcada
simples pode controlar a potência entregue à carga assim como o controle térmico de
temperatura em tempo real de ambientes (DU; LU; ZHONG, 2019), de forma que o
desempenho energético e ambiental dos EIs devem se adaptar automaticamente em
resposta às condições internas e externas para atender as demandas dos usuários (WANG,
2009).
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Atualmente existem diversas soluções comerciais integradoras para automação
predial que consistem no uso de sensores e atuadores, conectados por meio de controladores
e sistemas supervisórios (incluindo os gerenciadores de energia). Por meio de aquisição de
controle digital de sinais, podem ser programados localmente e conectados por redes de
comunicação cabeada, por fibra ótica ou via rádio (Wireless), envolvendo diversos tipos
de protocolos de comunicação como Wi-fi, Bluetooth, ZigBee entre outros.

Já as soluções de integração entre as REIs e EIs são estabelecidas por meio de
gateways ou interfaces de comunicação administradas pelos agregadores que conectam
as empresas de energia aos clientes por meio de medidores inteligentes que controlam
dispositivos de consumo (FALK; FRIES; HOF, 2015), cabendo destacar que diversos
tipos de arquitetura de integração física, lógica e de comunicação podem ser estudados
e desenvolvidos por meio da aplicação de tecnologias recentes baseadas em SEBs, IoT,
Cloud Computing, dentre outros.

2.4.1 Sistemas embarcados (SEMB)

Um SEMB pode ser integrado à modelagem, projeto e otimização de problemas
de engenharia; como será visto nos Capítulos 4 e 5, o protótipo desenvolvido e testado
neste trabalho, tem como objetivo realizar uma interface entre os clientes permitindo
a modelagem, programação e controle de carga e geração instalada, em função de uma
determinada tarifa. Um equipamento composto de hardware e software, cujo gerenciamento
é realizado sob a supervisão dos AAs possibilita a aplicação das técnicas de RD de forma
ativa com diversos graus de automação predial. As curvas de carga e geração obtidas
representam com isto cenários úteis para o planejamento e operação de SDEEs baseados
em RD.

O desenvolvimento de provas de conceito tem permitido testes e avaliações de
modelos e novas técnicas (DUSMEZ; KHALIGH, 2013). SEMBs têm sido utilizados na
realização de experimentos, simulações e projetos, úteis na validação empírica de modelos
lógicos e matemáticos e provas de conceito.

2.4.1.1 Microcontroladores

Atualmente, diversos SEMBs são desenvolvidos por microcontroladores e segundo
(ANDE et al., 2020), o desenvolvimento de cidades inteligentes e sustentáveis está ligado
diretamente ao conceito de IoT, cujo desenvolimento só foi possível após o surgimento dos
microcontroladores Arduino e Raspeberry Pi em 2005 e 2011 respectivamente. Tais micro-
controladores são compostos de hardware e software cuja função é controlar, por exemplo,
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a temperatura e umidade de um ambiente por meio de um SEMB com comunicação tipo
Bluetooth ou Wifi que se aplicam diretamente aos PRDs baseados em CDC.

O microcontrolador Arduino, por exemplo, é composto por uma placa chamada de
shield, composto de receptores, GPS, displays de LCD, módulos de Ethernet, entre outros.
A programação do software é feita em um microcontrolador Atmel AVR de 8 bits ou Atmel
ARM de 32 bits. Uma das diversas vantagens do Arduino é na execução do programa,
onde ocorre a comunicação com os microcontroladores que são hardwares compostos de
componentes eletrônicos instalados em diversos protótipos(ARDUINO, 2017). Aplicações
deste tipo podem ser utilizadas em diversas funcionalidades de SEEs, controle, automação,
comunicações, entre outros, ligadas à RD.

O desenvolvimento de soluções no Arduino possui um suporte on-line através do
acesso da web page Arduino Create Web. O programa é executado em sistemas operacionais
como Windows, Mac OS X e Linux e o ambiente de programação é escrito em Java, baseado
em processamento e outros softwares de código aberto, cuja capacidade de conexão à
uma rede de computador, à Internet e/ou Ethernet possibilita a solução de problemas
relativos à escassez de infraestrutura de comunicação necessária às aplicações, à expansão
e massificação da automação do SEP via RD, REIs e IoT.

Com isto, é possível que o usuário de energia elétrica venha receber e enviar dados
remotamente por meio da internet ou de uma conexão de rede em que estão inseridos
dispositivos ativos e passivos como sensores e atuadores por meio de uma plataforma
de interface entre usuário e equipamento totalmente hospedada em webpages de fácil
navegação, com aplicativos em desktops, notebooks, smartphones, etc. No Capítulo 4,
Sprint 5 é apresentada uma aplicação utilizada em domótica para o sensoreamento de
temperatura utilizada em PRDs.

Diversos projetos, aplicações e simulações acadêmicas têm sido desenvolvidos com
séries de microcontroladores no desenvolvimento de robô de navegação autônoma (DIALLO;
GOBEE; DURAIRAJAH, 2015), em projetos de iluminação residencial com iluminação
LED, sinalização, sonorização, controle de motores, servomecanismos, sensoriamento,
instrumentação, alarmes e leitura de memórias desenvolvidos por (MACROBERTS, 2015).

Outros exemplos de aplicação de microcontroladores podem ser vistos na literatura,
como por exemplo, o sistema híbrido composto por um sistema fotovoltaico, eólico e
armazenamento de energia com baterias desenvolvido em (IKHSAN et al., 2013a). E
consiste em controlar o balanço de energia do sistema utilizando o carregamento ou não
do banco de baterias em função dos REDs e cargas instaladas na edificação pela ação de
microcontroladores e data loggers instalados em cada um dos equipamentos de energia.
Devido à flexibilidade de programação computacional com códigos abertos e fácil aplicação
dos conceitos de eletrônica básica testadas em protoboards, várias soluções desenvolvidas
na plataforma Arduino e Raspberry podem ser acessíveis e de baixo custo em projetos de
integração de geração fotovoltaica, gerenciamento de energia e domótica.



77

(FUENTES et al., 2014), desenvolveram na Espanha um protótipo de baixo custo
testado por 6 meses, para monitoramento por aquisição de dados em tempo real de
temperatura, irradiação, tensão e correntes nas cargas, em um sistema de armazenamento
acoplado à uma central geradora distribuída fotovoltaica composta por 8 unidades geradoras
atuando de acordo com a capacidade e desempenho de rede em que está conectada.

Na Indonésia foi desenvolvido um registrador de SEE renovável descentralizado
integrando eólica, solar e armazenamento por (IKHSAN et al., 2013b), que consiste na
análise da corrente e tensão do sistema de energia híbrida solar-eólica obtida para um
registrador de dados. Com isto foi possível verificar indícios de ineficiência, calcular o custo
de energia elétrica gerada antes e depois do redimensionamento de parâmetros feitos nas
comparações para maximização da capacidade da fonte de energia aplicando o método
indireto.

2.5 ENERGIA INTELIGENTE (EI)

A principal função de sistemas de energia inteligente é obter soluções ótimas para
gerenciamento e uso de energia, capacidade e uso de instalações de forma mais eficiente
(KLIMSTRA; HOTAKAINEN, 2011), com destaque especial para o desenvolvimento de
produtos energéticos sustentáveis. As características e vantagens de SEEs inteligentes estão
relacionadas aos custos operacionais equilibrados, boa produtividade e competitividade
que tornam o sistema mais seguro, confiável, inteligente e autônomo.

Os sistemas inteligentes são baseados no uso de tecnologia da informação (TI) e
ciência da computação aplicadas a sistemas energéticos na busca de maximizar a melhoria
do desempenho dos processos e equipamentos por meio do sensoreamento ativo dos dados
de equipamentos conectados a rede. Impacta diretamente nas questões relativas ao uso
inteligente de energia gerada, consumida e armazenada, de forma analítica (HATTI, 2018),
o que colabora para a redução de desperdício, uso sustentável e redução de emissões de
poluentes na atmosfera de fontes não renováveis e energia não limpa.

Adicionalmente, SEEs inteligentes devem ser resilientes a crises e colapsos ambientais.
Os órgãos responsáveis devem buscar elaborar políticas de inovação em energia, utilizando
estratégias de incentivo em ciência e tecnologia (C&T) (WOUDHUYSEN; KAPLINSKY,
2009) que viabilizem o desenvolvimento de soluções tecnológicas para diversificação de
geração, transmissão e consumo de energia. Tecnologias inovadoras aplicadas aos SEEs
ajudam, por exemplo, aos proprietários de casas usar a previsão de carga, melhorando
a compreensão dos usos de energia e o controle de seu próprio conjunto de autogeração
e controle de carga, produzindo impacto real no mercado de eletricidade (KLIMSTRA;
HOTAKAINEN, 2011).
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Soluções integradoras permitem explorar diversas aplicações e funcionalidades de
SEEs inteligentes, REIs e RD, utilizando ferramentas disruptivas conforme ilustração da
Tabela 20.

Tabela 20 – Funcionalidades de REIs, RD e SEEs inteligente
Redes Elétricas

Inteligentes
Resposta da

Demanda
Energia

Inteligente

a. Promoção de novas
aplicações e funcionalidade
para as concessionárias de
energia; b. Novos modelos
de serviço; c. Mais
provedores e participação
no mercado; d. Integração
entre REDs; e. Sistema
de gestão ativo aplicado
a SDs.

a. Conexão de objetos via
internet; b. Monitoramento
remoto; c. Multioperação
por IoT; d. Ajuste da curva
de carga de diversos
períodos de demanda;
e. Controle de cargas via
PRDs. f. Aplicação de
técnicas de Aprendizado
de Máquina, Mineração
e Análise de Dados.

a. Coleta e armazenamento
de dados de consumo,
geração e armazenamento
de energia; b. Mineração de
dados; c. Análise e geração
de cenários; d. Produção de
perfil de curvas de
demanda; e. Integração
lógica e física de
de hardware e software
via IoT e Big Data.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Recentemente, o governo brasileiro criou uma política nacional voltada às indústrias
inteligentes, para tecnologias relacionadas a IoT que estão definidos no Plano Nacional de
Internet das Coisas (BRASIL, 2019b), o qual é um pilar para a implementação do Plano
de Ação da Câmara Brasileira de Indústria 4.0 do Brasil - 2019-2022 (BRASIL, 2019a).
Este plano é baseado nas tecnologias de manufatura aditiva, IA, IoT, biologia sintética e
sistemas ciber-físicos, que envolve a comunicação de banda larga e sistemas 5G.

Essas políticas de modernização aplicadas ao SEB visam produzir maior conservação
de energia, evitar ou diminuir os investimentos na expansão do sistema, evitar excesso de
carga no horário de ponta do sistema, alívio de carga do sistema, oferta de produtos e
serviço com maior qualidade e eficiência no mercado, com diversas oportunidades para
inovação e produção de equipamentos para REIs, tração elétricas, armazenamento de
energia, hardware e software.

Dessa forma, a integração entre os usuários finais de energia e a operadora da rede
elétrica tem o potencial de estabelecer novos paradigmas que reestruturam o SEP em
diversos países. Ao implementar técnicas de RD em REIs, o operador da rede pode obter
melhores indicadores de confiabilidade e eficiência em cenários de adoção de micro-geração
por consumidores residenciais e comerciais (ou seja, produtor + consumidor).

Um modelo baseado em uma infraestrutura composta por tecnologias disruptivas
(MOREIRA; KAGAN, 2020) e de simulação, que utiliza a previsão de geração e carga de
pequenos geradores de eletricidade, possibilita desenvolver importantes funcionalidades
para concessionárias e investidores em geração de energia renovável e novas comunidades.

A integração lógica e física entre dispositivos de hardware e software (microcon-
troladores e microprocessadores) através de aplicações entre IoT e Big Data permite a
visualização e interpretação das características de consumo, curvas de carga, curvas de
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geração e armazenamento. O Data Analytics utiliza informações oportunas para decisão,
permitindo análises multivariadas derivadas de Cloud Computing para definição de estra-
tégias de RD. A inter-relação entre REIs e RD com tecnologias disruptivas é ilustrada da
Figura 12.

Figura 12 – Tecnologias disruptivas relacionadas à REIs e RD

Fonte: Elaborada pelo autor.

2.5.1 Inteligência artificial aplicada ao SEP

Tradicionalmente, a modelagem e otimização de problemas do SEP utiliza técnicas
inteligentes por meio de algoritmos de busca em espaço de estados, busca heurística,
métodos estocásticos, assim como grafos, solução de problemas distribuída e baseada em
agentes, métodos especialistas e aprendizado de máquina ou machine learning (LUGER,
2013). Isso inclui a engenharia e ciência de dados ou data science, um conjunto de
ferramentas, tecnologia e métodos para analisar, visualizar e tomar decisão a partir de
dados, ramos da matemática, estatística, modelagem, programação, mineração de dados ou
data mining, análise e visualização de dados ou data analytics e conhecimento de negócios
(business intelligence).

A aplicação destas técnicas tornaram-se possíveis pelo tratamento estruturado de
grande volume de dados Big Data, que se consolidou na década anterior, sendo definido
como um sistema de dados que possui os 3Vs, volume muito grande, velocidade muito alta
e variedade muito ampla, sendo que alguns autores incluem um quarto e quinto Vs de
veracidade e valor (HURWITZ et al., 2013), precisão e aplicabilidade. Os dados podem ser
coletados, armazenados e utilizados sistematicamente por empresas privadas e instituições
de pesquisa.

Além disso, diversos dispositivos eletrônicos móveis ou fixos vêm disponibilizando
cada vez mais seus dados na nuvem com as tecnologias de comunicação 5G (LEE, 2019),
que podem compor infraestruturas de IoT com sensoreamento e controle em tempo real.
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A coleta e análise de dados de diferentes origens fica disponível a analistas que utilizam
dados úteis para os negócios, organização e infraestruturas.

O termo mineração de dados Data Mining se refere de forma geral ao processo
automático de analisar grandes repositórios de dados para encontrar informações úteis,
por tecnologia que combina a análise de dados tradicional com algoritmos sofisticados
(TAN; STEINBACH; KUMAR, 2016), ou seja, a mineração de dados busca identificar
regras e padrões em bancos de dados.

Na modelagem estatística utilizada em Big Data, é necessário organizar uma estru-
tura para tratar os problemas de classificação ou regressão, que podem ser supervisionados
e não supervisionados, após a "limpeza"e pré-processamento dos dados por meio de ciclos
com diferentes estágios semelhantes à mineração de dados. Um exemplo de acesso aos
dados de consumo de energia por meio de MIs para identificar a aderência de clientes à
PRDs para ajuste e controle de condicionamento de ar pode ser encontrado em (KWAC;
RAJAGOPAL, 2015). Neste mesmo trabalho é discutido como instituições governamentais
e empresas de energia elétrica como a California Energy Commission e a Pacific Gas and
Electric Company utilizam estes dados, às vezes chamados de armazéns de dados ou Data
Warehouses para formulação de políticas de consumo, geração e tomada de decisão de
negócios por meio de consultas eficientes em um esquema unificado, oferecendo ainda ao
usuário uma interface única e uniforme de acesso a estas informações. O desenvolvimento
e discussão de técnicas de IA voltam a ser discutidos no Capítulo 4 do trabalho.

2.5.2 Despacho de energia

Na maioria dos SEEs convencionais, o despacho de energia feito pelas concessionárias
é realizado por meio de geração centralizada, ou seja, de grandes usinas. No entanto, com o
avanço da GD local, o sistema obtêm maior disponibilidade e confiabilidade (KLIMSTRA;
HOTAKAINEN, 2011), porém com a intermitência de fontes renováveis como a eólica
e solar. Tais fontes são não despacháveis, e mesmo que a capacidade instalada de GDs
intermitentes sejam suficientes, a energia firme pode não coincidir com as curvas horárias
de demanda, como por exemplo nos horários de ponta.

Assim, muitas estratégias têm sido estudadas para criar um despacho que atenda
às restrições de intermitência, variabilidade e compatibilização de diversas fontes e da
capacidade de cada unidade geradora para fornecer um determinado desempenho, conforme
exigido pelo operador do SEE, como por exemplo, os SAEs. A questão sobre a metodologia
de despacho de energia adotado neste modelo é retomada no Capítulo 3 sobre a modelagem
teórica, conceitual e matemática.
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2.6 GERAÇÃO INTELIGENTE

A eficiência energética pode ser caracterizada como a relação entre e a quantidade
de energia final utilizada e de um bem produzido ou serviço realizado (EPE, 2012b). Na
atualidade, o índice de ineficiência de determinadas empresas e agentes do setor elétrico é
preocupante, tendo como agravante problemas relacionados à baixa conscientização com
relação ao desperdício de energia praticado pela sociedade. No ano de 2012, as perdas
na distribuição no Brasil somaram 16,5%, o que representou em torno de 25 TWh de
energia perdida (ABRADEE, 2013). A um valor de $0,22402/kWh equivaleria uma perda
de $56,005 bi. A ausência de ferramentas de melhoria da eficiência e uso de energia torna
impraticável a aplicação, por exemplo, de tecnologias limpas, devido a baixa eficiência das
instalações elétricas residencias, comerciais e industriais.

2.6.1 Recursos energéticos distribuídos

Devido a maior parte do SEB ser centralizado, há perdas devido ao transmissão de
grandes blocos de energia envolvendo transmissão em longas distâncias e distribuição nos
centros de consumo. Como solução a este problema, as GDs (PRODIST, 2012) operam
nas proximidades dos centros de consumo, reduzindo as perdas devido a descentralização
e distribuição dos recursos energéticos de novos produtores ou auto produtores de energia.

No Brasil os principais marcos regulatórios sobre a geração através de REDs são as
resoluções normativas nº 235 (ANEEL, 2006), 414 (ANEEL, 2010), 482 (ANEEL, 2012),
687 (ANEEL, 2015) e os Módulos 3 e 8 do PRODIST (PRODIST, 2012). Para que haja
uma maior penetração de GDs, são necessários incentivos regulatórios, fiscais e financeiros
tanto para sistemas net-metering, nos quais ocorre a entrega de energia líquida para a rede
ou feed-in-tariff, nos quais são realizados via compensação ou abatimento de tarifas de
fornecimento (KAGAN et al., 2013).

As GDs representam impacto direto na melhoria da eficiência, uma vez que, com
aplicações deste tipo, é possível reduzir a contribuição das grandes centrais geradoras que
têm o custo de transmissão e perdas extremamente elevados.

O uso de REDs torna os SDEEs mais flexíveis operacionalmente e possibilitam a
reconfiguração de acordo com a localização da carga e dos REDs em caso de violação
(trangressão de critérios técnicos) do sistema (SMITH et al., 2017), trazendo ainda op-
ções econômicas mais vantajosas para clientes, minimizando o custo geral do sistema e
maximizando os benefícios para o cliente.

Outra vantagem da utilização REDs é a agregação da produção de energia através
de usinas virtuais, como visto anteriormente, e das microrredes, que possibilitam o despacho
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local, operação em ilha, redundância de instalações e suprimento local através de contratos
de geração e consumo (KAGAN et al., 2013), favorecendo a ação dos AAs.

A Figura 13 demonstra a tendência na redução do custo de geração de energia em
função da tecnologia, que incentiva aplicação de cada respectiva tecnologia em GD.

Figura 13 – Custo de geração de energia por tipo de fonte primária

Fonte: IEEE - Smart Grid, 2015

A redução do consumo de combustíveis fósseis e da poluição do ar devido às
emissões da queima de hidrocarbonetos advindas de geração convencional de termelétricas,
além da diminuição da implementação de novos projetos de geração, prolongamento e
conservações dos recursos naturais, diminuição do custo de produtos cuja energia compõem
valor agregado, aumento da produtividade e competitividade justificam o apelo ambiental
pelo uso de GDs advindas de fontes de energia renovável e tecnologias limpas (ZILLES et
al., 2016). Além disso, devido aos aspectos econômicos e de localização, as fontes renováveis
de energia oferecem melhor opção quando comparadas às fontes tradicionais em geral
afastadas dos centros de consumo.

A utilização de REDs do tipo solar fotovoltaico, eólico, biomassa, térmico, entre
outros, facilita a conexão no nível de distribuição, com tensões menores e nas proximidades
dos centros de consumo e garante maior grau de confiabilidade, segurança no suprimento
e gestão segura e econômica dos REDs (GAO et al., 2012). Outros benefícios da utilização
de REDs em SEEs são 1) Opção a diferentes modicidades tarifárias para médios e grandes
clientes, 2) maior competitividade com inserção de pequenos produtores, 3) maior utilização
de fontes de recursos renováveis, 4) postergar os investimentos em geração e transmissão
em escala e 5) maior inserção de políticas de baixo carbono. Com a aplicação dos conceitos
de REIs, a aplicação de REDs se torna mais eficiente devido ao grau de automatização da
rede em que será inserida a GD.
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2.6.1.1 Sistema solar fotovoltaico

Os sistemas solares fotovoltaicos (SSF) são compostos por diversas celulas fotovol-
taicas conectadas. São representadas através de um gerador elementar, que podem ser
conectados em série ou paralelo.

No circuito equivalente de uma célula fotovoltaica na Figura 14 a), 𝐼𝑓𝑜𝑡 é a corrente
em Ampères [A] que circula na célula devido ao efeito fotoelétrico, 𝐼𝐷 é a corrente no
diodo que define a polaridade da célula e impede a circulação no sentido negativo, 𝑅𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡

e 𝑅𝑠é𝑟𝑖𝑒 são as resistências internas do gerador, V é a tensão em volts [V].

Figura 14 – Celula fotovoltaica a) Gerador elementar, b) ligação paralelo, c) ligação série

Fonte: Adaptado de: (KALOGIROU, 2013)

No gráfico da Figura 14 b), 𝑉𝑐−𝑎𝑏 é a tensão de terminal aberto. Na Figura 14 c),
𝐼𝑐𝑢𝑟𝑡𝑜 é a corrente de curto circuito ou terminal fechado.

A composição de diversas células em ramos configurados em série e paralelo, formam
o módulo ou painel solar, criando strings (módulos em série) e arrays (conjuntos) de
acordo com as características do projeto.

Sistemas solares já foram utilizados em diversas aplicações como, por exemplo,
aquecimento de água para banho e produção de vapor. Os primeiros geradores solares de
eletricidade foram utilizados em aplicações aeroespaciais ao redor do mundo.

Posteriormente esta tecnologia foi utilizada em sistemas isolados como eletrificação
rural, telecomunicações, bombeamento de água e outros serviços energéticos. Quando
concebidos para se integrarem ao conceito de REI, seus atributos ambientais e sua natureza
fundamentalmente distribuída, são atrativos de acordo com o conceito de sustentabilidade.

Classificados como 1) isolados e 2) conectados à rede (LUQUE; HEGEDUS, 2011),
os sistemas solares de geração de eletricidade formam respectivamente duas grandes famílias
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chamadas de instalações Stand-alone - autônomas ou híbridas compostas por outras fontes
de energia e Grid-Connected - conectada alimentando a rede (LABOURET; VILLOZ,
2010).

Outros parâmetros importantes para o dimensionamento de sistemas fotovoltaicos
de energia são as curvas de irradiação, temperatura, V x I e P x V, destacadas na Figura
15.

Figura 15 – Curvas de sistemas fotovoltaicos

Fonte: Adaptado de: (KALOGIROU, 2013)

Estes gráficos analisam os efeitos do nível de irradiação e temperatura conforme
Figuras 15 a) e b), e os valores das tensões 𝑉𝑚𝑎𝑥, potências 𝑃𝑚𝑎𝑥 e correntes 𝐼𝑚𝑎𝑥 máximas,
de acordo com o ponto B, das Figuras 15 c) e d).

Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede (SFCR) são utilizados como um gerador
que utiliza a energia própria produzida na edificação, podendo entregar o excedente à
rede de distribuição. Este esquema exige tipo de contrato com a concessionária de energia
baseado em regulamentação específica (ZILLES et al., 2016).

O projeto e dimensionamento básico de um SSF isolado ou autônomo deve compor
o estudo e seleção de módulos fotovoltaicos, baterias ou banco de baterias, controladores
de carga e inversores. Para SFCRs devem ser especificados ainda outros componentes
específicos para a conexão à rede elétrica de acordo com a legislação vigente (VILLALVA;
GAZOLI, 2012), como cabos e condutores, caixas de strings, conexões elétricas, quadros
de proteção CC/CA e outros acessórios.
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Mesmo com custo ainda relativamente alto de investimento e payback longo, os
SSFs não conectados à rede são rentáveis em regiões distantes das redes de serviços de
eletricidade de fontes convencionais (KALOGIROU, 2013).

Para efeito de ilustração, as imagens da Figura 16 apresentam o sistema de microge-
ração fotovoltaico real (FERNANDES et al., 2016) instalado no laboratório do Enerq/CT
- USP.

Figura 16 – Sistema solar fotovoltaico Enerq/CT - USP a) projeção de maquete eletrônica
b) diagrama unifilar, c) módulos fotovoltaicos e d) instrumentação

Fonte: Elaborada pelo autor.

As principais aplicações e funcionalidades de SSFs para pequenos e médios geradores
são a autogeração de energia e comercialização do excedente de produção quando conectados
em BT e MT. Para grandes produtores conectados à rede básica de energia em AT, além das
vantagens acima, a GD pode produzir em escala, possibilitando atender blocos consideráveis
de energia, servindo para os SDEEs como backup de energia, aumentam a confiabilidade
do sistema no caso de indiponibilidade de serviço, postergam grandes investimentos em
extensão de rede e construção de grandes linhas, além de possuir o baixo impacto ambiental
e aumentam a diversificação da matriz energética.

2.6.2 Sistemas de armazenamento de energia

Os SAEs fornecem benefícios aos usuário clientes, atenuando sua demanda, além
de aliviar o estrangulamento da capacidade máxima do sistema convencional disponível. A
implantação de SAEs está atrelada às novas tecnologias que maximizam as oportunidades
para a indústria e a sociedade, agregando estabilidade, controle e confiabilidade aos SEEs.
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Em SAEs que utilizam baterias, estes acumuladores têm a capacidade de armazenar
quantidades de energia dependentes do tipo de aplicação a que se destinam. Podem ser
utilizados na redução de perda de energia no ambiente de REIs em até 24% (SANTOS et
al., 2020) por meio de estratégias de carga e descarga de acordo com as características das
fontes intermitentes. Quando instaladas em bancos de diversos tamanhos e capacidades de
armazenamento, as baterias recarregáveis funcionam basicamente por processo de oxido-
redução com processos químicos, que transformam energia química em energia elétrica.
Dependendo das aplicações, podem ser utilizadas para a melhoria do perfil de tensão
de micro-redes e despacho econômico de energia (LO; ANDERSON, 1999), baseado na
estratégia de minimização de custos do despacho e restrições considerando o ciclo horário
e diário de cargas. Atualmente os SAEs são subdivididos conforme a Tabela 21.

Tabela 21 – Tipos de SAEs
Armazenamento Mecanismo / Tipo

Mecânico a) Bombeamento hidráulico (Usinas hidrelétricas
reversíveis); b) ar comprimido; c) volante de inércia.

Eletroquímico Uso de pilhas e a) baterias primárias - sem recarga,
b) baterias secundárias - com recarga de energia externa.

Direto Uso de a) supercapacitores e b) supercondutores.

Térmico Aumento da temperatura de sólido, líquido ou gás,
a) sem mudança de fase, b) com mudança de fase.

Químico a) Hidrogênio, b) Metano.
Fonte: Adaptado de (MOREIRA, 2017)

2.6.2.1 Sistema de armazenamento de energia por bateria

As baterias estacionárias são mais utilizadas em sistemas de armazenamento de
energia por bateria - SAEBs são conhecidas como baterias de ciclo profundo, possuindo vida
útil de 4 a 5 anos, preços relativamente acessíveis, podendo ser usadas, inclusive, em veículos
recreacionais e sistemas de no-break. Possuem placas mais grossas e suportam descargas
mais profundas. Aplicações recentes envolvem seu uso em sistemas de gerenciamento de
energia (LOKESHGUPTA; SIVASUBRAMANI, 2019), onde diversas funcionalidades são
estudadas, como a redução de faturamento de energia residencial, redução de demanda de
pico ou peak shaving, melhoria do perfil de carga e maximização da utilização de REDs.

As imagens da Figura 17 ilustram o banco de baterias instalado no laboratório do
Enerq/CT - USP.
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Figura 17 – Banco de baterias Enerq/CT - USP a) painel frontal, b) acumuladores, c)
detalhe de painel frontal

Fonte: Elaborada pelo autor.

Outras aplicações de SAEBs envolvem ainda o suprimento de back-up para o caso
de falhas em unidade geradora, ajuste de curva de carga diária ou load leveling, reserva
girante (spinning reserve) no caso de redução de parcela da geração e manutenção da
qualidade de energia de redes elétricas (SERRA et al., 2016). Outras baterias estacionárias
como a OPzS - ácido sulfúrico diluído, VRLA - chumbo ácido regulada por válvula, que são
ventiladas e possuem eletrólito líquido podem ser aplicadas em SEEs, pois possuem tempo
de vida útil, ciclos, profundidade de descarga e preços semelhantes àquelas apresentadas
anteriormente, com variação no custo de manutenção e valor de investimento dependendo
do projeto de aplicação.

Cumpre destacar que diversos projetos pilotos internacionais e nacionais como
o P&D estratégico sobre SAEs (ANEEL, 2016) visam explorar as diversas funções dos
SAEBs, seus custos de investimento, aplicações em mini e micro-redes, integração de REDs
para mini e micro geração (OLIVEIRA et al., 2020), sistemas de controle e gerenciamento
de baterias e aplicações em serviços ancilares dentre outras aplicações. (PEÑA et al.,
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2016b) apresenta exemplo de aplicação com SDEE que integra GD fotovoltaica, baterias
e reguladores de tensão em uma subestação com o objetivo de reforçar o suprimento de
energia em uma determinada rede.

Os tipos mais comuns de baterias e suas aplicações em SEEs são vistos na Tabela
22.

Tabela 22 – Características e aplicações de baterias em SAEBs

Tipo Características e
aplicações gerais

Vida
útil

(anos) -
Máx.

Ciclos -
Máx.

% Eficiência
Energética

- Máx.

Li-íon
(íon lítio)

Tecnologia utilizada em aplicações
portáteis e móveis com alta capacidade
de armazenamento. Aplicações em
sistemas de armazenamento off-grid e
VEs

15 10.000 98

M-Air
(zinco-ar)

Baterias de metal, podem ser tipo lítio-
ar ou zinco-ar. Utilizadas em aplicações
de eletrônica de baixa potência e VEs.

>30 >5.000 70

NaS
(sódio-
enxofre)

Maior capacidade de armazenamento,
descargas mais profundas, alta
eficiência, elevada densidade, longa
vida útil. Usadas em qualidade
de energia, nivelamento de carga,
sistemas de emergência, ilhamento
e na integração com REDs

15 4.500 85

NiCd
(níquel-
cádmio
ventilada)

Tecnologia precursora em acumuladores
com aplicações em sistemas de
emergência back-up e energia
ininterrupta e eletrônica

20 3.000 80

NiMH
(niquel-
hidreto
metálico)

Mesma tecnologia das baterias NiCd
com mesmas aplicações. Material
menos tóxico e menor eficiência

10 1200 75

Pba
(chumbo-
ácido)

Ventiladas com eletrólito líquido com
reposição de água. Aplicadas em redução
da demanda de pico de consumo,
regulação de frequência, integração
com GDs e VEs.

>10 1500 80

Redox
(óxido-
redução)

Carga e recarga varia em função do
nível do reservatório. Aplicadas em
deslocamento de carga, emergências e
falhas de transmissão, variações de
tensão e frequência e integração
de REDs e VEs

20 >10.000 75

Fonte: Adaptado de (SERRA et al., 2016), (MOREIRA, 2017).

2.6.2.2 Sistemas híbridos de energia

A inserção de baterias por meio de um modelo aplicado aos SDEEs (TER-GAZARIAN;
KAGAN, 1992), (TER-GAZARIAN, 2011) podem viabilizar a penetração desta tecnologia.
Devido a recente disponibilidade de tecnologias de armazenamento de custo mais baixo
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e de maior vida útil, bem como a evolução das economias para as novas tecnologias de
transmissão de rede, tornaram o armazenamento uma opção da operação a ser considerada
nos SEEs.

Um sistema híbrido de energia (SHE) simples, composto de energia fotovoltaica e
armazenamento por bateria, é exemplificado na Figura 18: a potência total - P(tot) do
barramento 1 é composta pela potência do(s) módulo(s) fotovoltaicos - P(fot) e da potência
da bateria - P(bat); após a passagem pelo conversor CC/CA, conectada à um determinado
transformador ligado ao barramento de interconexão com a rede no barramento 2.

Figura 18 – Sistema de energia híbrido solar com armazenamento

Fonte: Elaborada pelo autor.

Uma das formas de realizar a integração dos REDs e equipamentos de usos finais
é feita através da coordenação, gerenciamento e controle PID do SHE e sistemas de
iluminação, condicionamento de ar e outras cargas interruptíveis através de algoritmos
específicos (WANG; WANG; YANG, 2012).

Além da atuar de forma em SEEs isolados em aplicações rurais, por exemplo, os
produtores independentes de energia conectados às redes elétricas utilizam os mais diversos
tipos de esquemas de SHEs. Com isto, podem por exemplo, viabilizar a integração de
edifícios inteligentes com fontes próprias de energia que suprem sua própria demanda e o
excedente produzido é negociado com as empresas de energia elétrica (WANG; WANG,
2013).

2.7 USO INTELIGENTE DE ENERGIA

Os SEEs modernos baseados em redes elétricas modernas garantem que os serviços
de energia elétrica possam ser produzidos, transportados e utilizados, dentro da cadeia
de GTD e consumo. Têm a capacidade de integrar, além da medição, os dispositivos
conectados às instalações dos clientes, tornando-os mais ativos e inteligentes.

Com a automação de SEEs convencionais baseados em tecnologias de REIs, é
possível maximizar os resultados dos programas de conservação de energia com aplicações
de RD em equipamentos de uso inteligente.
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Para estabelecer uma lógica de uso racional e inteligente de energia, é necessário
conhecer o características de cargas destinada aos usos finais de energia como por exemplo:
força motriz, calor de processo, aquecimento direto, refrigeração, iluminação, eletroquímica,
entre outros, de forma que estratégias de balanceamento e equalização de oferta e demanda
sejam viáveis.

2.7.1 Energia útil e usos finais de energia

As tecnologias de manejo da energia (e não a energia em si) definem o quanto a
energia pode ou não ser conservada e implementada. Com base nos rendimentos do primeiro
processo de transformação energética, pode-se estimar a energia útil (EPE, 2015): quanto
menor as perdas no processo de conversão de energia, melhor a exploração dos recursos
energéticos e menor as perdas de energia. Isto está relacionado ao próprio equipamento de
uso final e sua tecnologia visando garantir os serviços energéticos (residencial, comercial,
industrial e de transmissão) mais eficientes (HINRICHS; KLEINBACH, 2012).

No Brasil, a Energia Útil é apurada considerando os Usos Finais de Energia (UFE),
as formas de Energia Final e os Setores de atividades contemplados no Balanço Energético
Nacional (BEN). O Balanço de Energia Útil (BEU) é um estudo que permite processar as
informações setoriais do BEN. O Potencial de Economia de Energia (PEE) é estimado com
base nas eficiências das instalações mais modernas de cada setor de atividades existentes
no ano do estudo. Assim possibilita-se o aumento do rendimento energético por meio da
evolução tecnológica dos equipamentos e, em parte, à mudança da matriz energética do
país que migrou dos energéticos de uso menos eficientes para mais eficientes aplicando
tecnologias agregadas desde as fontes de energia até o equipamento de uso final.

A metodologia de usos finais de energia proporciona estimar a quantidade de energia
consumida em cada uso final, oferecendo assim indicação da tecnologia dos equipamentos
de uso final, custos e desempenho de equipamentos alternativos de uso final, custos e
desempenho de tecnologias alternativas de geração de energia, previsões da demanda
futura por serviço energético para cada categoria de uso final e cálculo do menor custo
total.

O processo de maximização de energia útil depende do desempenho e rendimento
do serviço realizado. A eficiência energética é a relação entre e a quantidade de energia
final utilizada em um bem produzido ou serviço realizado (EPE, 2015) e estimada com
base nas eficiências médias das instalações de cada setor de atividade, existentes no ano
do estudo. A Energia Final é composta pela soma de duas parcelas: a Energia Útil e a
Energia Perdida, que pode ser não recuperável.

Programas de mudanças de hábito, campanhas de conscientização, subsídios econô-
micos e financeiros, planos, programas e metas de conservação tornam factível a redução
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da demanda nos usos finais de energia, realizadas através de diversos órgãos certificadores
e concessionárias de energia.

Outros programas de conservação de energia podem basear-se na melhoria da
eficiência energética dos equipamentos e edificações com foco em sistemas de iluminação,
refrigeração, força mecânica (motores elétricos), condicionamento de ar e aquecimento
de água. Um exemplo ilustrativo é o Programa de Etiquetagem Brasileiro (PBE) que
junto com outros incentivos para a substituição tecnológica logo após a crise energética
da década de 90, implicaram em políticas de racionamento de energia, que trouxeram
melhoras significativas na conservação de energia.

2.7.2 Curvas típicas

A obtenção, manipulação e utilização dos dados referentes aos agentes de energia são
fontes primárias para a definição das curvas típicas de geração, consumo e armazenamento
de energia. Tais dados são essências para monitorar, prever e controlar e desenvolver
cenários de aplicação das estratégias de gestão da demanda e executar os PRDs de
acordo com a natureza de cada tipo de SEE, por meio da ADA. A Figura 19, apresenta
graficamente as principais estratégias usuais de gestão da demanda.

Figura 19 – Estratégias de gestão da demanda baseada em curvas típicas

Fonte: Adaptado de (BOREINSTEIN; CAMARGO, 1997)

A modulação das curvas de carga (KAGAN et al., 2013), feita através de estratégia
de controle em consonância com sua respectiva estratégia de RD fornece um fluxo de
informações para o agregador e o operador de rede. Sistemas de MI ou outro tipo de
sistema de aquisição de dados têm a função de analisar as condições operativas do sistema,



92

os sinais tarifários e adequar as curvas típicas à forma mais favorável ao desempenho do
SEE.

A utilização das curvas e gráficos de geração também são essências no planejamento
e operação de SEEs. Os gráficos ilustrados na Figura 20 apresentam as curvas de geração
do sistema de GD solar fotovoltaico instalado no laboratório do Enerq/CT - USP.

Figura 20 – Curvas de geração GD fotovoltaica Enerq/CT - USP a)diária, b)mensal,
c)anual e d)trianual

Fonte: Elaborada pelo autor.

2.7.3 Dispositivos e sistemas inteligentes de energia

Como visto a priori, os elementos passivos de uma instalação elétrica de BT podem
se tornar ativos por meio de sua automatização baseada em tecnologias de eletrônica
embarcada, não obstante, já existir no mercado diversas opções de dispositivos eletrônicos
para integração em automação predial. Aplicações recentes envolvem o uso das tomadas
tomadas inteligentes - smart plugs, para monitoramento e controle em mecanismos de RD
com baixo custo de implementação (MORSALI et al., 2012), atuando como gerenciador
de energia de dispositivos domésticos de modo a reduzir o consumo em horários de pico.
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A integração física e lógica das REIs aos REDs e equipamentos de utilização de
energia de uma edificação é primordial para que os diversos eventos e programações de
RD sejam factíveis. Os Dispositivos e Sistemas Inteligentes de Energia (DSIE), utilizam
algoritmos para programação, de forma inteligente, centralizados ou descentralizados
(SIEBERT et al., 2014), levando em contas as curvas de carga e tarifas, como por exemplo,
a tarifa branca para aplicações residenciais no Brasil.

Os sistemas de gerenciamento inteligente possuem diversas funcionalidades essenciais
consistindo em: funções de aquisição de dados (sensorear e comunicar), aplicação inteligente
(processar, analisar e controlar) e operação (atuar) nos dispositivos e instalações de acordo
com a filosofia ou lógica desenvolvida e programada de RD (FERNANDES et al., 2014).

Em aplicações comerciais como edifícios (CHOI; PARK; LEE, 2015), o geren-
ciamento inteligente de energia pode ser bastante viável para controle de circuitos de
iluminação, de uso comum e geral. O uso de dispositivos móveis pode facilitar na conexão
redes de comunicação e sistemas de gerenciamento e controle.

O uso de DSIE compõe uma das estratégias e tecnologias de ADA em SDEEs.
Em 2015, o Departamento de Energia dos Estados Unidos - U.S. Department of Energy
(DOE), obteve da Southern California Edison Company (SCE), um relatório técnico sobre
um Projeto de Demonstração de Smart Grids (YINGER; IRWIN, 2015), reportando os
benefícios potenciais da operação de redes elétricas com penetração de VEs, despacho
de REDs de geração intermitente e armazenamento como serviço ancilar, suporte à
microrredes (ilhamento), gerenciamento ativo de consumidores por meio de tarifação
dinãmica, estratégias de uso de energia baseados em eventos de RD baseados na aplicação
inteligente de termostatos programáveis e componentes gerenciadores de energia residencial.

Diversos projetos-pilotos de REIs com utilização de mecanismos de RD (WAKEFI-
ELD, 2011) apresentam benefícios econômicos, ambientais, de confiabilidade, de saúde e
segurança com a aplicação de PRD, baseados em preço e incentivos (INITIATIVE et al.,
2010), monitoramento e controle de cargas residenciais, comerciais e industriais em tempo
real.

2.7.3.1 Internet das Coisas

O ambiente de Internet of Things (IoT) oferece um amplo leque de soluções tecno-
lógicas baseadas em dispositivos de hardware e software: APIs - Application Programming
Interface, computação na nuvem e uso de diversos protocolos de comunicação de rede
(TCP/IP, Wifi, RFID, Bluetooth, ZigBee, 6LoWPAN, WirellesHart, LoRaWAN, MQTT
entre outras) que exploram áreas como redes de computadores, telecomunicações, siste-
mas embarcados, gestão de energia, programação paralela, distribuída e em tempo real
(OLIVEIRA, 2017).
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O desenvolvimento de algoritmos para SEMBs no ambiente IoT vem se expandindo.
Diversos estudos utilizam além das IDEs - Interface Developing Entrerprise mais populares,
programação em Matlab, LabView e Python. Este último permite implementações, por
exemplo com a IDE Thommy (ANNAMAA, 2015) que utiliza a programação através da
linguagem MicroPython (GEORGE; SOKOLOVSKY, 2017).

Em simulações acadêmicas, prototipagem, e experimentos que necessitam de baixo
custo, diversas aplicações IoT são realizadas por meio de microcrontroladores como Arduino,
Raspberry, Galileo e outros chips microcontroladores como o Expressif - ESP32 e ESP8266
que possuem compatibilidades entre si e introduzem novos tipos de linguagens e ambientes
de programação (Lua, Node-RED, etc.). Utilizam diversos sistemas operacionais (Windows,
Linux, MaC, etc.), interfaces e versatilidade de módulos (shields).

Aplicações mais conhecidas do dispositivo ESP8266 são os sistemas de monitora-
mento climático de temperatura e umidade por meio de sensores (KODALI; MAHESH,
2016). Os dados podem ser visualizados localmente, armazenados em um banco de dados
ou na nuvem ou ainda publicados em um servidor web, por exemplo em páginas de
visualização com endereços em HTTP. Tais dados são disponibilizados via aplicações como
WebRepl (TOLLERVEY, 2017), que provêm a comunicação entre cliente, servidor e a
internet, em aplicações de automação residencial (KURNIAWAN, 2019). Alguns exemplos
de utilização deste microcontrolador da dispositivos IoT foram desenvolvidos neste trabalho
e exemplificam funcionalidades do ESP8266 conforme Sprints 5, 6 e 7 do Capítulo 4 e
Anexo 5.

A possibilidade de criar as redes de comunicação mesh (malha) ajuda na configuração
automática por meio das funções de coordenar, rotear, reparar links e permitir a transmissão
de dados - redes ZigBee - usando os dados que são passados pela malha de nó a nó assim
como pelos nós intermediários (BELL, 2014).

Através de um broker - redes MQTT - conectado a diversos dispositivos IoT (JAVED,
2016) , como por exemplo, em edifícios inteligentes é possível operar sistemas de iluminação,
climatização, produção, consumo e armazenamento de energia, permitindo com grande
versatilidade a transferência de informação, acesso e operação de equipamentos via tablets
e smartphones para agregadores ou concessionárias de energia, conforme implementação
do Sprint 7 e Anexo 5.

Além disso, o desenvolvimento de GUIs permite o gerenciamento para usuários ou
administradores da rede com grande versatilidade para customização, criação de layouts e
arranjos de dispositivos.
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2.7.3.2 Internet das coisas em sistemas de energia

A aplicação dos conceitos de IoT podem ser utilizadas em sistemas de gerenciamento
de energia, que possuem estações remotas ou em servidores na nuvem por meio dos quais é
possível realizar o controle e medições relacionados ao IED - Intelligent Electronic Device
(IED) conectados aos gerenciadores do tipo SCADA.

Em REDs, aplicações de sistemas comunicação possibilitam maximizar a comunica-
ção bidirecional por meio de aquisições de dados e envio de comandos aos IEDs entre os
agregadores e os Centros de Operação (COs) das empresas e os equipamentos na rede,
garantindo com isto maior rapidez nas funcionalidades inteligentes. As ferramentas de IoT
possibilitam a conexão com os dispositivos de usos finais dos prossumidores pelos AAs ou
ARs.

Conforme (MINERVA; BIRU; ROTONDI, 2015), (VERMESAN et al., 2017) so-
luções baseadas em IoT para o sistema elétrico podem ser inseridas em toda cadeia de
suprimento do setor de energia elétrica por meio da integração no planejamento e operação
do sistemas de geração convencional, geração distribuída, transmissão de energia, nos
diversos níveis de tensão. Dispositivos físicos incorporados à produtos eletroeletrônicos,
softwares e sensores coletam dados remotamente com objetivo de controlar e monitorar
objetos “coisas”, usando redes de comunicação ou internet, como pode ser melhor compre-
endido em (KWAC; RAJAGOPAL, 2013). A tecnologia Big Data permite visualização
e obtenção das características de consumo, curvas de carga, curvas de geração e outras
informações oportunas para a tomada de decisão multivariada.

A aplicação de Big Data realizada por (KWAC; RAJAGOPAL, 2015) exemplifica o
potencial de utilização no gerenciamento de dados em tempo real. Tem aplicabilidade no
setor elétrico, em geração, transmissão e distribuição, e pode ser aplicado ao gerenciamento
de instalações industrias e prediais, incluindo a necessidade de acesso a banco de dados
com tags em tempo real, estruturação de níveis de acesso e permissões, configuração
de protocolos de comunicação e IEDs, alarmes, eventos, historiador, consultas e acesso
de dados, elaboração de relatórios, lógicas em scripts, criação de interface com gráficos
dinâmicos e acessibilidade a partir de desktops, clientes remotos inteligentes e navegador.

Resumidamente, a aplicação deste tipo de ferramenta, favorece a descentralização
da produção de energia elétrica pela geração distribuída que, conforme abordado no item
anterior, leva a eficiência, diminuição de perdas e de custos de geração e transmissão de
energia.

Os principais benefícios do uso de IoT em aplicações de RD consistem na possibili-
dade de desenvolver novas arquiteturas com diversas funcionalidades para agregadores.
Novos produtos e dispositivos IoT podem ser desenvolvidos para ajuste do perfil de geração
e carga controlado remotamente, participação mais ativa dos prossumidores com PRDs,
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postergando o investimento em infraestrutura de rede, tornando uma prática aliada à
técnicas de otimização de SDEEs.

Conforme o planejamento da pesquisa, os Capítulos 1 e 2, consistiram em apresentar
as duas primeiras fases do Design Thinking: inspiração e empatia (STANFORD, 2010)
visando apresentar uma pesquisa bibliográfica exploratória para reconhecer o estado da
arte, identificar tendências, analisar potencialidades e oportunidades aplicáveis ao tema
principal deste trabalho.
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3 MODELAGEM CONCEITUAL APLICADA A RD

Neste capítulo serão abordados os aspectos conceituais e teóricos da modelagem que
se adequam aos testes. Os tópicos se remetem aos domínios na Camada 1: CI e Camada
2: REIs (vide Figura 6), que estão relacionados a dispositivos e equipamentos de rede,
sendo que estas atividades foram desenvolvidas junto ao Enerq - Centro de Estudos em
Regulação e Qualidade de Energia, acomodado ao Departamento de Engenharia Energia e
Automação Elétricas da Escola Politécnica da USP.

Logo após, o capítulo apresenta a modelagem matemática e programação como
o objetivo de formalizar o problema através da programação matemática e da topologia
computacional desenvolvida para solução do problema.

3.1 Automação avançada da distribuição

Com o intuito de melhor contextualizar á área de aplicação do trabalho, serão
apresentados a seguir as áreas específicas de aplicação do estudo, os cenários atuais e o
conjunto de intervenções e propostas de aplicação deste trabalho através de diagramas,
figuras, mapas e outros recursos úteis para visualização abrangência do modelo.

A ADA tem por objetivo desenvolver funcionalidades modernas no âmbito das REIs
através de diversos sistemas de TI baseados em software, que fornecem ao operador da
rede, acesso a análises de rede para gerenciamento de interrupções, restauração de serviços,
suporte à decisão, localização de falhas, restauração de grandes cargas, chaveamento e
comutação, fluxo de carga rápido representados em oito módulos (KAGAN et al., 2013) a
seguir:

1. Gestão de Negócios - formado por sistemas integrados de gestão empresarial (ERP);
2. Aplicações de Smart Grid - composto pela gestão de REDs e RD - DRMS (Demand

Response Management System);
3. Construção e Gestão de Ativos - manutenção e gerenciamento de ativos, serviços e

manutenção;
4. Cadastro e Gerenciamento de Ativos - sistema de informações geográficas (GIS);
5. Informações de Clientes
6. Gerenciamento de Energia - composto de sistemas EMS/DMS (Energy Management

System or Distribution Management System);
7. Operação de rede - onde estão inclusos os módulos SCADA (Supervisory Control

and Data Acquisition), visualização, simulação e cálculo de redes, funções avançadas
de operação (ADMS) e gerenciador de ocorrênias/desligamentos (OMS);

8. Leitura e Controle de Medidores - sistemas (AMM/MDM);
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Os IEDs formam um grupo de dispositivos inteligentes gerenciados e operados
pelos COs proteção e controle de equipamentos de potência instalados ao longo da rede.
Estes dispositivos eletrônicos inteligentes são essenciais na automação da distribuição para
garantir as funcionalidades inteligentes das REIs.

A Unidade Terminal Remota, em inglês Remote Terminal Unit (RTU) é um
dispositivo eletrônico localizado geralmente em subestações e em determinados trechos de
rede. Sua função é fornecer dados ou informações da rede ao sistema supervisório SCADA
alocado no COs para monitoramento da rede.

As operações de RD nos prossumidores são realizadas internamente de forma física
e lógica, por meio de eventos executados na sua própria microrede em BT como veremos
adiante. Os COs por sua vez, controlam os ramais primários (MT) e secundários (BT)
através do monitoramento via RTUs e controle via IEDs, visando manter o desempenho
da rede dentro de indicadores e parâmetros técnicos adequados à sua operação quando
ocorrem eventos de RD.

A ilustração da Figura 21, apresenta o cenário para aplicações da ADA.

Figura 21 – Cenário futuro de automação avançada da distribuição

Fonte: (KAGAN et al., 2013)
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Além da parte virtual das plataformas ADA, a parte física de uma REI é subdividida
em três segmentos: 1) subestação de distribuição (SED), 2) sistema de distribuição de
média tensão (SDMT) e 3) sistema de distribuição de baixa tensão (SDBT) onde são
realizados os mecanismos de RD, tanto em BT como MT como visto anteriormente. O
planejamento, coordenação e operação de despacho de energia via RD de grandes grandes
blocos de energia de mercados ou submercados, é feito em AT. São realizados em geral
pelos COs de transmissão, objeto de outros estudos com foco em sistemas de transmissão.

As plataformas ADMS fornecem um ambiente unificado para controle e despacho
de energia em REIs permitindo uma visão mais abrangente do SEED, sendo capazes de
coordenar, recomendar, priorizar e orientar a tomada de decisões dos despachantes de rede
por meio de módulos, drivers e softwares avançados de DMS. Tais plataformas se utilizam
também dos mecanismos de RD através de três tipos de intervenções de rede (AVAZOV;
SOBINOVA, 2016):

1. Gerenciamento e conservação de tensão (CVR) ou Demand Response Management
System (DRMS): uso de mecanismos de conservação de energia por meio de controle
volt-var (MAK; CHOI, 2020) de reconfiguração de chaves;

2. Controle direto de carga (Vide Capítulo 4, Sprint 6 e Anexo 5): feito através do
evento sincronizados por meio sistemas AMI, que operam dispositivos controlados em
clientes alocados em alimentadores automatizados, permitindo atuação equipamentos
dos consumidores;

3. Interrupção de carga/ilhamento: utiliza mecanismos de análise, gerenciamento de
interrupção de rede e ilhamento de blocos de rede ;

A título de ilustração, o sistema ADMS - Advanced Distribution Management System
da empresa Schneider, testado pelo National Renewable Energy Laboratory’s (NREL’s)
dos Estados Unidos (PRATT et al., 2020) é capaz de integrar várias funções de automação
de rede por meio de estratégias de redução e controle de consumo residencial visando a
redução de picos de demanda através do monitoramento de equipamentos de aquecimento
e condicionamento de ar. Utiliza o sistema Near Term Forecasting (NTF) para previsão
de cargas em alimentadores para o próximo período, podendo variar entre 15 minutos e 24
horas. (DIRKMAN, 2014), apresenta um estudo de utilização destas funcionalidades por
meio de simulações de despacho de energia em SDEEs.

O sistema OpenADR foi projetado para controlar dispositivos elétricos baseado em
um processo de decisão central que atende aos prossumidores. Alguns trabalho recentes
utilizam este sistema para criação de plataformas baseadas em IoT para integração de
REDs e consumo inteligente (FERREIRA et al., 2017), (MOGHADDAM; LEON-GARCIA,
2018) cuja discussão mostra bons resultados na utilização de PRDs, otimizando com um
dia de antecedência para agendar os aparelhos do cliente.
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Além disto, estudos recentes têm explorado oportunidades do desenvolvimento
de novos modelos de operações, negócios e "contratos inteligentes"através do conceito
de blockchain (MIGLANI et al., 2020), (DEVINE; CUFFE, 2019) criando com isto uma
integração de mercados flexíveis de energia em torno de provedores inteligentes de serviços
de energia, envolvendo o ambiente de REDs, REIs e RD, através da estrutura ponto a
ponto, cripto moedas típica desta tecnologia.

3.2 Escopo geral de aplicação

Para a definição do cenário geral foi utilizada a abordagem conforme ilustração da
Figura 22.

Figura 22 – Mapa de integração de domínios e cenário geral de estudos

Fonte: Elaborada pelo autor.

Após especificar os alvos estratégicos (vide Figura 1) a serem analisados, é possível
definir de forma integrada cada uma das partes do modelo proposto, baseado no esquema
de interação dos diversos agentes de energia (vide Figura 2) que estão inseridos em cada
um dos domínios definidos na Figura 22, ilustrados também nas Figuras 5 e 6.

Assim, os REDs (p. ex. armazenamento, geração solar, eólica) e os usos finais
controláveis (p. ex. tomadas inteligenteas para controle de geladeira, TV, ventilador)
via microcontrolador (p. ex. Arduino, Raspberry) estão inseridos no ambiente ciberfísico
(microrrede em BT e rede Wifi ou cabeada) e representam o prossumer. O AA pode
ser definido como o conjunto entre o agregador e o prossumidor, formando o elo entre
o prossumidor e o AR provendo cenários de despacho aos ARs. É co-reponsável pelo
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suporte à infraestrutura e informações estratégicas do prossumidor (p. ex. informações
gerenciais, contratos, sugestão de programação de eventos via APP). A concessionária (AR)
é responsável pelo planejamento, controle e operação dos equipamentos da subestação,
transformadores, rede primária, secundária até o MI via COs, que realizarão o despacho
via RD. Já, os AMs atuam como sinalizadores de preços horários por meio de gráficos,
índices e promovem a contabilização e liquidação de contratos.

Como visto no Capítulo 2, foram definidos 7 domínios inter-relacionados, para
explorar aplicações e funcionalidades, sendo que nesta seção serão abordados testes dos
domínios ou camadas 3 a 7 (vide Figura 6), que estão relacionados a dispositivos e
equipamentos dos prossumidores instalados em nível local, conectados em BT e baseados
em eventos de RD via agentes agregadores.

Para gerenciar todo o sistema integrado e elaborar diversos cenários e layouts, foi
desenvolvida uma Plataforma Virtual de Resposta da Demanda (PVRD), estabelece um
workflow conforme a Figura 23.

Figura 23 – Workflow da plataforma virtual de resposta da demanda

Fonte: Elaborada pelo autor.
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O funcionamento da PVRD foi concebido para ser realizado em onze passos e
quatro etapas baseadas na ferramenta PDCA (Plan - Do - Check - Action), baseado
no conceito de metaprocesso, com sequência de atividades desde o projeto à execução e
controle (BARBIERI, 2011). As etapas com correspondentes passos, são descritos a seguir:

• Etapa 1: Criação e layout de dispositivos - Esta etapa compreende os passos 1 a 4
das funcionalidades da PVRD, cujo objetivo é habilitar prossumidores para eventos
de RD através de um aplicativo móvel (APP), onde são cadastrados dispositivos
ativos para o planejamento da programação.

• Etapa 2: Aquisição, programação, execução, controle e supervisão de eventos - Os
passos 5 a 7 da segunda etapa, estão relacionados à aquisição de dados para estimação
e ajuste de curvas de geração e demanda. O controle dos dispositivos é realizado por
meio tarefas, manobras ou chaveamentos em tempo real ou por programação horária
através do dispositivo especificamente para esta aplicação denominado SmartH, um
sistema embarcado desenvolvido e prototipado com o objetivo de integrar o controle
e gerenciamento de energia para RD).

• Etapa 3: Análise de eventos locais - Após a criação e teste, o passo 8 nesta etapa
busca definir o melhor cenário de execução de eventos de RD por meio da execu-
ção e análise da PVRD de acordo com as variáveis de tarifação, intermitência e
comportamento do prossumidor.

• Etapa 4: Análise de eventos em rede - Esta última etapa (passos 9 a 11) é realizada
após as etapas anteriores para que possa ser verificada a despachabilidade de um
grupo de prossumidores agregados a determinado evento em micro ou mini redes,
rede de teste ou redes reais por meio de simulações como será visto nos Capítulo 4 e
5.

3.2.1 Estrutura (framework) conceitual e arquitetura de gestão de
energia

O uso de uma framework de simulação permite analisar a ampla integração de
sistemas de energia com infraestrutura de telecomunicações no ambiente de REIs (LIN
et al., 2012), facilitando o estudo de vários sistemas em um único sistema ciber físico
distribuído, que seja capaz de realizar simulações baseadas a eventos (ROSA et al., 2019).
Dessa forma, a framework define o cenário geral e a arquitetura do modelo elaborado para
experimentos, servindo como base para testes, simulações, exemplos e PoCs.

A estrutura base (framerwork) para o desenvolvimento das aplicações e funcionali-
dades do sistema desenvolvido, é apresentada na Figura 24.
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Figura 24 – Framework para gestão da resposta da demanda

Fonte: Elaborada pelo autor.

Esta Framework de Gestão de Resposta da Demanda (FWDR) é composta de quatro
camadas (layers) subdivididas por interfaces (gaps) de comunicação que são definidas da
seguinte forma:

1. Layer 1 - Input - Esta camada é definida como fonte de dados brutos (reais ou
fictícios) gerados pelos 1) prossumidores, 2) rede de distribuição e 3) sinais de
tarifação dinâmica dos agentes de mercado;

2. Layer 2 - Gateway - É a camada de hardware (sistemas embarcados) que realiza
a aquisição e envio de sinais de controle de tempo real, ou seja, opera e controla
dispositivos e equipamentos de RD dos usuários (aplicativos de usuários) e envia
sinais para o operador de rede para 1) controle dos centros de operação, 2) eventos
de RD de grupos de prossumidores e 3) usuários finais;

3. Layer 3 - Mainframe - A terceira camada é a de software, onde estão alocados
os servidores de rede, sistemas operacionais, simuladores de rede e de sistemas
embarcados, otimizações e banco de dados (local ou remoto);

4. Layer 4 - Output - A quarta e última camada é a de gestão e supervisão (SCADA),
cuja inteface visa garantir ao supervisor ou gerente de RD acesso ás funcionalidades
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e aplicações para administrar de sistemas de RD no ambiente da PVRD por meio de
Guide User Interfaces (GUIs).

De forma a validar o modelo proposto, elaborou-se um cenário específico e sprints
visando explorar a organização, especificidades, desempenho, tecnologias e ferramentas
utilizadas. Cabendo reforçar que o modelo proposto é aberto, e não esgota o estudo de
outras possíveis utilidades.

Compete esclarecer que o estudo colabora na criação de uma plataforma de estudos
para exploração de diversos subcenários, ou casos, de acordo com o interesse em diversos
outros usos possíveis.

3.2.2 Arquitetura de operação e barramento de interoperabilidade

As REIs baseadas na automação avançada da distribuição ou Advanced Distribution
Automation (ADA) incorporam os mecanismos de RD através dos COs, utilizando sistemas
DMS - Distribution Management System por meio do barramento do serviço de operação
(BERGER; KRZYSZTOF, 2015) ou simplesmente barramento de interoperabilidade (BI).

Como visto anteriormente na Figura 24, a Framework gestão da RD operada
pelo AA (Camada 1) visa integrar os informações dos REDs e cargas controláveis dos
prossumidores criando pré cenários, para uma dado evento de RD, usando cálculos de rede
para verificar o limites de operação e em função de uma respectiva tarifa a operação de
RD é configurada. Na Camada 2, o despacho é realizado via CO e via SmartH em tempo
real. O aramazenamento e computação de dados é função da Camada 3 que fornecerá o
cenário final da solução (Camada 4).

Para testar a viabilidade das funcionalidades criadas no junto ao barramento de BI
do CODV, foi elaborada uma arquitetura com as seguintes funções:

1. Oferecer um link de comunicação de fronteira entre o agregador de seviços de RD e
o operador da rede através do BI;

2. Utilizar e aplicar os resultados das simulações obtidas através da metodologia
desenvolvida pela PVRD nos COs;

3. Expandir e operacionalizar o ambiente ciberfísico das REIs para estudo das utilidades
de RD;

4. Prover dados obtidos de cenários de RD para o planejamento da operação de curto
e médio prazo das REIs em ambiente real ou virtual;

5. Integrar as ferramentas e componentes do ambiente ciberfísico.

Essa arquitetura desenvolvida e implementada é ilustrada conforme a Figura 25.
De forma autoexplicativa, essa figura identifica a conexão do processo de gestão de RD (
Figura 24) com o BI do CODV.
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Figura 25 – Arquitetura de Resposta da Demanda conectada ao barramento de interope-
rabilidade

Fonte: Elaborada pelo autor

3.3 Ambiente ciberfísico

A integração ciber física desenvolvida através da micro rede para SDBTs, a ser vista
nas próximas seções, comporta um sistema EMS, baseado em concepções recentes, projetos
de produtos (termostatos inteligentes, tomadas inteligentes, monitores, controladores,
sensores, etc.), serviços (gerenciamento, monitoramento, diagnóstico, etc.) e sistemas
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(redes locais, arranjos, layouts, etc.) têm sido desenvolvidos como visto em publicações
e estudos base de dados de patentes mostrando o aumento de registro deste tipos de
solução e muitos papers exploram detalhes da complexidade de sistemas inteligentes de
gerenciamento de energia para edificações com foco em RD (BEAUDIN; ZAREIPOUR,
2015), (ZHOU et al., 2016), (LOKESHGUPTA; SIVASUBRAMANI, 2019), não obstante,
ser o principal objetivo deste trabalho criar uma solução que se adeque as especificidades
do cenário local, teste, compare e analise novas aplicações e funcionalidade identificando
as possíveis vantagens e diferencial das existentes inclusive aquelas patenteadas.

Na ADA de SDBTs, existem soluções comerciais de sistemas de automação residen-
cial e predial internacionais com foco em gestão de energia em instalações de BT, cuja
programação é baseada em balanço energético, diagrama de cargas e interoperação local
como a linha de produtos de automação da KNX e MY HOME da empresa Bticino-Legrand
(MIORI; RUSSO; FERRUCCI, 2019).

Uma solução de aplicação robusta para gestão da demanda de energia com foco
em uso comercial e industrial é o sistema da Mitsubishi Electric da linha EcoWebServer
(TANAKA et al., 2013) e EcoMonitorLight (OKUBO; SHIOTANI; KAMEOKA, 2015) que
realizam respectivamente o gerenciamento de contratos de demanda por bloco fixo ou por
intervalos de acordo com o contrato de demanda e de tarifa firmado junto ao fornecedor
de energia atendendo a programas de conservação de energia internos (LIU et al., 2012),
assim como chaveamento de equipamentos em horário de ponta. Estes produtos fazem
parte da linha de integração de automação e-Factory, desenvolvida para o ambiente de
indústria 4.0.

Estes sistemas utilizam tecnologias Fieldbus proprietários baseados em diversos
tipos de protocolos e meios de comunicação, e com o surgimento de técnicas de programa-
ção, TI e dispositivos inteligentes houve o crescimento de novas opções tecnológicas de
aplicação para building automation, mudanças sistêmicas, maciça substituição e melhorias
de "antigos"drivers para novas gerações de produtos e aplicações e isso deve-se ao fato
da necessidade de adequação a novos cenário de Iot, cujas novas funcionalidades são
vinculadas às tecnologias 5G (LI; XU; ZHAO, 2018), armazenamento, computação na
nuvem com grande penetração de grandes provedores de serviços de telecomunicações e
soluções de tecnologia com a Apple, Google e Amazon (FIFIELD, 2020).

Todas as etapas de desenvolvimento do trabalho foram realizadas em ambiente de
estudo científico (teórico) e laboratorial (prático). O ambiente ciberfísico foi implementado
nas dependências do Centro de Estudos em Regulação e Qualidade de Energia (ENERQ)
junto ao Departamento de Engenharia de Energia e Automação (PEA) da USP.

As fases seguintes referentes a programação de software e hardware, montagem
de circuitos, testes com emuladores, montagens e testes de prototipagem em ambiente
ciberfísico como serão descritas a seguir.
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3.3.1 Micro rede de energia em baixa tensão

O principal sistema ciber físico de referência do projeto é o Centro de Operação
da Distribuição (COD) Virtual, implantado no referido ambiente laboratorial da USP, de
acordo com a ilustração da Figura 26.

Figura 26 – Arquitetura física de integração - Micro rede de testes

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Esta ilustração, representa o arranjo físico da edificação onde foram realizados os
trabalhos práticos de experimentos e testes para análise prévia e sistêmica das funcionali-
dades de REIs (ROSA et al., 2019). Foi possível viabilizar um esquema de integração físico
e cibernético entre os dois laboratórios, podendo assim criar uma infraestrutura baseada
no conceito de microgrid ou micro rede de energia (SHI et al., 2014), (LEE et al., 2016)
caracterizada pela integração de REDs e cargas controláveis em uma SDEE.

O COD Virtual tem a função de emular REIs, considerando diversos IEDs físicos
instalados no laboratório para testes de integração e protocolos de comunicação, equi-
pamentos e medidores de energia, bem como diversos testes de ferramentas voltadas à
ADA.

Alguns arranjos de micro rede para integração de REDs baseados e frameworks
podem ser visitados na literatura (DIAS; GOMES; HELDWIN, 2016a), (DIAS; GOMES;
HELDWIN, 2016b) em sistemas de gestão de energia. A arquitetura física da instalação,
conforme Figura 26 e sua ligação com o barramento de interoperabilidade possui como
diferencial, a vantagem de interconectar laboratórios localizados na mesma edificação. Na
edificação piloto, a automação predial visa integrar os REDs existentes, equipamentos de
usos finais, ferramentas computacionais, bancada de teste, instrumentos, computadores do
Enerq-CT de forma a obter dados de simulação para o envio posterior à ilha de medição
do COD Virtual para testes de viabilidade das funcionalidades de RD. E baseada em
sistemas domóticos que utilizam tecnologias BUS (barramento) em arquiteturas padrão de
automação predial (PRUDENTE, 2000), compostas por três elementos básicos: sensores,
atuadores e meio de transmissão, além do "quarto elemento": CLP - controlador lógico
programável. Apresenta novos arranjos voltados às filosofias de controle de carga e despacho
de energia na rede baseados em RD (HAIDER; SEE; ELMENREICH, 2016).

Para uma melhor abstração, subdivisão, entendimento e operabilidade, o arranjo do
sistema físico de integração energética das instalações, conforme a Figura 26 foi subdividido
em cinco elementos ou subsistemas:

1. Produção ou fonte - é a composição de toda a capacidade de produção da rede
híbrida de energia (MOREIRA, 2017) do sistema prioritário de micro-geração (solar,
eólica, motor-gerador, etc), composto de uma mini-rede em CC com faixas de tensão
de 12-24-48 [V], com inversores central e secundário de acordo com o arranjo e ainda
a rede convencional existente em CA em tensões de 127 e 220 [V];

2. Demanda ou aplicação - conjunto de todos elementos de consumo de energia do
sistema, a saber atuadores e equipamentos controláveis (iluminação CC e CA, uso
geral, climatização, força motriz, etc.);
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3. Armazenamento - fonte de energia do sistema obtida por meio baterias ou banco,
utilizada de acordo com a filosofia de operação para backup, emergência ou uso
estratégico;

4. Aquisição, supervisão e controle - compreende os elementos de sensoreamento (tensão,
corrente, potência), atuação das smart plugs (chaves e relés) via BUS composto de
linhas de potência (CA/CC) ou dados (cabo UTP, WiFi, Bluetooth, etc.), controlador
(microcontroladores e microprocessadores), concentração a função de gerenciador
inteligente de energia por meio de softwares aplicativos, inclusive móveis, vinculados
a um broker ;

5. Simulação, programação e comunicação - compreende a plataforma virtual PVRD
onde são realizadas simulações de rede via OpenDSS e otimização via Python, com
o objetivo que gerar dados de entrada para envio ao COD Virtual com capacidade
de execução diversas simulações para teste de funcionalidades no ambiente de REIs
(ROSA, 2018), (PEREIRA, 2019).

Um teste para descrever o processo de gerenciamento da PVRD que gerencia a
microrrede é descrito no Sprint 7 e Anexo 5.

3.4 Metodologia de despacho inteligente

O principal objetivo de problemas de despacho de energia é minimizar os custos
operacionais sujeito às restrições de demanda de carga, capacidades das instalações de
geração, transmissão, operação do sistema e confiabilidade exigida(KAGAN et al., 2009).
Em SDEEs convencionais o despacho de geradores distribuídos com custo mínimo de
geração é conhecido como despacho convencional (DC), cuja modelagem do problema pode
ser realizada por três classes de otimização problemas: atribuição, roteamento, programação
ou uma combinação entre eles (BERNARDON; GARCIA, 2018).

A solução do problema de operação ótima de SDEEs em redes radiais para despacho
da geração com custo opercional reduzido, necessita de controle da potência ativa e reativa
destas GDs despacháveis. Adicionalmente, inserção de unidades de banco de capacitores
comutáveis, ajuste de posição de tap dos reguladores de tensão e comutadores em carga
ajudam cumprir os limites da rede. Já, a operação de SAEs armazenando ou injetando (de
acordo com preços horários) contribuem para minimizar o custo total da energia comprada
da subestação de distribuição e das GDs despacháveis (MACEDO et al., 2015).

Para testar a funcionalidade de implementação de técnicas de RD baseadas em
modelos com usinas virtuais (SABOORI; MOHAMMADI; TAGHE, 2011), (MNATSA-
KANYAN; KENNEDY, 2015) e agregadores (MA; BILLANES; JØRGENSEN, 2017) no
ambiente de REIs , foi desenvolvido um esquema composto de dois tipos de despacho
(convencional e via DR) conforme o esquema da Figura 27.
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Figura 27 – Diagrama de despacho inteligente de energia

Fonte: Elaborada pelo autor.

O DI foi elaborado para ocorrer de acordo com as etapas a seguir:

1. Configuração inicial de despacho - Nesta etapa são inseridos todos os dados relativos
às características da unidade consumidora (UC) (residencial, comercial, industrial
ou rural), informações sobre REDs próprios da edificação (solar fotovoltaico, eólico,
armazenamento, etc.) dados de equipamentos de consumo ou demanda (iluminação,
força, condicionamento de ar, etc.), tipo de medição (medidor convencional, inteli-
gente, eletromecânico) e tipo de controle aplicado à automação predial. Após esta
etapa de caracterização será verificada a aderência da UC à PBIs e/ou PBPs;
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2. Despacho otimizado baseado em incentivo - Segundo o fluxograma elaborado, caso a
UC possa ser despachada por PBIs será verificada a melhor opção de PRD (serviços
ancilares, controle direto de carga, etc.);

3. Despacho otimizado baseado em preço - Ainda seguindo fluxograma, na terceira e
última etapa será verificado se a UC pode ser despachada por PBPs observando a
melhor opção de PRD (tarifa branca, tempo de uso, etc.);

Após a análise descrita, poderão ocorrer dois tipos de despacho:(i) Despacho
convencional (DC), onde serão utilizadas fontes de energia convencionais e outros REDs
sem mecanismos de RD e (ii) Despacho inteligente (DI), onde uma ou mais combinações e
mecanismos de RD baseados em incentivo, preço ou um mix entre eles deve ser analisada,
simulada e programada por meio dos agregadores que integram os agentes de energia (vide
Figura 27).

Após a criação de cenários de despacho incluindo a capacidade de gestão ativa da
demanda dos prossumidores será elaborado um conjunto de possíveis opções ou alternativas
de planejamento e operação da rede. Benefícios do DI baseado em mecanismos de RD em
empresas produtoras e fornecedoras podem trazer economias significativas na configuração
de reserva operacional, programação de manutenção e gerenciamento de estoque de
combustível, etc.

O fluxograma de despacho é apresentado na Figura 28.

Figura 28 – Fluxograma de despacho inteligente

Fonte: Elaborada pelo autor.
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O esquema de despacho foi elaborado, baseado no uso de plataformas abertas
-OpenSource- que têm se tornado popular no desenvolvimento e integração multiplataforma
de softwares como o OpenDSS, Python entre outros. Como visto no trabalho de (HARIRI;
NEWAZ; FARUQUE, 2017), há também um processo de interface COM utilizando o
OpenDSS.

3.4.1 Estrutura de programação do modelo proposto

A estrutura de programação multiplataforma e a topologia computacional para
estudos e simulações compondo os três módulos em que ocorre a programação do processo
é apresentada na Figura 29.

Figura 29 – Estrutura de programação e topologia computacional

Fonte: Elaborada pelo autor.

A programação de despacho inteligente (PDI) é formada em três fases composta
por módulos como veremos adiante:

1. Módulo 1 - Planejamento de despacho inteligente: Foi desenvolvido um dashboard
do agregador, ou seja, uma planilha eletrônica para o PDI que cumpre uma das
principais funções de sistemas provedores ou agregadores que é integrar a gestão
da demanda ao planejamento e operação da rede através da análise de fluxo de
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carga e otimização do despacho via RD. Primeiramente são inseridos neste módulo
as informações de pré-despacho realizados na quarta etapa do PVRD (vide Figura
23). Assim, através da manipulação de PRDs baseados em incentivo (PBI) e PRDs
baseados em preço (PBP) os possíveis cenários são pré programados de acordo
com o tipo de smart generation, demand side management, smart metering, smart
home, smart building, IoT entre outros possíveis, Logo após, são gerados arquivos
em formato .csv que são enviados aos módulos a seguir. Outras variáveis relativas
ao próprio planejamento da operação relativos à regulação, mercado e tarifação
dinâmica também podem ser definidas neste módulo.

2. Módulo 2 - Simulação e análise de rede: Após receber o arquivo .dss do módulo
agregador, com as curvas de carga, geração e armazenamento moduladas e configurada
na fase anterior, cumpre ao OpenDSS, a função de simular as condições de pré-
despacho de acordo com topologia de rede com seus respectivos parâmetros. A seguir,
são analisados e comparados os indicadores técnicos e econômicos da operação e
gerado um novo arquivo .dss.

3. Módulo 3 - Otimização do despacho inteligente: Por meio do desenvolvimento da
IA deste sistema, a gestão técnica, operacional e econômica está conectada hierar-
quicamente às funções de RD e REIs previamente simuladas que são utilizadas na
tomada de decisão do planejadores e operadores de provedores de energia via centros
de planejamento e operação para realização do DI.

3.5 Modelagem e programação matemática

Na execução das fases de ideação e definição vistas no itens anteiores deste Capitulo
3, buscou-se delimitar uma base sólida para elaborar uma proposta de projeto de arcabouço
para explorar um cenário de aplicação que representa, engloba e formaliza a modelagem,
problema e solução..

Para isto, a modelagem aqui exposta visa formalizar matematicamente a solução
proposta e garantir a eficiência do modelo matemático desenvolvido. Assim, explicita-se o
mecanismo de cálculo, demonstrando a dinâmica das iterações existentes para aplicação
do planejamento e operação do sistema com gestão da demanda, para integrar de forma
inteligente consumidores, produtores, vendedores e compradores de energia.

O modelo matemático desenvolvido e tem por objetivo explicitar o mecanismo para
solução do problema de DI, bem como exemplos de simulação.
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3.5.1 Modelagem de sistemas elétricos de distribuição

Ao realizar um estudo sobre planejamento e operação de SDEEs visando a redução de
custos de instalação e perdas nas redes de forma a atender critérios econômicos por processos
de otimização, devem ser levados em consideração os diversos tipos de configurações de rede
(radiais, malhadas, simétricas, assimétricas, equilibradas, desequilibradas, etc) (ROBBA,
1973), processos de busca para melhor alternativa de solução, viabilidade, eficiência e
melhor custo de operação (KAGAN, 1988).

Além disso, algumas premissas são essenciais como o cálculo das tensões nas barras,
corrente e potência em função do carregamento da linha, perdas em termos de potência
e energia em função de seu desempenho técnico e econômico, representação em função
da frequência para verificação de distorção harmônica por meio do estudo de fluxo de
potência (KAGAN; OLIVEIRA; ROBBA, 2005).

3.5.2 O problema do fluxo de potência

Para estudos de SEP em regime permanente, o fluxo de potência ou de carga
permite a análise numérica de pequenos e grandes sistemas por meio de diversas técnicas
e algoritmos para obter basicamente os valores de tensão e potência em diversos pontos do
sistema.

A modelagem do problema matemático é feita basicamente através de notação por
unidade (pu), uso de componentes simétricas e a escolha de ferramentas para esta análise
depende das características, tamanho ou porte e complexidade da rede.

Para o caso de redes genéricas utiliza-se matrizes de rede, como a matriz admitância
(Ybus) e a matriz impedância (Zbus).

Os métodos de cálculo de fluxo de carga, publicados na literatura especializada
são implementados por métodos computacionais para o cálculo das equações e inequações
através da modelagem estática deste tipo de rede (MONTICELLI, 1983), sendo que
os principais algoritmos para resolução destes tipos de problema começaram a surgir
a partir da década de 60 e os principais são os métodos de Newton, Newton-Raphson,
Gauss-Seidel (TINNEY; HART, 1967), desacoplado (STOTT, 1972), desacoplado rápido
(STOTT; ALSAC, 1974), (MONTICELLI; GARCIA; SAAVEDRA, 1990), por varredura
(SHIRMOHAMMADI et al., 1988) e Céspedes (CESPEDES, 1990).

O fluxo de carga é utilizado no planejamento, operação e expansão de SDEE e
fundamenta-se nas leis de Kirchhoff, nas restrições operacionais e componentes do sistema,
para análise do perfil da tensão, sobrecargas e perdas, afim de obter uma região de operação
encontrando adicionalmente informações sobre perdas de potência ativa.
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A modelagem de problemas para minimização de perdas, por exemplo, deve atender
as restrições físicas, limites e capacidades dos componentes da rede, como o fluxo de
potência aparente nos circuitos, e restrições operacionais, relacionadas à operação, Leis de
Kirchhoff e tensão nas barras.

Diversos softwares são capazes de realizar a importante tarefa de análise do fluxo
de potência (BAM; JEWELL, 2005), entre eles ATP, PowerFactory, PSCAD, SPICE. No
Brasil ferramentas como o ANAREDE (CEPEL, 2010) e o ANAFAS (CEPEL, 2014) do
Cepel realizam a modelagem e simulação de redes em regime permanente e transitório
respectivamente.

Como já apresentado e discutido no Capítulo 2, o software OpenDSS apresenta
versatilidade e soluções robustas para otimização de SDEEs, com foco especial para análise
dos impactos da alocação de REDs no ambiente de REIs (RADATZ et al., 2016).

3.5.3 Representação e topologia do modelo

A representação da Figura 30, indica um exemplo de topologia de rede a ser utilizada
no modelo.

Figura 30 – a) Representação da rede; b) Representação de nó ou barra.

Fonte: Adaptado de (TER-GAZARIAN; KAGAN, 1992)

Baseada nesta proposta de configuração de rede, o modelo é composto primeira-
mente por linhas (ou arcos) que conectam as barras do sistema (ou nós) onde se encontram
os Recursos Energéticos Convencionais (RECs) despacháveis, Recursos energéticos dis-
tribuídos (RED), Sistema de armazenamento de energia (SAE) e Cargas adaptativas ou
prossumidores (PR) que operam em função da RD eventualmente com estratégias de
controle de usos finais, auto geração e armazenamento.

Baseando-se ainda na concepção de integração da Figura 32, o modelo matemático
passa dessa forma a conter quatro conjuntos principais: 1) processos, 2) nós, 3) arcos e 4)
etapas de tempo representados pelas letras P, N, A, T e indexados pelas letras p, n, a, t
respectivamente.
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Um processo que pertence ao conjunto de processos (ou seja, p ∈ P), pode ser de
cinco tipos diferentes: 1) importação da rede de transmissão ou do agente de mercado (p
∈ 𝑃𝐼𝑇 ), 2) geração distribuída dos REDs (p ∈ 𝑃𝐺𝐷), 3) demanda adaptativa ou flexível (p
∈ 𝑃𝐷𝐹 𝑙𝑒𝑥); 4) demanda fixa ou rígida (p ∈ 𝑃𝐷𝐹 𝑖𝑥); e 5) armazenamento (p ∈ 𝑃𝑆𝐴𝐸).

A organização dos conjuntos está esquematizada na Figura 31.

Figura 31 – Conjunto de processos do modelo

Fonte: do autor.

Assim, um conjunto é a união dos representados, ou seja, o modelo contém quatro
conjuntos principais e um conjunto é a união dos representados para o suprimento ao SDEE.
O nome "importação"é usado pois a energia é gerada fora dos limites do sistema com fonte
considerada despachável. Os processos de GD significam geração descentralizada renovável
ou não dos REDs que estão sujeitas às condições de intermitência correspondentes. A
união desses dois grupos forma o subconjunto do processo de geração, ou seja,

𝑃𝐺 = 𝑃𝐼𝑇 ∪ 𝑃𝐺𝐷.

Os tipos de processo são compostos de duas formas: fixa (rígida) e adaptativa
(flexível). Uma demanda fixa deve seguir um determinado perfil de carga. Já a demanda
flexível, pode ser gerenciada para minimizar os custos do sistema, desde que uma limitação
de energia não seja ultrapassada e os requisitos de energia sejam atendidos. A união desses
dois grupos forma o subconjunto do processo de demanda, ou seja,

𝑃𝐷 = 𝑃𝐹 𝑖𝑥 ∪ 𝑃𝐹 𝑙𝑒𝑥.

Um determinado nó pode ser conectado a outros através de arcos que representam
as linhas de distribuição, sendo que o conjunto de arcos é um dos conjuntos principais do
modelo e é indexado por a ∈ A, sendo útil indexá-lo por duas variáveis que representam o
nó de origem e destino do fluxo de potência dado por

a = (𝑛𝑖𝑛, 𝑛𝑜𝑢𝑡) | 𝑛𝑖𝑛, 𝑛𝑜𝑢𝑡 ∈ N.
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Como o problema, alguns modelos de otimização pressupõem apenas variáveis
positivas e cada conexão deve ser representada por dois arcos direcionais. Um determinado
processo deve estar vinculado a um, e apenas um, nó, representado onde o processo ocorre,
sendo que este enlace é dado pelo número de nós de |N | subconjuntos de enlaces 𝐿𝑛, cada
um composto pelos processos que estão associados ao nó n.

Para verificar o equilíbrio de potência nos nós resultante de Primeira Lei Kirchhoff,
deve-se conhecer os arcos que chegam e se originam no nó n de maneira semelhante aos
subconjuntos de enlace de nó/processo.

Os subconjuntos 𝑁 𝐼𝑁
𝑛 incluem todos os nós onde um arco, que termina em n, se

origina. Em outras palavras, inclui os 𝑁 𝐼𝑁
𝑛 nós dos arcos com n, como 𝑁𝑂𝑈𝑇

𝑛 . Da mesma
forma, os subconjuntos 𝑁𝑂𝑈𝑇

𝑛 incluem todos os nós onde um arco, que se origina em n,
termina, ou seja,

𝑛𝑖𝑛 ∈ 𝑁 𝐼𝑁
𝑛 ⇔ ∃(𝑎 = (n𝑖𝑛, 𝑛𝑜𝑢𝑡)) | 𝑛𝑜𝑢𝑡 = n e

𝑛𝑜𝑢𝑡 ∈ 𝑁𝑂𝑈𝑇
𝑛 ⇔ ∃(n𝑖𝑛, 𝑛𝑜𝑢𝑡)) | 𝑛𝑖𝑛 = n.

Na topologia da Figura 34, o conjunto de nós é N = [𝑛1, 𝑛2, 𝑛3, 𝑛4], o conjunto de
processos é P = [𝑝𝑎, 𝑝𝑏, 𝑝𝑐, 𝑝𝑑, 𝑝𝑒, 𝑝𝑓 , 𝑝𝑔, 𝑝ℎ] e os conjuntos de arcos são A = [𝑎1, 𝑎2, 𝑎3,
𝑎4, 𝑎5]. Os subconjuntos das conexões são então definidos como:

L𝑛1 = [𝑝𝑎, 𝑝𝑏]; 𝑁𝑂𝑈𝑇
𝑛1 = [𝑛2, 𝑛3]; 𝑁 𝐼𝑁

𝑛1 = [𝑛4],

L𝑛2 = [𝑝𝑐, 𝑝𝑑, 𝑝𝑒]; 𝑁𝑂𝑈𝑇
𝑛2 = [𝑛4]; 𝑁 𝐼𝑁

𝑛2 = [𝑛1],

L𝑛3 = [𝑝𝑓 , 𝑝𝑔]; 𝑁𝑂𝑈𝑇
𝑛3 = [𝑛4]; 𝑁 𝐼𝑁

𝑛3 = [𝑛1],

L𝑛4 = [𝑝ℎ]; 𝑁𝑂𝑈𝑇
𝑛4 = [𝑛1]; 𝑁 𝐼𝑁

𝑛4 = [𝑛2, 𝑛3].

A Figura 32 exemplifica uma possível topologia de sistema para o modelo proposto.

Figura 32 – Conexão entre nós

Fonte: do autor.
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Um processo de geração (p ∈ 𝑃𝐺), em um dado passo de tempo t, fornece 𝑃 𝑠𝑢𝑝
𝑝 (t).

Um processo de demanda (p ∈ 𝑃𝐷), em um dado passo de tempo t, consome 𝑃 𝑐𝑜𝑛
𝑝 (t).

Um processo de armazenamento se comporta como geração durante a descarga e como
demanda durante a carga. Além disso, em um dado passo de tempo t, através de um arco
a, 𝑃 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

𝑎 (t) flui de 𝑛𝑖𝑛 para 𝑛𝑜𝑢𝑡 . O objetivo é fornecer a combinação de despacho para
cada intervalo de tempo que minimiza uma determinada função objetivo, sendo que cada
nó está ligado a um processo e pode ser conectado a outros nós em qualquer direção, cujas
conexões são chamadas de arcos aos quais estão vinculados a apenas um nó.

3.5.4 Função objetivo

A função objetivo a ser otimizada pelo modelo foi desenvolvida com a finalidade
de criar um cenário eficaz para tomada de decisão e mecanismo de negociação entre os
mercados emergentes de energia, de forma a minimizar custos de energia no processo de
transmissão, bem como os custos no processo de compra e venda de energia de agentes
agregadores.

Para esta formulação, duas funções objetivo possíveis são propostas: minimização
de perdas (para agentes de rede) e minimização de custo (para agentes agregadores e
prossumidores).

3.5.4.1 Função custo para os agentes de rede

Os custos das perdas Joule (𝑅𝐼2) para as linhas de conexão são incluídos como
custos operacionais (TER-GAZARIAN; KAGAN, 1992). Para estimá-los e ainda manter a
linearidade do modelo foi utilizada uma linearização simples - para o modelo adaptado
vide (KAGAN et al., 2009) - conforme mostrado na equação de custo de transmissão para
linhas (𝑓𝑡) descrita a seguir:

𝑓𝑡 =
∑︁

𝑖𝑗∈Ω𝑙

(𝑅𝑙𝐾𝑙,𝑖𝑗𝑙𝑖𝑗𝑃𝑐,𝑖𝑗 +
3∑︁

𝑡=1
𝐾𝑙𝑡,𝑖𝑗𝑙𝑖𝑗𝑃𝑃 𝑖,𝑗𝑡) (2)

onde: Ω𝑙 é o conjunto de linhas de conexão, 𝑃𝑐,𝑖𝑗 a capacidade instalada da linha
de conexões ij, 𝑅𝑙 as taxas de desconto para linhas de conexão, 𝐾𝑙,𝑖𝑗 o custo de capital
por unidade de comprimento e fluxo de energia da linha ij, o 𝑙𝑖𝑗 comprimento da linha ij,
𝐾𝑙𝑡,𝑖𝑗 o coeficiente de perdas da linha ij, 𝑃𝑃 𝑖,𝑗𝑡 o fluxo de potência na linha ij no período t
(t = 1,2,3).
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3.5.4.2 Função custo agentes agregadores e prossumidores

O segundo problema foi denominado, Problema dos Agentes Adaptativos ou dos
Prossumidores (PPross), caracterizados por agentes agregadores cuja formulação mate-
mática no modelo é dado por equações lineares que contemplam somente seu custo de
instalação.

Modelagens deste tipo de problema (TER-GAZARIAN; KAGAN, 1992) buscam
obter um custo mínimo de despacho de energia por meio de um configuração ideal de
rede considerando o DC. Este tipo de função objetivo busca a minimização dos custos de
capital e operacionais em função de custo, como exemplo, a função de custo para as fontes
convencionais (𝑓𝑐) é definida como:

𝑓𝑐 =
∑︁
𝑖∈Ω𝑐

(𝑅𝑐𝑖𝐾𝑐𝑖𝑁𝑐𝑖 +𝐾𝑓𝑖𝐸𝑐𝑖) (3)

onde: 𝐸𝑐𝑖 é a energia gerada por fonte convencional i, 𝑁𝑐𝑖 a capacidade instalada
de fonte convencional i, 𝑅𝑐𝑖 as taxas de desconto para fonte convencional i, 𝐾𝑐𝑖 o custo
de capital da fonte convencional i por unidade, 𝐾𝑓𝑖 o custo de combustível para fonte
convencional i, Ω𝑐 o conjunto de fontes convencionais.

Novos tipo de modelagem de problemas de planejamento e operação de redes no
SEP, estão agora incluindo além dos processos de otimização, que envolve investimentos na
expansão, configuração de chaves, programação de manutenção, minimização de perdas de
energia ativa, por meio de diversos tipos de estratégias como pode ser visto em (KAGAN
et al., 2009), novos custos, variáveis e restrições aos problemas incluindo os chamados
provedores de RD ou agregadores de RD cujo termo foi designado para melhoria da
eficiência e novos projetos de SDEEs na Europa e pode ser entendido com mais detalhes
em (DIRECTIVE, 2012) e (PÉREZ-ARRIAGA; KNITTLE, 2016).

3.5.4.3 Função resposta da demanda para fluxo de potência ativa e ativa-reativa

Para o modelo consolidado, a primeira parcela da Função Resposta da Demanda -
Potência Ativa (FRDA) é utilizada como benchmark de potencial de redução de perdas
proporcionado pela inserção REDs e RD. Assim, esta função objetivo FRDA é dada pelas
equações (4-19) que apresentam a formulação matemática do problema para cálculo do
fluxo de potência ativa. Já a Função Resposta da Demanda - Potência Ativa e Reativa
(FRDA-R) é apresentada conforme as equações (20-48), cuja formulação matemática desta
função objetivo é dada pelo incremento de cálculo de fluxo de potência ativa, reativa e
controle de tensão.
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A nomenclatura contendo todos os índices da FRDA e FRDA-R e suas restrições
são dadas pelas Tabela 23 e 24.

Tabela 23 – Índices e nomenclatura da FRDA
Símbolo Descrição
Conjuntos
t ∈ 𝑇 Passo de tempo
n ∈ 𝑁 Nós
p ∈ 𝑃=𝑃𝐺 ∪ 𝑃𝐷 ∪ 𝑃𝑆 Tipo de processo
𝑃𝐺=𝑃𝐼𝑇 ∪ 𝑃𝐺𝐷 Processo de geração
𝑃𝐷=𝑃𝐹 𝐼𝑋 ∪ 𝑃𝐹 𝐿𝐸𝑋 Processo de demanda

𝐿𝑛 ⊂ 𝑃
Subconjunto de processos ligados
a um nó

𝑎=(𝑛, 𝑛) ∈ 𝐴 Conexão de linhas
𝑁 𝐼𝑁

𝑛 ⊂ 𝑁 Subconjunto de nós de injeção de potência

𝑁𝑂𝑈𝑇
𝑛 ⊂ 𝑁

Subconjunto de nós de consumo de
potência

Variáveis Domínio Unidade
𝑃 𝑙𝑜𝑠𝑠

𝑎 (𝑡) A x T p.u. Perda de P(ativa) total na linha a em t
𝑃 𝑠𝑢𝑝

𝑝 (𝑡) 𝑃𝐺 ∪ 𝑃𝐷 x T p.u. Injeção de P(ativa) no processo p em t
𝑃 𝑐𝑜𝑛

𝑝 (𝑡) 𝑃𝐷 ∪ 𝑃𝑆 x T p.u. Demanda de P(ativa) no processo p em t
𝑃 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

𝑎 (𝑡) A x T p.u. P(ativa) transferida na linha a em t

𝑃 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
𝑎,𝑖 (𝑡) A x T p.u. P(ativa) transferida na linha a na porção i

de linearização em t
𝐸𝑆𝐴𝐸

𝑝 (𝑡) 𝑃𝑆 x T [MWh] Energia armazenada no processo a em t
Parâmetros Domínio Unidade
Δ(t) [h] Valor do passo de tempo
nlp - Número da porção da linearização
𝜓𝑖 - Coeficiente da porção de linearização i
𝛿𝑝 (t) 𝑃𝐺𝐷 x T - Perfil de disponibilidade

𝜂𝑖𝑛/𝑜𝑢𝑡
𝑝 (n) 𝑃𝑆 x N - Eficiência de carga/descarga do

armazenamento
𝜑𝑝 (t) 𝑃𝐹 𝐼𝑋 x T - Fator de distribuição de carga
𝜆𝑆𝐴𝐸

𝑝 (t) 𝑃𝑆 - Taxa de auto descarga do armazenamento
𝑙𝑝𝑝 𝑃𝐹 𝐼𝑋 [MVA] Fator de carga da demanda

𝑐𝑝 P [MW] Capacidade instalada no
processo

𝑐𝑎 A [MW] Capacidade de potência máxima da linha
𝑒𝑝 𝑃𝐷 [MWh] Período total de demanda de energia
𝑒𝑐𝑝 𝑃𝑆 [MWh] Capacidade de armazenamento de energia
𝑙𝑎 A [km] Comprimento da linha
𝑟𝑎 A [Ω/km] Resistência da linha

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Tabela 24 – Índices e nomenclatura da FRDA-R
Símbolo Descrição
Conjuntos
t ∈ 𝑇 Passo de tempo
n ∈ 𝑁 Nós
p ∈ 𝑃=𝑃𝐺 ∪ 𝑃𝐷 ∪ 𝑃𝑆 Tipo de processo
𝑃𝐺=𝑃𝐼𝑇 ∪ 𝑃𝐺𝐷 Processo de geração
𝑃𝐷=𝑃𝐹 𝐼𝑋 ∪ 𝑃𝐹 𝐿𝐸𝑋 Processo de demanda
𝐿𝑛 ⊂ 𝑃 Subconjunto de processos ligados a um nó
𝑎=(𝑛, 𝑛) ∈ 𝐴 Conexão de linhas
𝑁 𝐼𝑁

𝑛 ⊂ 𝑁 Subconjunto de nós de injeção de potência
𝑁𝑂𝑈𝑇

𝑛 ⊂ 𝑁 Subconjunto de nós de consumo de potência
Variáveis Domínio Unidade
𝑃 𝑙𝑜𝑠𝑠

𝑎 (𝑡) A x T p.u. Perda de P(ativa) total na linha a em t
𝑃 𝑠𝑢𝑝

𝑝 (𝑡) 𝑃𝐺 ∪ 𝑃𝐷 x T p.u. Injeção de P(ativa) no processo p em t

𝑃 𝑠𝑢𝑝
𝑝,𝑖 (𝑡) 𝑃𝐺 ∪ 𝑃𝐷 x T p.u. Injeção de P(ativa) no processo p na porção

i de linearização em t
𝑃 𝑐𝑜𝑛

𝑝 (𝑡) 𝑃𝐷 ∪ 𝑃𝑆 x T p.u. Demanda de P(ativa) no processo p em t

𝑃 𝑐𝑜𝑛
𝑝,𝑖 (𝑡) 𝑃𝑆 x T p.u. Demanda de P(ativa) no processo p na porção

i de linearização em t
𝑄𝑠𝑢𝑝

𝑝 (𝑡) P x T p.u. Injeção de Q(reativa) no processo p em t

𝑄𝑠𝑢𝑝
𝑝,𝑖 (𝑡) 𝑃𝐺 ∪ 𝑃𝑆 x T p.u. Injeção de Q(reativa) no processo p na porção

i de linearização em t
𝑄𝑐𝑜𝑛

𝑝 (𝑡) P x T p.u. Demanda de Q(reativa) no processo p em t

𝑄𝑠𝑢𝑝
𝑝,𝑖 (𝑡) 𝑃𝑆 ∪ 𝑃𝐺 x T p.u. Demanda de Q(reativa) no processo p na porção

i de linearização em t
𝑃 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

𝑎 (𝑡) A x T p.u. P(ativa) transferida na linha a em t

𝑃 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
𝑎,𝑖 (𝑡) A x T p.u. P(ativa) transferida na linha a na porção i

de linearização em t

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
𝑎,𝑖 (𝑡) A x T p.u. Q(reativa) transferida na linha a na porção i

de linearização em t
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

𝑎 (𝑡) A x T p.u. Q(reativa) transferida na linha a em t
𝐸𝑆𝐴𝐸

𝑝 (𝑡) 𝑃𝑆 x T [MWh] Energia armazenada no processo a em t
𝑉𝑛(t) N x T p.u. Tensão no nó n em t
Parâmetros Domínio Unidade
Δ(t) [h] Valor do passo de tempo
nlp - Número da porção da linearização
𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 [MVA] Potência de base por unidade
𝑣𝑚𝑖𝑛 p.u. Tensão mínina permitida no nó
𝑣𝑚𝑎𝑥 p.u. Tensão máxima permitida no nó
𝑣𝑟𝑒𝑓 (t) T p.u. Tensão de referência no nó da subestação em t
𝑣𝑏𝑎𝑠𝑒,𝑛 N p.u. Tensão de base no nó n
𝜓𝑖 - Coeficiente da porção de linearização i
𝛿𝑝 (t) 𝑃𝐺𝐷 x T - Perfil de disponibilidade
𝜂

𝑖𝑛/𝑜𝑢𝑡
𝑝 (n) 𝑃𝑆 x N - Eficiência de carga/descarga do armazenamento
𝜑𝑝 (t) 𝑃𝐹 𝐼𝑋 x T - Fator de distribuição de carga
𝜆𝑆𝐴𝐸

𝑝 (t) 𝑃𝑆 - Taxa de auto descarga do armazenamento
𝑙𝑝𝑝 𝑃𝐹 𝐼𝑋 [MVA] Fator de carga da demanda
𝑠𝑝 P [MW] Capacidade instalada no processo
𝑐𝑎 A [MW] Capacidade de potência máxima da linha
𝑒𝑝 𝑃𝐷 [MWh] Período total de demanda de energia
𝑒𝑐𝑝 𝑃𝑆 [MWh] Capacidade de armazenamento de energia
𝑙𝑎 A [km] Comprimento da linha
𝑟𝑎 A [Ω/km] Resistência da linha
𝑥𝑎 A [Ω/km] Reatância da linha

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Para o agente agregador que neste modelo opera via resposta à demanda e REDs o
modelo PL é ilustrado conforme a Figura 33.

Figura 33 – Modelo baseado em usina virtual para agente agregador e prossumidor

Fonte: do autor.

3.5.4.4 Descrição das restrições

Esta subseção trata sobre as restrições da formulação matemática.

• As restrições (6) (FDRA) e (22, 23) (FDRA-R) lidam com os equilíbrios de potência
ativa, bem como, ativa e reativa (primeira lei de Kirchhoff) respectivamente para
qualquer nó n e para qualquer tempo t; a potência de entrada flui dos elementos da
linha é igual à potência consumida fluxos menos fluxos de fornecimento de energia.

• As restrições (24-31)(FDRA-R) estão relacionadas com o modelo de linearização por
partes aplicado aos fluxos de potência em unidades de armazenamento e geração de
energia, conforme mostrado na Figura 31;

• As restrições (7) (FDRA) e (32) (FDRA-R) dizem respeito ao fluxo máximo de
potência aparente em unidades de armazenamento e geração de energia;

• As restrições (8) (FDRA) e (33) (FDRA-R), correspondem respectivamente à restrição
de disponibilidade das unidades de geração distribuída. O fator 𝛿𝑝 (t) determina a
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fração da capacidade instalada disponível para a fonte de alimentação ativa naquele
intervalo de tempo;

• A restrição (34) corresponde ao fluxo de potência reativa consumida em cada carga
que é uma função do fator de potência correspondente e do fluxo de potência ativa
consumida naquele intervalo de tempo;

• A restrição (9) (FDRA) e (35) (FDRA-R) estão relacionadas ao fluxo de potência
ativa consumida em cargas fixas e flexíveis. 𝜙𝑝 (t) representa o fator de distribuição
de carga que indica a fração da carga de demanda em um determinado intervalo de
tempo;

• A restrição (11) (FDRA) representa a energia total 𝑒𝑝 absorvida durante o período
total pelo processo de demanda fixa;

• As restrições(10) (FDRA) e (36) (FDRA-R) representam respectivamente a energia
total 𝑒𝑝 absorvida durante o período total pelo processo de demanda flexível;

• As restrições (14) (FDRA) e (37) (FDRA-R) representam respectivamente uma
energia de armazenamento entre duas etapas de tempo, considerando eficiências para
a carga (𝜂𝑖𝑛

𝑝 ) e processos de descarga (𝜂𝑖𝑛𝑜𝑢𝑡
𝑝 ) com uma taxa de descarga automática

(𝜆𝑆𝐴𝐸
𝑝 ). Ou seja, o nível de energia em uma determinada etapa de tempo é a energia

na etapa anterior (descontada a energia auto-descarregada) adicionada à carga menos
a energia descarregada nessa etapa;

• As restrições (15) (FDRA) e (38) (FDRA-R) representam a capacidade de energia
𝑒𝑐𝑝 que não deve ser ultrapassada em nenhum intervalo de tempo;

• As restrições(16-17) (FDRA) e (39-42) (FDRA-R) estão relacionadas com o modelo
de linearização por partes aplicado a fluxos de potência em elementos de linha;

• As restrições (18) (FDRA) e (43) (FDRA-R) correspondem à restrição de carrega-
mento de linha, ou seja, o fluxo de potência aparente para cada linha (arco) não
pode exceder a capacidade máxima (𝑐𝑎) em qualquer momento;

• As restrições (19) (FDRA) e (44) (FDRA-R) fornecem respectivamente as perdas
de potência demandada em um dado arco (conectando os nós 𝑛𝑖 e 𝑛𝑗), seguindo a
linearização por partes para avaliar os elementos de potência ao quadrado: 𝑃 𝑙𝑜𝑠𝑠 =
𝑟.𝑙.(𝑃 2 +𝑄2);

• A restrição (45) (FDRA-R) representa a queda de tensão entre os nós ni e nj que
pode ser aproximada em redes de distribuição por Δ𝑉 = 𝑟.𝑙.𝑃 + 𝑥.𝑙.𝑄;

• As restrições (46-47) (FDRA-R) representam os limites de tensão máximo e mínimo
em qualquer nó n dado em qualquer momento t;

• A restrição (48) (FDRA-R) fornece a tensão dada no nó da subestação para o tempo
t.

A Tabela 25, indica cada um dos itens modelados matematicamente, com o tipo de
função objetivo e restrições, assim como suas respectivas equações.
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Tabela 25 – Modelagem matemática das funções
Tipo EquaçõesModelagem

matemática Objetivo Restrição FRDA FRDA-R
Perdas x 04 20
Custos x 05 21
Balanço de potência x 06 22, 23
Suprimento ou geração x 07, 08 24 - 33
Consumo ou demanda x 09 - 11 34 - 35
Armazenamento x 12 - 15 37, 38
transmissão x 16 - 19 39 - 44
Tensão x 45 - 48

Fonte: Elaborada pelo autor.

3.5.5 Solução de otimização aplicada ao modelo

O modelo abstrato é implementado usando uma linguagem de modelagem de otimi-
zação através de diversos pacotes de software que correspondem à formulação matemática
do problema capaz de gerar as equações para o solucionador com o arquivo de entrada na
busca por uma solução ideal.

O uso do modelagem PL permite a implementação rápida e compreensível do modelo
proposto facilitando a interface com uma ampla gama de solvers, sendo que na programação
computacional desenvolvida (vide Figura 29), logo após o pré-processamento dos dados de
entrada, são gerados dois arquivos, (i) de entrada para o módulo de otimização via biblioteca
Pyomo (HART et al., 2017) e solver Gurobi, que têm sido utilizado, conforme literatura, em
diversos tipos de modelagem (PL, PNL, PLI, PLIM, etc.) em problemas de otimização para
estudos para alocação ótima de medidores inteligentes (SOU; SANDBERG; JOHANSSON,
2012), gerenciamento de energia de advindo de REDs em microredes (IQBAL et al., 2018),
self healing, controle volt-var SDEs (SEKHAVATMANESH; CHERKAOUI, 2018). Assim,
um código que gera as próprias equações através de um solver ou solucionador e (ii) de
entrada para uma ferramenta análise de rede e fluxo de carga via OpenDSS com o estado
da rede sem otimização.

A solução é então pós-processada pela interface, gerando um arquivo adicional (iii)
que corresponde ao modelo otimizado, e com os arquivos (ii) e (iii), a interface realiza
ambas as simulações na ferramenta de análise de fluxo de carga sendo que os resultados
são então comparados, fornecendo ao usuário o aprimoramento de desempenho da melhor
estratégia de despacho de energia.
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3.5.5.1 Modelagem por agentes

A simplificação das características e propriedades dos principais agentes no cenário
em análise, teve como objetivo harmonizar os termos criados com o Glossário de Termos
Técnicos do (PRODIST, 2012).

O Agente de Rede (AR) ou operador do sistema, realiza o despacho de energia e
em determinadas situações pode injetar energia com seus próprios recursos energéticos
assim como o agregador. Para este agente, a minimização de perdas foi escrita de acordo
com as Eqs. 19 e 35, lembrando que as perdas aqui são dadas por 𝑃 𝑙𝑜𝑜𝑠

𝑎 (t) a potência de
perda no arco a na etapa de tempo t e como o agente de rede não tem controle direto
(Vide Capítulo 4, Sprint 6 e Anexo 5) sobre os processos conectados, a segunda função
objetivo é uma aproximação simples do comportamento de um agente agregador.

Este player denominado Agente Adaptativo (AA) é o agregador que opera via
UV representando o prossumidor, ou seja o consumidor flexível, que diferentemente do
consumidor fixo, adaptam-se ou não às chamadas e solicitações do sistema e do mercado
de energia conforme suas características.

Para formulação de sua função objetivo focada no agregador, as Eqs. 20 e 36,
englobam o conceito de usina virtual, discutido no Capítulo 2, e representam o custo de
sua operação, sendo que potência consumida é denominada 𝑃 𝑐𝑜𝑛

𝑝 (𝑡) positiva e a potência
fornecida 𝑃 𝑠𝑢𝑝

𝑝 (𝑡) negativa, sendo que a diferença entre elas é a relação compra/venda no
mercado de energia pelo preço unitário 𝑘𝑒(𝑡), objetivando a minimização dos custos variáveis
da usina virtual.É uma função que considera o melhor custo da energia convencional e/ou
da inserção dos GDs em razão da modalidade de preço.

Nesta função objetivo são adotadas três premissas principais:

1. Apenas um agente agregador atua no alimentador modelado;
2. Os REDs e SAEs dos prossumidores possuem um contrato com este agente agregador;
3. Há uma tarifa dinâmica de eletricidade que varia em função do tempo.

Esta parcela da modelagem matemática, considera o melhor custo da energia
convencional e está apta a inserção de REDs como VEs, VEHs, turbinas eólicas, placas
solares, etc., que venham existir naquele alimentador.

Cabe destacar as características das curvas de carga que podem assumir os valores
de vale, nominais ou de pico, bem como as características de intermitência dos REDs que
sinalizam a estratégia de operação.

Esta parcela da modelagem visa reforçar a avaliação das opção de custo para
aquisição, implantação e retorno de investimentos da solução, restrições e investimentos
necessários na rede de MT para as concessionárias.
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O terceiro, Agente de Mercado (AM), representa o mercado de energia e seus
representantes corporativos que determinam os preços e fornecem sinais para a operação
do sistema cujo principal valor é o PLD - Preço de Liquidação por diferença.

Apenas os custos e receitas relacionados às ações no mercado atacadista dependem
de como o agregador despacha suas unidades e, portanto, devem ser considerados na
função objetivo.

Com contratos de fornecimento de energia de longo prazo, o agregador gera valor
para os consumidores reduzindo seus riscos sobre a validação do preço da eletricidade em
troca do controle de parte da demanda (demanda flexível).

As unidades de armazenamento são consideradas como tendo um contrato de
disponibilidade com o agregador. Isso significa que os proprietários se responsabilizam
pela manutenção e outros aspectos que podem impactar a disponibilidade da unidade,
enquanto o agregador assume o mercado e - no caso das ERs - os riscos de intermitência
(Figura 35).

Nesse cenário, os custos simplificados da usina virtual são os contratos de disponi-
bilidade de REDs e a aquisição no mercado atacadista de energia para seus consumidores.
A receita é simplificada para os contratos de fornecimento de energia de longo prazo e
venda de energia elétrica no mercado. A relação proposta entre o agente agregador e outros
agentes do sistema está esquematizada conforme Figura 35.

Para o agregador, esta função objetivo proposta representa a equalização do trade
off das operações como compra e venda entre os clientes conjuntamente e de acordo com
a performance dos agentes envolvidos de forma a maximizar seus ganhos ou minimizar
suas perdas para execução do contrato. Fornece ainda, uma base para análise de custos de
investimento em algum tipo de RED para autoprodução ou fornecimento nas unidades
residenciais, comerciais e industriais.

As demais equações apresentada no modelo, estão relacionadas às restrições de
operação e desempenho da rede e dos REDs, e adicionalmente no caso da FRDA-R, aos
perfis de tensão, corrente e potência ativa e reativa.

O Capítulo 5 apresenta os resultados obtidos do modelo por meio de simulações
desde sua aplicações em pequenas redes até redes de grande porte. Além disso, esta
proposta envolve o módulo adicional de otimização discutido adiante.

3.6 Otimização do despacho

A otimização é parte central no planejamento e operação de SDEEs modernos
e em qualquer projeto e na modelagem dos diversos problemas de SEEs são utilizadas
diversas ferramentas como solvers, sendo que os modelos de otimização adotam diferentes
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estratégias para resolver o problema definido pela função objetivo e suas restrições como
visto na seção anterior.

A modelagem matemática para otimização de problemas do SEP é realizada através
de diversos tipos de programação como será visto a seguir:

1. Na Programação linear (PL), são utilizadas equações lineares as quais representam
as variáveis contidas nos sistemas elétricos por meio de equações e inequações que
estimam as perdas através de estratégias de linearização fornecendo os chamados
ótimos globais com pode ser visto em (TER-GAZARIAN; KAGAN, 1992).

2. Um exemplo de otimização por meio de Programação linear interger mista (PLIM),
é visto em (MOREIRA; SOUZA; ROMERO, ), também utilizando as mesmas
equações e inequações, incluindo variáveis com números inteiros com funções objetivo
e restrições que envolvem lógicas do tipo 0 e 1.

3. A Programação não linear (PNL) faz uso de equações que descrevem o problema são
não lineares e comumente inclui vários pontos ótimos locais e em função do algoritmo
e do problema da solução aplicada, nem sempre a solução oferece a solução ideal
global.

4. A Programação estocástica (PE) utiliza a formulação do problema de otimização
inclui variáveis aleatórias para explicar incertezas.

A literatura apresenta o uso desta ferramenta no estudo de otimização de SDEEs
através de reconfiguração da rede, ajuste de tap, controle volt-var e despacho de potência
ativa e reativa de REDs (SEKHAVATMANESH; CHERKAOUI, 2018), (ZENG et al.,
2020), assim como seu uso tem sido aplicado para avaliar o problemas de otimização
por meio de programação matemática com para gerenciamento de energia em diversos
cenários de microrredes (IQBAL et al., 2018), otimização de instalação e operação de
medidores inteligentes (SOU; SANDBERG; JOHANSSON, 2012) e armazenamento de
energia (NGUYEN; BYRNE, 2018).

3.6.1 Ferramentas e técnicas aplicadas em otimização

Diversas e diferentes linguagens de modelagem matemática, incluem vários softwares
solucionadores com suporte e as interfaces de programação de aplicativos (APIs) disponíveis,
cuja breve exposição será feita adiante.

A ferramenta denominada AIMMS, (BISSCHOP, 2006), combina a modelagem
matemática com uma interface de usuário gráfica e solvers numéricos para modelagem PL
e PLIM. O AIMMS inclui conceitos como programação estocástica para tratar a estimativa
de incerteza nos modelos.

Desenvolvida nos Laboratórios Bell, a plataforma AMPL (FOURER; GAY; KER-
NIGHAN, 2003) consiste em uma linguagem de programa para modelagem e programação
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matemática largamente utilizada em programação matemática. Por utilizar uma sintaxe
natural próxima aos problemas de otimização possui interface acessível a inicitantes. Como
principais funcionalidades está a modelagem PL, PNL e quadrática com variáveis contínuas
e inteiras com recursos de pré-processamento de dados.

Em 2017 foi publicado o livro Power System Optimization Modeling in GAMS (SO-
ROUDI, 2017) - General Algebraic Modeling System (GAMS), utilizado para programação
em linguagem de modelagem de alto nível, esta ferramenta permite a formulação de pro-
blemas de otimização em uma notação próxima à sua formulação algébrica. Desenvolvido
pela GAMS Development Corporation, é projetado para modelar problemas lineares, não
lineares e inteiros mistos

Pyomo (HART; WATSON; WOODRUFF, 2011) é uma linguagem de modelagem de
otimização baseada em Python de código aberto com a capacidade de formulação, solução
e análise de modelos de otimização. Suporta uma ampla gama de problemas, incluindo
programação linear, quadrática, não linear, inteira mista e estocástica.

A biblioteca Python, Pyomo, foi escolhida para implementar o módulo de otimização.
Por ser uma solução open source, elimina problemas de licenciamento e custos, ao mesmo
tempo que confere ao projeto um maior grau de reprodutibilidade científica.

Pyomo tem a sintaxe menos natural se comparado às outras linguagens MP consi-
deradas. As complicações que podem surgir deste fato são compensadas pela facilidade em
que os resultados podem ser processados e interpretados por rotinas Python. O Pyomo,
assim como todas as outras opções, oferece interface com os solucionadores mais utilizados
(open source e comerciais). A mudança de um resolve o outro não requer nenhuma mudança
de modelagem, permitindo estudos de desempenho das diferentes opções de solvers.

O Python atua como plataforma de interconexão, interoperação e integração via
comunicação de dados baseada na comunicação e acesso em massa pela web - Big Data
via banco de dados além da comunicação com entre o OpenDSS e o Arduino.

Esta é uma forma centralizada para sistemas inteligentes, que utilizam rede de
distribuição teste ou real, com o auxílio de informações provenientes de outros sistemas
da concessionária, como GIS - Geographic Information Systems e SCADA - Supervisory
Control and Data Acquisition, e utilização de cálculos complexos de rede, como estimação
de estado e fluxo de potência em redes de pequeno porte, com valor igual ou menor do que
135 barras, nas quais o cálculo do fluxo de potência requer menor custo computacional,
devendo ser desenvolvido utilizando softwares de código aberto como Python, OpenDSS,
Linux, LaTeX, entre outros.
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4 SPRINTS E PROVAS DE CONCEITO

Este capítulo apresenta diversos testes, simulações e comparações com novas pro-
postas e trabalhos já existentes, a fim de validar a hipóteses e propostas sugeridas neste
trabalho por meio de técnicas de empreendedorismo científico baseada em sprints (KNAPP;
ZERATSKY; KOWITZ, 2016), (BARRETTO; RIBEIRO; DUTRA, 2020).

Após a definição de conceitos e ideias surgem os brainstorms que funcionam como
base para o planejamento de experimentos. Dentro da concepção moderna de projeto
de produtos e serviços, as startups tecnológicas vêm utilizando a metodologia de sprint
(KNAPP; ZERATSKY; KOWITZ, 2016), que consiste em mapear o problema, esboçar
soluções, criar e testar hipóteses, prototipar e testar novas versões de produtos, novas
estratégias, hardware, software, protótipos, etc.

Foram realizados vários sprints de pequena e média complexidade, com o objetivo
de registrar os testes, exemplos, PoCs e simulações de forma e analisar gradualmente a
exequibilidade de cada uma das várias etapas do projeto de acordo com resultados obtidos
no script inicial, de forma a redefinir ou remodelar alguma etapa, que de forma prática,
ajudam na aplicação de filosofias de lean production e design thinking (vide Figura 4).

Nas duas primeiras fases da pesquisa foram iniciados diversos sprints e PoCs de
acordo com itens a seguir:

1. Template de questionário (Survey) - Criação e teste formulário/documento de pes-
quisa para envio aos stakeholders, que representam os agentes definidos no modelo,
a saber: a. empresas de distribuição de energia, b. agências e órgãos reguladores
(governamentais ou independentes), c. prossumidores (consumidor e produtor de
energia);

2. Dashboard - Criação de ferramenta de gestão do sistema de aquisição, gerenciamento
e controle de energia denominado Aggregator DashBoard (AggDB);

3. Estudo de viabilidade técnica e econômica 1 - Criação e teste de planilha de viabilidade
de custo benefício para uso entre a) veículo automotor convencional com combustível
convencional e b) veículo elétrico híbrido e infraestrutura de carregamento;

4. Prova de Conceito (PoC) experimental 1 - Controle Direto de Carga (CDC) térmica
- Criação e teste de sistema eletrônico embarcado para edificação inteligente através
de ajuste de temperatura, composto de microcontrolador com sensor digital de
temperatura;

5. Prova de Conceito (PoC) experimental 2 : Criação e teste de servidor web para apli-
cação em edificações inteligente através de sistema embarcado, para monitoramento
e visualização de variáveis climáticas (umidade e temperatura);
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6. Prova de Conceito (PoC) experimental 3 : Criação e teste de aplicativo de aquisi-
ção, gerenciamento e controle de energia do prossumidor denominado Prossumer
Application (ProAPP);

7. Prova de Conceito (PoC) experimental 4 : Criação de Dispositivo inteligente de
integração, habilitação e gestão da produção, consumo e armazenamento de energia
elétrica, composto de módulos microcontrolados;

Baseados nestes testes e experimentos de verificação das funcionalidades descritas
no modelo, de cada um dos PoCs visou-se corroborar e validar a viabilidade do sistema
proposto.

Conforme a Figura 34, o ciclo de sprints possibilita o desenvolvimento ágil da
solução com foco e atenção voltada as diversos problemas e conjuntos de possíveis soluções
de acordo com as descobertas do processo experimental e exploratório

Figura 34 – Ciclo de sprints

Fonte: Adaptado de (BARRETTO; RIBEIRO; DUTRA, 2020)

4.1 Sprint 1 - Pesquisa de desenvolvimento

O primeiro produto desenvolvido na fase inicial da pesquisa foi uma pesquisa em
formato de Survey com a função de ser aplicada ciclicamente no processo de design e con-
cepção da solução. Assim, foi criado um template de pesquisa em formato de questionários
para envio aos stakeholders, que representam os agentes definidos no modelo, a saber:

1. Empresas de distribuição de energia;
2. Agências e órgãos reguladores (governamentais ou independentes);
3. Consumidores e produtores de energia.
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Parte das premissas iniciais, formulações e perguntas a serem feitas para os dois
primeiros grupos alvo foram desenvolvidas e discutidas em um evento com o tema Jornada
de Tarifas Dinâmicas de Energia Elétrica promovido e organizado pelo Enerq (Centro de
Estudos em Regulação e Qualidade de Energia) da Escola Politécnica da USP/PEA.

Como resultado das discussões elaborou-se um pesquisa qualitativa com abordagem
descritiva baseada na participação de diversos agentes do setor elétrico, especialistas de
instituições de ensino superior (professores titulares, alunos e pesquisadores), grupos de
pesquisa (Enerq, GEPEA, IEE, etc.), empresas distribuidoras e transmissoras (AES Eletro-
paulo, EDP Brasil) de energia, órgãos reguladores e governamentais (MME, ONS, CCEE,
EPE, ELETROBRAS), instituições representantes setoriais (ABRADEE, ABEÓLICA,
ABSOLAR) e interessados da área de sistemas elétricos de potência e de engenharia de
energia.

Para o terceiro grupo alvo, a metodologia utilizada teve como objetivo obter
informações dos clientes de forma a agregar valor e conhecimento ao bloco de Informação
de Clientes conforme a Figura 21.

A obtenção de informação, conhecimento e avaliação crítica pelo lado dos clien-
tes/consumidores ajuda a refinar ideias, dar inputs, inspirar, definir valor do produto ou
serviço, inovar e tornar a solução muito mais participativa (FERNANDES, 2017), cuja
esturuta e formato estão indicados no Anexo 2.

Basicamente, estas informações foram utilizadas como premissas para o estudo
desenvolvido de forma multifocal, ou seja, servindo para os diversos agentes de rede. No
entanto, cabe destacar que os Sistemas de Informação de Cliente (CIS) utilizados em
COs com ADA possuem módulos ou programas específicos de informação que podem ser
atualizados de acordo com novos cenários incluindo por exemplo o grau de flexibilidade ou
aderência de um determinado cliente à PRDS, novos serviços e ativos de rede.

4.2 Sprint 2 - Interface de Programação de Aplicativos do agre-
gador - DashBoard

A proposta de modelagem de um banco de dados relacional projetado para orientação
ao objeto foi desenvolvida para o armazenamento das informações decorrentes dos inputs
de dados dos agentes de energia. Alguns trabalhos publicados apresentam proposta de
gerenciadores de energia baseados em RD por meio de GUIs, onde o usuário pode acessar
vários APIs em uma Dashboard (PIPATTANASOMPORN; KUZLU; RAHMAN, 2012),
sendo que adiante serão apresentados os passos iniciais e o layout do mecanismo para
aplicações de business intelligence para o modelo.

Em pesquisa recente, algumas aplicações utilizando Microsoft SQL Server Manage-
ment Studio, Microsoft Business Intelligence, R and PowerBI têm sido desenvolvidas como
aplicação de data mining em jogos com destaque para o futebol (HEWKO et al., 2019),
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(RAJESH et al., 2020) assim como em novos mecanismos de modelagem de mercados e
serviços de energia voltados à IA (LIU et al., 2020), (AHMAD et al., 2021), bem como
aplicações diretas em REIs (RADENKOVIĆ et al., 2018).

O projeto desta GUI, atende a necessidade de integração de múltiplos programas
aplicativos. Dessa forma, esta interface de programação de aplicativos tem como objetivos
criar o ambiente virtual da PVRD e abarcar o sistema de aquisição, gerenciamento e
controle de energia do agregador. Foi denominado de Aggregator DashBoard (AggDB).
Assim, este API, tem o objetivo de criar um interface entre aplicativos de programas da
plataforma relativos aos diversos agentes de energia que compõem o modelo desenvolvido
como será visto neste e nos próximos sprints.

Os dados de entrada para este API tem duas categorias: dados de entrada do
agregador e dados de entrada da rede, cujos detalhes serão vistos adiante.

4.2.1 Modelagem de dados de entrada do prossumidor-agregador

4.2.1.1 Dados de demanda-consumo

A priori, o input de dados dos prossumidores é realizado através da coleta, organi-
zação e análise da massa de dados e informações advindos de equipamentos e instalações
dos prossumidores instalados em BT e MT, por meio de APIs como será visto adiante.

A metodologia de organização dos dados de entrada de demanda que são coletados
e organizados pelo agregador em forma de arquivos tipo CSV ou XLS está ilustrada na
Figura 35.

Figura 35 – Layout de dados de entrada de demanda

Fonte: do autor.
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Em consonância com a ilustração das Figuras 27 e 28, para viabilizar despacho
inteligente são necessárias informações sobre o mercado como planejamento de curto,
médio e longo prazo, dados de tarifação dinâmica bem como as característica e perfil dos
consumidores para que todas a informações necessárias ao despacho possam ser pré proces-
sadas de forma a estudar a viabilidade da adesão a determinado PRD e consequentemente
uma programação de despacho.

Estes dados coletados são analisados pelo agregador de acordo com a característica
de cada potencial prossumidor levando em consideração o custo/benefício, vantagens e
desvantagens para cada cenário, como por exemplo, custo de equipamentos de controle,
tempo de retorno de investimento, assim como o interesse e intenção do provável usuário
dos serviços de RD.

O processo de coleta e visualização dos dados de demanda, é idêntico ao que será
apresentado na seção seguinte pore meio de um API desenvolvido para coleta de dados
web.

4.2.1.2 Dados de produção-oferta

Da mesma forma que o modelo prevê o controle da demanda, por meio da modulação
de carga, através de dispositivos controláveis, a produção e oferta de energia através da
micro e mini-geração instalada ou a ser instalada, bem como sistemas de armazenamento
são levados em consideração nesta modelagem.

Assim, as características de cada possível tipo de RED, solar fotovoltaico, eólico ou
armazenamento entre outros (vide Figuras 22 a 28) é inserido na base de dados por meio
de uma planilha de dados conforme ilustração da Figura 36.

Figura 36 – Layout de dados de entrada de produção-oferta

Fonte: do autor.
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Um programa denominado HTML Agility Pack library em linguagem C# foi
incrementado para aquisição de dados de geração por , utilizado para analisar códigos
HTML para pesquisar elementos e conexões de interesse (ŠTĚPÁNEK; ŠIMKOVÁ, 2013).

Atualizada constantemente via programação funcional da plataforma agregadora
que controla, gerencia e visualiza a programação de uso, produção e armazenamento de
energia por meio da leitura e verificação dos dados de geração como visto no exemplo da
Figura 20.

De posse destes dados de geração SSF que são coletados via software de aquisição
de dados de geração embarcado no inversores de frequência, é possível criar curvas de
carga e de geração para estudo, bem como gerar novos arquivos tipo CSV para modelagem
da carga para o estudo do fluxo de carga.

A Figura 37, apresenta os dados e curva de geração de energia do sistema solar
fotovoltaico em estudo.

Figura 37 – Visualização de dados minerados e arquivo de SSF, a) CSV, b) gráfico de
linhas

Fonte: do autor.

Os dados relativos a qualquer tipo de micro geração ou armazenamento podem ser
coletados da mesma forma através do uso de sensores de corrente e tensão instalados na
micro rede onde estão instalados os REDs.

Assim como na aplicação apresentada, os dados produzidos são úteis para o Data
Mining que após a extração de dados de sites da Web, são convertidos em informação
estruturada para posterior análise como por exemplo a atualização de preços, tarifas,
insumos e outros dados de mercado.

Para este projeto especificamemte, os dados obtidos são utilizados na DashBoard
da plataforma PVRD.
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Aplicativos de software baseados na Web deste tipo, são essenciais para extração
de informações e detalhes técnicos úteis para Machine Learning e podem ser aplicados a
conjuntos de grande volume de dados (RUSSELL; NORVIG, 2002), assim como para a
modelagem de oferta e demanda de agentes ativos em mercados modernos de energia.

Com base na tecnologia de coleta de dados na web - scraping ou raspagem, como o
teste realizado neste sprint, é possível desenvolver técnicas de aprendizado de máquina
de forma a criar um conjunto de regras padrão, que devem ser adotadas para tomar uma
decisão inteligente (AHMED et al., 2020).

4.2.2 Modelagem de dados de entrada agregador-rede

De posse dos dados e informações da rede de distribuição em MT e AT, bem como
dos dados obtidos na etapa anterior em que os prossumidores estão conectados, inicia-se a
estruturação dos estudos da rede de distribuição conforme a Figura 38.

Figura 38 – Módulo Otimizador ou mapa de processos agregador-rede

Fonte: do autor.

Este módulo da DashBoard da PVRD é composto de sete submódulos denominados:
1) Configuração Global, 2) Arcos, 3) Processos, 4) Ajuste de Tempo, 5) Dia, 6) ThinDay e
7) Linhas.Através destes parãmetros ajustáveis, sua principal função é coletar dados de
rede (carga, geração e armazenamento, topologia e restrições de operação) (vide Figura
29) através de arquivos .dss e realizar a interface com outros softwares para planejamento
de despacho, análise de rede e otimização.

A parametrização de um caso simples no Módulo de Otimização (vide Figura 38)
em que são consideradas unidades de geração e armazenamento para um hipotético de
apenas 3 barras, são apresentados na Tabela 26 a seguir.
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Tabela 26 – Parametrização do Módulo de Otimização - Caso simples
Configuração Parâmetro Unidade Domínio Valor

Preço da Eletricidade R$/[MWh] T - Vide curva
do PLD

Tensão do Sistema [kV] - - 4,16Global
Passo de tempo [h] - - 2

import 50
𝐻𝐹 𝐿𝐸𝑋 0,525
𝐻𝐹 𝐼𝑋 1,225
PV 1,5

Capacidade Instalada [MW] P

SAE 1
Fator de carga - 𝑃𝐹 𝐼𝑋 𝐻𝐹 𝐼𝑋 0,5

Perfil de carga - 𝑃𝐹 𝐼𝑋𝑥𝑇 𝐻𝐹 𝐼𝑋

Vide
curvas de
carga

Demanda total [MWh] 𝑃𝐹 𝐿𝐸𝑋 𝐻𝐹 𝐿𝐸𝑋 6,3
Capacidade de energia [MWh] 𝑃𝑆 SAE 4
Taxa de auto descarga [%] 𝑃𝑆 SAE 0,05
Eficiência de carga [%] 𝑃𝑆 SAE 98
Eficiência de descarga [%] 𝑃𝑆 SAE 98

Processos

Perfil de disponibilidade - 𝑃𝐺𝐷𝑥𝑇 PV
Vide
curvas de
geração

Arcos (100,200)* 1Comprimento [km] A (200,300)* 0,5
Capacidade [MW] A Todos 2,88
Resistencia [Ω/𝑘𝑚] A Todos 0,1155

* Válido também para o arco em direção oposta
Fonte: Elaborada pelo autor.

4.2.3 Visualização de dados do agregador

A visualização de dados de negócios é uma ferramenta estratégica de técnicas de
Data Science para a tomada de decisões no mais diversos tipos de negócios.

A modelagem e programação do banco de dados como a programação de ferramentas
de visualização e supervisão, não fazem parte deste ciclo de sprints, devido ao grande
esforço técnico e necessidade de mão de obra. Seus detalhes e resultados podem ser
desenvolvidos paralelamente em próximos ciclos do design thinking.

A vantagem desta estratégia de coleta de dados é a versatilidade e dinamismo
do processamento de informações em tempo real que são disponibilizadas usuários aos
agregadores. Além disso, estes dados podem ser disponibilizados em outras plataformas
para estudos sobre o perfil de consumo e potencial de adesão à novas tecnologias ou
melhores produtos e serviços.

A discussão sobre escolha de plataformas de business intelligence será limitada
neste, estudo pois é foco de outros temas transversais que não são objetivo deste trabalho,
sendo importante destacar que a atividade e função dos agentes agregadores de rede ainda
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estão em desenvolvimento e são necessárias diversas habilidades típicas do planejamento e
operação de SDEEs, além de outros conhecimentos de áreas recentes do saber.

4.3 Sprint 3 - Veículos elétricos

Este sprint traz como contribuição um estudo para aplicação em projetos de
mobilidade elétrica para CIs. A primeira hipótese formulada consiste em analisar a
aplicação e utilização de um mesmo modelo de veículo e dois tipos de tecnologia: o
primeiro caso, com uso de tecnologia convencional com motor a combustão, comparando e
o segundo caso com um modelo híbrido do tipo elétrico. A análise compreende o cálculo dos
custos de aquisição, custo-benefício e o retorno de investimento para situações hipotéticas.

Na Hipótese 1 - Veículo Convencional analisou-se os dados fornecidos pelo fabricante
do modelo Mitsubishi Outlander PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), marca Mitsubishi,
diesel, potência mecânica de 165(cv), tipo SUV, utilitário esportivo grande (MITSUBISHI,
2016). Conforme a tabelas de consumo e eficiência energética do Programa Brasilero de
Etiquetagem - PBE/2016 do (INMETRO, 2016), o consumo deste veículo é de 9.3(km/l)
na cidade e 10.1(km/l) na estrada. Com isto, valor total de combustível consumido no mês
é de 215.05 litros. Estabelecendo o valor do diesel em $2,90 por litro, custo mensal com
este tipo de transporte é de $623.00 por mês. A Tabela 27 apresenta o custo de transporte
para a Hipótese 1.

Tabela 27 – Custo de transporte - Hipótese 1

Item Veículo convencional
a. Distância (km) - 1 dia 100.00
b. Distância (km) - 7 dias 500.00
c. Distância (km) - 30 dias 2,000.00
d. Tipo de Combustível Diesel
e. Valor do Combustível ($/litro) 2.90
f. Consumo do Veículo - (km/litro) 9.3
g. Consumo do Veículo - (litros) por mês 215.05
h. Custo do Transporte ($/mês) 623.66

No primeiro caso, supõe-se uma situação em que um(a) determinado(a) usuário(a)
de veículo convencional de médio porte, com motor de combustão interna percorra em
média 100(km) por dia entre duas cidades de uma grande região metropolitana. Supondo
genericamente, que o deslocamento ocorra somente nos 5 dias úteis, a distância semanal e
mensal são 500 e 2000(km), respectivamente.

Na Hipótese 2 - Veículo Elétrico, utilizou-se as mesmas condições de trajeto, a
Hipótese 2 consiste na aplicação de um veículo elétrico da mesma marca e modelo do tipo
híbrido. Conforme informações do fabricante do VE, seu consumo é de 0.134(kWh)/(km),
sendo que para as mesmas condições da Hipótese 1, temos para a Hipótese 2 um consumo
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mensal de 268(kWh)/(mês) para os mesmos 2,000 (km) percorridos em 1 mês. Para, isto,
são necessários aproximadamente 23 carregamentos, ou seja, o valor do consumo mensal
dividido pelo valor de um carregamento de 12(kWh), do tipo 1 ou 2.

A bateria lítio recarregável apresenta as características descritas na Tabela 28.

Tabela 28 – Dados da Bateria - Veículo Elétrico

Carregamento
(Tipo)

Tensão
(V)

Corrente
(A)

Tempo
(h)

Energia
Acumulada

(kWh)
1 300 13 5 12
2 300 16 3.5 12

Fonte: (MITSUBISHI, 2016)

Atribuindo o valor de $0.22402/(kWh) para a tarifa de energia elétrica livre de
impostos e outras taxas, conforme a (ANEEL, 2016c), um consumidor do subgrupo B1,
Classe Residencial têm o custo mensal de transporte para esta condição no valor de
$60.03736/(mês), que representa um valor menor em aproximadamente 12 vezes, cujas
vantagens na utilização desta opção são, menor custo mensal de transporte para o usuário,
utilização de armazenamento de energia para uso domiciliar, maior conforto, operação
mais simples, menor impacto ao meio ambiente, menor nível de poluição, menor emissão
de gases do efeito estufa, alta eficiência energética.

A Tabela 29 apresenta o resumo para a melhor opção sob o ponto de vista da
eficiência energética.

Tabela 29 – Custo de transporte - Hipótese 2

Item Veículo elétrico
a. Distância (km) - 1 dia 100.00
b. Distância (km) - 7 dias 500.00
c. Distância (km) - 30 dias 2,000.00
d. Tipo de Combustível Bateria Elétrica
e. Valor da Energia ($/kWh) 0.22402
f. Capacidade da bateria - (kWh) 12
g. Consumo da bateria - (kWh/km) 0.134
h. Consumo mensal do VE - (kWh/mês) 268
i. Custo do Transporte ($/mês) 60.03736

As principais desvantagens na utilização desta opção demonstram que para este tipo
VE a autonomia (quilômetros percorridos sem recarga) do automóvel é de aproximadamente
89(km), ou seja, para o caso em estudo, seriam necessários no mínimo 2 carregamentos
devido o trajeto de 100(km) ser divido duas vezes entre ida e volta, sendo que no Brasil e
em diversos países, a infraestrutura (redes de distribuição e instalações residenciais e/ou
pública) para o atendimento da segunda hipótese não é aplicável para substituição da
frota a curto e médio prazo.
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A Figura 39 abaixo apresenta um gráfico comparativo entre as hipóteses 1 e 2:

Figura 39 – Hipótese 1 vs Hipótese 2

Fonte: Elaborada pelo autor.

Através dos exemplos dos estudos é possível concluir que 1) para a análise do custo
benefício para a Hipótese 1 considera o custo do veículo convencional e do combustível
convencional; 2) para a análise do custo benefício para a Hipótese 2 considera o custo do
veículo alternativo e do sistema e infraestrutura para utilização da alternativa da segunda
opção; 3) o custo de aquisição dos automóveis para as duas hipóteses estão na mesma
faixa com variação inferior a 5% em seus custos.

4.3.1 Penetração de veículos elétricos em redes elétricas

Um estudo em(QUIRóS-TORTóS et al., 2016) consiste em analisar as tensões,
correntes e demanda em alimentadores e transformadores de redes de distribuição verifi-
cando os carregamento das linhas e transformadores, bem como o limites de tensão para
penetração de veículos elétricos na rede, realizando por meio de um algoritmo um controle
de ciclos de penetração do VEs na rede para a minimização destes problemas técnicos na
rede.

Este mesmo estudo, foi realizado em nove alimentadores de redes residenciais de
baixa tensão do Reino Unido, envolvendo oitenta e seis VEs, sendo que a redes real é
composta por dois alimentadores com extensão e número de clientes diferentes utilizando
a modelagem de rede por meio do software OpenDSS (EPRI, 2012).
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Algumas simulações podem ser úteis para estimar a quantidade de energia consumida
em cada uso final, indicar como a tecnologia utilizada pode gerenciar e otimizar a penetração
das novas cargas de VEs minimizando os impacto negativos nas redes e verificar o
desempenho da rede, com vista à controlar o carregamento de rede com inserção de
VEs de forma a simular arquiteturas de rede de distribuição por meio de softwares. Uma
aplicação deste tipo baseada em Gerenciamento Pelo Lado da Demanda (GLD) em tempo
real pode ser vista (YANG et al., 2019), cujo objetivo é otimizar a integração entre REDs,
SAEs e VEs.

Dessa forma, resultados obtidos deste tipos de simulação são úteis para: 1) Estimar a
quantidade de energia consumida em cada uso final (Veículo Elétrico – VEs e Residências);
2) Indicar como a tecnologia utilizada pode gerenciar e otimizar a penetração das novas
cargas (VEs) minimizando os impacto negativos nas redes; 3) Verificar custos e desempenho
da rede.

Através do estudo do alimentador onde estão conectadas as unidades consumidoras
(UCs) e os VEs é possível observar o carregamento da rede em função demandas 1 e 2
respectivamente.

As Figuras 40 e 41 ilustram um modelo ilustrativo de filosofia e mecanismo de
operação para simulação e teste com o intuito de verificar impacto da penetração de VEs
híbridos para uma possível integração com REDs e SAEs por meio de eventos de RD,
e com e com uso de uma Unidade de Aquisição e Controle (UAC), é possível utilizar
uma solução industrial. Outras aplicações por meio do controlador Real Time Automation
Controller (RTAC) podem ser visitadas na literatura (SHARIATZADEH et al., 2014).

Figura 40 – Penetração de VEs híbridos sem controle

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 41 – Penetração de VEs híbridos com controle

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.4 Sprint 4 - Controle PID de temperatura

As Figuras 42 e 43 mostram os componentes utilizados no PoC experimental de
CDC térmico através de ajuste de temperatura, composto por a) Shield Ethernet do
Arduino, b) sensor digital de temperatura DS18B20, c) resistor de 4,7 kΩ, d) protoboard,
e) fios de conexão, e a programação na linguagem Arduino para os ajustes de ganho
respectivamente.

Figura 42 – Circuito de CDC térmico. a) Shield, b) Protoboard, c) Chip Atmel ATmega,
d) Sensor DS18B2, e) Malha de controle de temperatura

Fonte: Adaptado de (MACROBERTS, 2015)
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Figura 43 – Ajuste dos parâmetros e gráficos. a) Tref=30, kp=0, kd=0, ki=0, b)Tref=30,
kp=50, c)Tref=30, kp=5000, d)Tref=30, kp=50, kd=20, ki=10

Fonte: Elaborada pelo autor.
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O código é baseado em programação C para realizar testes de ajuste dos parâ-
metros de temperatura, ganhos para obter os gráficos. Neste tipo de funcionalidade, o
estabelecimento da comunicação de dados, foi utilizado um sensor de temperatura digital
DS18B20, da Dallas Semiconductor (Maxim), sendo que estes dispositivos são codificados
por libraries - bibliotecas (de comunicação e do CI - circuito integrado) que serão executa-
das no programa. Assim, é enviado um fluxo de dados seriais, transmitido por uma única
linha de transmissão com protocolo identificado como One-Wire - (1 Fio), que possui um
número serial único que pode se conectar à diferentes sensores com seus respectivos IDs,
conforme montagem da Figura 44.

Figura 44 – Montagem de controlador de temperatura em protoboard

Fonte: do autor.

As cargas térmicas utilizadas em controle de temperatura de ambiente por meio de
sistemas de ar condicionado dependem da demanda de aquecimento ou resfriamento, sendo
que o principal parâmetro controlável neste tipo de aparelho é o ponto de temperatura
definido que pode aumentar ou diminuir de acordo com ponto de temperatura ajustado
para gerenciar o consumo por meio de ação de controle (LOSI; MANCARELLA; VICINO,
2015), (DU; LU; ZHONG, 2019).
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4.5 Sprint 5 - Monitoramento de dados climáticos em servidor
web

Este PoC tem como objetivo implementar um sistema embarcado, para monito-
ramento e visualização de variáveis climáticas (umidade e temperatura) programado via
NodeMCU baseado em um microcontrolador ESP8266 compatível com Arduino com WiFi
on-board, de forma a justificar sua aplicação como tarefa e aplicação utilizada em servidores
web para edificações inteligentes (PERUMAL et al., 2008).

Para esta simulação foi utilizada a plataforma aberta Circuito.io (CIRCUITO, 2021)
para estudo das características dos componentes e montagem do experimento, conforme
ilustração da Figura 45.

Figura 45 – Sistema de aquisição a)NodeMCU, b)Sensor de umidade e temperatura

Fonte: Adapatado de (CIRCUITO, 2021)

A Figura 46 a) e b) apresenta respectivamente imagens do algoritmo utilizado
através da IDE Thommy com programação através da linguagem MicroPython e a página
de visualização dos dados via servidor web da aplicação WebRepl.

Figura 46 – Plataforma de medição de umidade e temperatura

Fonte: do autor.
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A literatura especializada apresenta diversas aplicações utilizando embedded web
server ou servidores web embarcados para controle de diversos equipamentos domésticos
(televisores, telefones, relógios, fornos, torradeiras, máquinas de lavar louça e termostatos)
(FILIBELI; OZKASAP; CIVANLAR, 2007) que viabilizam a construção de uma rede
de comunicações local HAN (Home Area Network) com baixo custo de hardware para
controladores Ethernet (Arduino, ARM, Raspeberry, ESP8266, etc.) de equipamentos que
podem ser operados via lógicas de RD via internet via endereçamento tipo HTTP.

Aplicações via comunicação TCP/IP através de um servidor WWW (World Wide
Web) de SEMBs são usados para controle de ar condicionado com microcontrolador de 8
bits, com fácil desenvolvimento e programação baseada em C (LIN et al., 2004).

4.6 Sprint 6 - Prossumer Application

Este API móvel, tem a função de programação, gerenciamento e controle dos
dispositivos de energia do prossumidor, sendo denominado Prossumer Energy Application
(ProApp). A Figura 47 a) e b) apresentam a tela de configuração e o API em funcionamento.

Figura 47 – API móvel do prossumidor

Fonte: do autor.

Com o advento da MI, um grande volume de dados passam a ser monitorados e
analisados em tempo real, sendo que estes dados podem ser utilizados para analisar o
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comportamento dos consumidores e produtores de energia e verificar como as fontes reno-
váveis podem impactar na conservação de energia uma vez que a utilização de combustíveis
fósseis tornam-se cada vez mais escassas e seu uso contribui significativamente para o
advento das mudanças climáticas que têm sido catastróficas em várias partes do mundo.

4.7 Sprint 7 - Prossumer Energy Broker

Alguns projetos de SEMBs para aplicação em automação predial e gerenciamento
de energia apresentam resultados viáveis para implementação deste tipo de proposta.

Entre as funcionalidades deste tipo de automação, destacam-se a possibilidade de
uso de dispositivos móveis, flexibilidade de programação (Java, Eclipse, Android), uso de
microcontroladores comerciais de baixo custo como PIC, criação e uso de redes LAN para
conexão de sensores e atuadores (DATTA et al., 2014).

A integração de diversas funcionalidades e rotinas de RD em pequenas e médias
edificações por meio da automação de sistemas elétricos de BT, é exequível por meio
de plataformas OpenSource, utilização e associação de diversos programas aplicativos,
interoperabilidade meio de diversas tecnologias de comunicação (Wi-Fi, Zigbee, Ethernet,
Lora Serial), protocolos (HTTP/HTTPS, BACnet, Modbus, Zigbee-API, SEP), plataformas
microcontroladoras (famílias Arduino, Raspberry, etc.) que se interconectam-se através
de APIs e controlam sistemas de iluminação, tomadas e outros tipos de carga através de
mecanismo de DR (KHAMPHANCHAI et al., 2015).

4.7.1 Protótipo de integração

A criação de aplicações baseadas em MQQT - Message Queuing Telemetry Transport
viabilizam a integração de dispositivos IoT para diversos tipos de sensoreamento e aquisição
de dados (SCHREIBER; DIAS; GALLO, 2018), (BORBA; DIAS; FREITAS, 2018).

O sistema denominado Prossumer Energy Broker têm a função de realizar o controle
interno dos equipamentos via painel de controle denominado broker, cujos equipamentos
estão conectados à uma rede local central no ambiente do prossumidor.

Como produto final, este protótipo integra-se à plataforma computacional que
permite testar esquemas de integração de sistemas híbridos de produção de energia,
implementados para consumidores residencial e comercial. Atendidos em baixa tensão por
meio de geração eólica, fotovoltaica e armazenamento por meio de baterias, possibilitam a
autoprodução, o armazenamento e o comércio de energia advindo destas fontes alternativas
de energia.

A Figura 48 a) e b) apresenta a tela inicial de configuração do broker e a imagem
do API em funcionamento.
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Figura 48 – Broquer central do prossumidor, a) Tela inicial de configuração, b) operação
do terminal

Fonte: do autor.

O custo dos produtos e componentes utilizados na construção do protótipo são
apresentados no ANEXO 4, e os links com apresentações dos testes e PoCs no ANEXO 5.
Após uma primeira bateria de testes, foi realizada uma programação nos próximos ciclos
para testes de calibração e melhorias, bem como a montagem final e integração completa
dos equipamentos e elementos de hardware já adquiridos.

Resumidamente, neste ciclo de testes e experimentos foi possível executar a etapa
de escopo geral do projeto através da implementação de um protótipo de produto com
potencial para agregar valor à cadeia de suprimento de energia, tornando-a mais robusta,
competitiva, de menor custo e com maior liquidez para os SDEEs modernos.

Por meio de prototipagem em sistema embarcado, foi desenvolvido um controlador
que viabiliza a integração de geração convencional e alternativa, cabendo destacar que
muitas soluções obtidas no ambiente acadêmico não chegam ao mercado. O protótipo
de média dimensão a ser construído foi concebido para atender lacunas de produtos
tecnológicos de baixo custo e será um artefato denominado Dispositivo inteligente de
integração e habilitação de produção, consumo e comercialização de energia elétrica a ser
testado em casas, edifícios, indústrias e no campo.
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4.8 Análise e discussão dos sprints

Os resultados obtidos conforme este capítulo, são descritos conforme a Tabela 30 a
seguir:

Tabela 30 – Resultados de testes e sprint
Testes e
sprints O que foi feito? Aplicações e

funcionalidades
Sugestão de
etapas futuras

1 Survey
Escopo geral de
perfil de agentes
de energia

Criação de banco
de informações para
cenários de
oportunidades e
business intelligence

Programação e envio
aos agentes no
próximo ciclo de
sprints

2 Dashboard

Layout de ambiente
da plataforma virtual
e teste dos módulos
da PVRD (programa
principal da Usina
Virtual do agregador)

Integração ciberfísica,
em ambiente
multi plataforma,
planejamento
modelagem
visualização e
gestão da produção
e consumo

Escolha de solução
comercial ou Open
Source para testes,
modelagem e projeto
de banco de dados
para Big Data,
Cloud Computing,
Data Mining
e Machine Learning

3
Estudo de
veículo
elétrico

Análise de viabilidade
econômica de uso e
aplicação

Suplemento à
funcionalidade de
mobilidade elétrica

-

4
Controle
Direto
de Carga

Programação de
microcontroladores,
sensoreamento,
monitoramento e
operação de
dispositivos de IoT
via testes de
bancada

Controle de
eventos em PRDs

Desenvolvimento do
circuito em placa
para modelo
de manufatura

5 Servidor
web

Módulo de
monitoramento
e visualização
remota de dados
climatológicos via
testes de bancada

Entrada
para controle
direto de temperatura
e umidade em
PRDs

-

6
Aplicativo
de serviço
móvel

API de serviço
móvel para cadastro
de equipamentos
controláveis via
testes de bancada
(programa principal
do prossumidor)

IoT, comunicação
móvel, utilities -

7 Protótipo

Protótipo integrador
(equipamento principal
do prossumidor)
desenvolvido via
testes de bancada

Módulo principal de
conexão de dispositivos
embarcados e micro-
controlados

Desenvolvimento do
protótipo para modelo
de manufatura

Fonte: Elaborada pelo autor.

Como no primeiro capítulo foi introduzida a ferramenta Design Thinking para
melhor organizar as diversas partes deste trabalho, esta análise serviu para confrontar os
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conceitos teóricos com a parte empírica da pesquisa por meio de diversos subprodutos
gerados nas diversas etapas de execução do trabalho.

Conforme a descrição ao longo do capítulo, foram apresentados diversos sprints
com a criação de um projeto de micro rede de integração para testes de gestão de energia
através de equipamentos de produção, consumo e armazenamento de energia controláveis.
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5 SIMULAÇÕES DE REDE

Neste capítulo são apresentados os testes e simulações de rede IEEE 8500 de forma
progressiva, ou seja, evoluindo das condições mais básicas de operação para a inserção de
REDs, SAEs, mecanismos de RD. O modelo de otimização é então aplicado e comparado
com os resultados anteriores.

A metodologia garante a execução do trabalho por meio de rigor científico, onde
o trabalho científico é validado por meio de análise de dados, experimentos e simulações
que garantem a comunicação e interação entre o ambiente real onde estão os componentes
e equipamentos do sistema, e o ambiente virtual simulado por meio de ferramentas
computacionais - software e hardware.

As simulações de rede foram realizadas através do OpenDSS que possui vantagens
relacionadas do modelo de cálculo de fluxo de carga e modelos de carga com destaque
especial aos modelos de geração distribuída fotovoltaica e de armazenagem por baterias
que contribuem muito para a integração de GD nos SEEs.

5.1 Simulação 1 - Rede sem recursos energéticos distribuídos

A primeira simulação consistiu na avaliação de um de sistema híbrido de armazena-
mento de energia e sistema fotovoltaica sobre um sistema de distribuição real, rede IEEE
de 8500 barras. A rede em estudo é representado pela Figura 49.

Figura 49 – Rede teste IEEE 8500.

Fonte: (ARRITT; DUGAN, 2010)
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A programação via OpenDss, considera cada elemento do sistema trifásico e a
modelagem representativa dos elementos do sistema trifásico é codificada no OpenDSS
através de linhas de comando onde são inseridos os elementos como: 𝑆𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝐵𝑢𝑠, 𝑅𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟,
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟.𝐹𝐸𝐸𝐷𝐸𝑅_𝑅𝐸𝐺𝐴,𝐻𝑉𝑀𝑉_𝑅𝐸𝐺𝐴_𝑆𝑢𝑏_𝐿𝑆𝐵.1 e𝐻𝑀𝑉_𝑆𝑢𝑏_48332,
representam a palavras utilizadas para cada elemento de rede na sintaxe de programação
do software. A modelagem da rede via OpenDSS está ilustrada na Figura 50.

Figura 50 – Elementos do sistema trifásico - Rede teste IEEE 8500

Fonte: Elaborada pelo autor

O modelo de linha com os respectivos valores para as resistências [Ω/km], reatâncias
[Ω/km] e capacitâncias [S/km] são representados na Figura 51.

Figura 51 – Resistências [Ω/km], reatâncias [Ω/km] e capacitâncias [S/km] - Rede teste
IEEE 8500

Fonte: Elaborada pelo autor



155

Os limites de tensão estabelecidos foram fixados em 𝑉𝑚í𝑛=0.95[PU] e 𝑉𝑚á𝑥=1.05[PU],
que são controlados no caso inicial pelos reguladores de tensão das subestações.

Os resultados obtidos utilizando o software OpenDSS relativos às potências totais
na subestação e as perdas no sistemas são apresentados nas Tabelas (31-34).

Tabela 31 – Perdas ativas e reativas totais do alimentador
Pot. Ativa (kw) +j Pot. Reativa(kvar)

1170.9 +j 2673.2

Tabela 32 – Perdas ativas nas linhas e nos trafos
Perdas nas linhas 998.9 kw
Perdas nos trafos 172.0 kw

Total 1170.9 kw

Tabela 33 – Potência ativa e reativa fornecida pela subestação
Barra Fase (kw) +j (kvar) (kva) F.P.

1 A -4042.5 +j -593.9 4085.9 0.9894
1 B -3721.6 +j -420.6 3745.3 0.9937
1 C -4032.1 +j -229.3 4038.6 0.9984

Total -11796.2 +j -1243.8 11861.6 0.9945

As perdas totais foram 1.170,9 [kW]. Os valores de energia ativa e reativa fornecida
fornecidas respectivamente foram: 201.516 [kWh], -645 [kVArh]. O percentual de perdas
nos circuitos foi de 11,02%. Os gráficos das duas curvas diárias de carga com 24 pontos e
valor máximo de 1,3 [PU] (cada curva ou carga individual) são apresentados na Figura 52.

Figura 52 – Perfil de curvas diárias de carga

Fonte: Elaborada pelo autor
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Para a simulação, o total de consumidores foi de 1.177, sendo 70% destes (824) do
tipo residencial e 30% (353) do tipo industrial.

O gráficos de potência, tensão e corrente do alimentador, obtidos utilizando o
OpenDSS estão indicados, respectivamente nas Figuras (53-55) a seguir.

Figura 53 – Perfil de potência por fase na subestação

Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 54 – Perfil de tensão por fase na subestação

Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 55 – Perfil de corrente por fase na subestação

Fonte: Elaborada pelo autor

5.2 Simulação 2 - Rede com inserção de sistema fotovoltaico

5.2.1 Especificação e modelagem do sistema fotovoltaico

Foram conectados 5 sistemas fotovoltaicos trifásicos idênticos na média tensão
(12.47kV) através de transformadores idênticos, com as seguintes especificações:

1. Sistema fotovoltaico com tensão de 480V;
2. Potência nominal do painel de 500 kW para uma temperatura de 25º e irradiação de

1kW/𝑚2;
3. Potência do inversor 10% maior que a potência do painel;
4. Fator de potência do inversor unitário, podendo ser alterado entre -0,97 e 0,97 com

o objetivo de mitigar problemas com níveis de tensão;
5. Transformador com reatância de 5%;
6. Curva de potência do painel por temperatura do painel (conforme fabricante);
7. Curva de eficiência do inversor (conforme fabricante);
8. Curva de temperatura e de irradiação ao longo do dia (conforme fabricante);

As posições dos sistemas fotovoltaicos foram determinadas após uma análise preli-
minar do fluxo que indicou trechos do alimentador com maior queda de tensão. A função
da GD fotovoltaica teve por objetivo reforçar a injeção de potência no trecho melhorando
o valor de tensão no alimentador. As posições estão indicadas na Figura 56.
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Figura 56 – Alocação dos sistemas fotovoltaicos na rede teste - S1

Fonte: Elaborada pelo autor

As Figuras 57 e 58 representam, respectivamente, os gráficos de tensão e potência
de um dos sistemas fotovoltaicos (PV1) num período de 24 horas.

Figura 57 – Perfil de tensão por fase do sistema fotovoltaico - PV1

Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 58 – Perfil de potência por fase do sistema fotovoltaico - PV1

Fonte: Elaborada pelo autor

Nas Figuras 57 e 58, as curvas de tensão e potência representam respectivamente
os valores em cada uma das fases (A, B, C), ou seja, V1=VA, V2=VB, V3=VC, P1=PA,
P2=PB e P3=PC. Salienta-se que no gráfico de potência as 3 curvas (de corres azul,
vermelha e preta) coincidem no gráfico por serem iguais, cuja curva de cor azul foi a
destacada.

5.3 Simulação 3 - Rede com inserção de sistema fotovoltaico e
armazenamento

5.3.1 Especificação e modelagem do sistema de armazenamento

Foram conectadas 5 baterias nas mesmas barras onde se encontram os painéis
fotovoltaicos apresentados no item 5.2 anterior com as seguintes especificações:

1. Tensão Nominal de 480V;
2. Inversor trifásico com fator de potência unitário;
3. Potência Nominal de 350kW;
4. Capacidade Nominal de 2000kWh;
5. Modo de operação tipo follow.
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O limite da taxa de carga e descarga deve estar entre 90% e 100% do valor nominal.
A potência negativa significa potência sendo fornecida pela bateria, e potência positiva
significa bateria sendo carregada.

As Figuras 59 e 60 apresentam os gráficos das curvas de carga e descarga do sistema
de armazenamento, respectivamente, como resultado do OpenDSS.

Figura 59 – Perfil de carga/descarga do sistema fotovoltaico + armazenamento

Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 60 – Perfil de carga/descarga do banco de baterias 1

Fonte: Elaborada pelo autor
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5.4 Simulação 4 - Rede com controle de recursos energéticos dis-
tribuídos

Devido a intermitência e perfil de carga da rede o horário compreendido entre 1h e
6h (madrugada), o carregamento do banco de baterias por um período de 05 horas é o
ideal devido a baixa demanda dos consumidores. A descarga deve ocorrer entre as 16h
e 20h, coincidindo com os horários de pico e diminuição do carregamento fotovoltaico
diminui, quando a conexão fica direta para a bateria. Com este controle, devem resultar:

1. Diminuição na demanda de potência ativa da subestação na descarga da bateria
coincidindo com o período de ponta da subestação, com a simulação implementada
para 2 dias (48 horas);

2. Diminuição das perdas de energia ativa diária no alimentador, visto que a geração
distribuída estará mais próxima das cargas.

Carregar as baterias quando o custo da energia é menor (baixa demanda) e
descarregá-las quando a energia é mais cara, diminuindo o consumo de energia oriunda da
subestação gera vantagens econômicas. Além disso, o sistema de armazenamento de energia
ajuda a reduzir a potência solicitada da subestação no horário de ponta, favorecendo o
alívio do sistema.

Da análise do gráfico da curva de potência na subestação com inserção do sistema
híbrico fotovoltaico/armazenamento, conforme a Figura 64, se constata o reforço no
controle da tensão e potência da subestação como apoio a gestão da rede de distribuição.

Figura 61 – Perfil de potência na subestação com sistema híbrico fotovoltaico e armazena-
mento

Fonte: Elaborada pelo autor
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5.5 Adaptações e ajustes para o modelo otimizado de simulação
de rede

Como visto nos resultados de simulação dos casos 1 a 4, foi possível obter um
mecanismo para ajustar a intermitência da produção e uso de energia solar através do
armazenamento por meio de regras bem simples.

Para compreensão da interação entre as diversas camadas do sistema e a função
de seus agentes de acordo com a região de operação ou camada, conforme a Figura 62,
destacam-se:

1. Prossumidores - Atuam em nível local através dos consumidores ou geradores inde-
pendentes que programam e operam seus equipamentos in loco;

2. Agregadores - Estão no nivel local/remoto que coordenam a monitoram o prossumi-
dores ou geradores distribuídos através da usina virtual;

3. Operadores de rede - Operam a nível remoto por meio dos centros de operação a
nível de distribuição.

Figura 62 – Organização de agentes de energia na otimização do modelo

Fonte: Adaptado de (GERS, 2013)
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Mesmo partindo de uma rede semi-passiva, ou seja, com menor grau de automação
e controle, composta por chaves automáticas, reguladores de tensão e bancos de capacitor
(ARRITT; DUGAN, 2010), foi obtido uma melhora no perfil de carga da subestação devido
a inserção dos REDs em subestações ao longo do alimentador principal.

Para que as estratégias de DR sejam testadas e aplicadas conforme propõe o
despacho inteligente pré-definido no modelo, concebeu-se um cenário de rede ativa, ou
seja, foi considerado que as curvas de carga e geração possam ser moduladas.

Dessa forma, através dos processos configurados no módulo de otimização da PVRD
determinados parâmetros de rede devem estar ajustados corretamente para testar o modelo
otimizado, sendo necessário incrementar diversos passos e etapas conforme exposição
adiante.

Um possível diagrama unifilar de pré-arranjo com potencial de desenvolvimento
nas instalações do Enerq/CT que pode ser conectado à um determinado alimentador da
rede primária da Cidade Universitária - Campus Butantã é apresentado na Figura 63.

Figura 63 – Diagrama unifilar ilustrativo do modelo de simulação

Fonte: Adaptado de (GERS, 2013)
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Aqui a suposição é que ao invés de estar conectado à um alimentador real, o
alimentador primário da subestação de consumo do prossumidor/agregador faria parte da
própria rede IEEE 8500.

Conforme discussão dos capítulos anteriores, para que a rede possa manter seu
comportamento e estabilidade com a inserção de REDs compostos pelo SFV e bancos de
baterias como visto nas simulações 2 e 3, a principal iniciativa é desenvolver o controle e
automação das instalações de BT e MT.

Neste caso em análise além do enfoque único de instalação de REDs nas subestações,
a criação e microredes supervisionadas por sistemas gerenciadores de energia (SALLAM;
MALIK, 2018), seja em BT ou MT, via sistemas DMS, garantem o controle remoto
pelo agregador (em BT) ou pelo próprio operador da rede (em MT) via sistema SCADA
(THOMAS; MCDONALD, 2017) e BI tornando este tipo de operação factível em redes
modernas.

No caso da modernização de redes existentes os principais ajustes e restrições
necessários para adequação são a modelagem da rede para fluxo de carga reverso, esquemas
de proteção bem como substituição de alguns ativos de rede como comutadores de tap de
transformador, sistemas de medição, medidores e comunicação (GERS, 2013).

Por outro lado, este tipo de mecanismo e configuração de integração de REDs
estudado nas simulações possibilita as seguintes vantagens e melhorias potenciais para a
rede:

1. Fornecimento para pequenas cargas em locais remotos;
2. Inserção de sistemas de cogeração;
3. Melhor backup e melhor cenário de restabelicemento durante falhas e interrupções

de rede;
4. Redução de pico nos alimentadores em que a GD pode ser usada inclusive durante

períodos de alto custo;
5. Redução de emissões de gases poluentes no caso de uso de REDs de fontes renováveis;
6. Postergação de investimentos nas redes (recondutoração, substituição de ativos, etc.);
7. Uso de capacidade de excendente de produção para obtenção de lucro;
8. Despacho econômico nas proximidades dos pontos de consumo;
9. Redução das perdas de transmissão de energia.

A vantagem das microrredes para a agregação de produção e consumo foi discutida
no capítulo anterior, e além disso para o modelo proposto destaca-se a aplicação da
integração ciberfísica nas fronteira entre níveis de MT e BT.

Dessa forma, os ganhos eventuais através deste tipo de configuração é a integração
completa entre os sistemas BT e MT, conexão ciberfísica e operação plena da REI através
do BI onde são realizados o planejamento e operação baseado no módulos EMS, DMS,
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AMS e AMI, via SCADA (THOMAS; MCDONALD, 2017) conforme ilustração da Figura
62.

Assim, foi atribuído que as curvas de geração e demanda de determinada subestação
da rede de teste fosse, uma combinação dos mecanismos de DR que operam os REDs e a
energia consumida refletindo assim os indicadores daquele ponto da rede, diferentemente
dos casos 1 a 4 em que não há modulação de cargas pois todas são fixas.

Estabeleceu-se que o controle da demanda ou consumo, é função do prossumi-
dor/agregador de carga flexível ou adaptativa que de acordo com os estudos e cenários fará
a modulação da carga e geração atendendo multiobjetivos como já discutido anteriormente.

É necessário enfatizar que este estudo realizado não explora os importantes e
essenciais aspectos da automação de SDEEs em MT, ou seja, nos pontos onde se localizam
as subestações de consumo dos clientes elegíveis a PRDs ou de alimentadores de distribuição.

Importante frisar ainda que, para prossumidores do Grupo A, além das ações
de mecanismos de automação predial, a subestações devem - em nível local - atender
o requisitos mínimos de operabilidade como a proteção rápida contra faltas, controle
primário de tensão e corrente, controle primário de potência ativa e reativa combinado ao
gerenciamento de energia em BT.

Adicionalmente, neste cenário de automação avançada das REIs na região remota
em que os operadores de rede atuam, as principais vantagens para a melhoria da operação
e desempenho da rede em nível MT e AT por meio das microrredes são:

1. Controle de tensão e frequência;
2. Controle de potência ativa e reativa;
3. Despacho econômico;
4. Otimização em tempo real;
5. Proteção rápida de faltas;
6. Controle de geração;

Os estudos sobre a versão adaptada do alimentador de teste de nó IEEE 8500
incluem ainda uma formulação baseada no método de linearização das perdas (TER-
GAZARIAN; KAGAN, 1992) e (KAGAN et al., 2009). Além disso, para maior eficiência
e interação em menor tempo, foi realizado o processo de redução da rede conforme será
visto adiante.

5.5.1 Tratamento adicional de dados

O modelo de circuito utilizado é um conjunto de arquivos em formato de programa
OpenDSS e faz parte de um projeto de pesquisa do EPRI sendo disponibilizado na
plataforma GitHub. Com esta topologia de rede, bem como as curvas de cargas e geração
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são importadas usando a interface Python OpenDSS COM para o Módulo de Otimização
(Módulo 1 - vide Figura 29).

Como o modelo de otimização não considera bancos de capacitores, reguladores de
tensão, transformadores e chaves, algumas adaptações são feitas no processo de importação
sendo que os terminais das chaves são conectados através de uma linha ideal, os transfor-
madores são substituídos por uma linha com impedância equivalente e os elementos shunt
são ignorados.

Uma vez que a topologia da rede foi importada, ainda no Módulo 1 as informações
adicionais são lidas de um segundo arquivo de entrada que inclui as configurações de
tempo, parâmetros de processos adicionais (como armazenamento e GD) e parâmetros
dependentes de tempo no Módulo de Otimização (vide Figura 41).

Além disso, nesta simulação, a otimização é realizada em uma resolução de hora
em hora e como dados de entrada para o preço da eletricidade conforme o Preço por
Liquidação de Diferença (PLD) (CCEE, 2020b), utilizando-se o preço horário sombra
estimado no mercado brasileiro, cujo valor foi obtido para o dia 16 de maio de 2020 no
sub-mercado sudeste, cujos preços são apresentados na Figura 64 e são disponibilizados
pela CCEE (CCEE, 2020a).

Figura 64 – Preço sombra do mercado para PLD

Fonte: Elaborado pelo autor.

5.5.2 Redução da rede IEEE 8500 barras

A rede elétrica nesta simulação é o alimentador de distribuição radial que, a priori,
é composto com aproximadamente 170 km de condutores de MT e com maior distância
até a subestação de cerca de 17 km.Dos 8500 nós agregados existe um total de 6053
barramentos com pelo menos uma fase (nó). A topologia do alimentador é representada
na ilustração da Figura 65.
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Figura 65 – Rede IEEE 8500 barras adaptada

Fonte: Elaborado pelo autor.

Um algoritmo de redução de rede tem por objetivo reduzir o número de variáveis
usadas no algoritmo de otimização sem afetar os resultados principais do PL. A metodologia
proposta consiste em três etapas:

1. Resolver o fluxo de potência (em snapshot) em nós apenas com cargas;
2. Aplicar um algoritmo de busca em profundidade - Depth-first search (DFS) para

visitar os nós;
3. Identificar os nós para os quais a potencia ativa flui a jusante é menor do que um

determinado valor de ajuste. Tais nós são aqui chamados de nós limites.

Assim, a rede reduzida é aquela definida a montante dos nós limites e os processos
a jusante são agregados no respectivo nó limite. Na simulação que gerou como resultado a
Figura 65, o valor de ajuste (setpoint) é de 100[kW].

Este tipo de intervenção na rede facilita o processo de otimização em alimentadores
com grande quantidade de nós que geram grande quantidade de variáveis no PL. Cabe
destacar que esta redução não prejudica a análise integral da solução otimizada do problema.

5.6 Simulação 5 - Rede com controle de recursos energéticos dis-
tribuídos, reposta da demanda e otimização

O objetivo principal desta simulação é aplicar o modelo de otimização e estudar os
potenciais benefícios da inserção de GD, armazenamento e flexibilidade de carga (vide
Figura 66) à rede a fim de comparar com os casos anteriormente estudados.

O cenário base é o alimentador apenas com demanda ou cargas fixas como visto
nos casos anteriores. Ao adicionar diferentes elementos, seis variações do caso base são
propostas:

1. Apenas unidades de armazenamento (SAE);
2. Apenas geração distribuída solar fotovoltaica (GD-SFV);
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3. Geração distribuída combinada com armazenamento (GD-SFV + SAE);
4. Apenas demanda flexível (DFLEX);
5. Geração distribuída combinada com demanda flexível (GD-SFV + DFLEX);
6. Geração distribuída, demanda flexível e armazenamento (GD-SFV + DFLEX +

SAE).

Os seis casos acima são inicialmente analisados com a função objetivo minimização
de perdas. Por fim, o cenário do item 6, com (GD-SFV + DFLEX + SAE) é otimizado
considerando a função objetivo do agregador de modo a analisar como a operação do
agregador impacta o despacho ótimo obtido.

A função objetivo do agregador proposta, cujos testes consistem em 4 etapas:

1. Tratamento de dados;
2. Redução da rede;
3. Otimização;
4. Resultado do fluxo de carga;

5.6.1 Otimização

O modelo de otimização simula o alimentador reduzido e produz os resultados em
arquivos OpenDSS adicionais que ocorrem na plataforma de otimização (Módulo 3 - vide
Figura 29).

O alimentador de teste IEEE 8500 adaptado possui 2354 consumidores totalizando
28,75 [MW]. Estas cargas foram subdivididas em dois grupos sendo agora 706 - 13,75[MW]
- consideradas industriais e 1648 - 15[MW] - residenciais. O perfil de carga assumido para
ambos os grupos é mostrado na Figura 53, cujo fator de carga de 0,3 foi considerado para
todas as cargas no processo de otimização.

Com isso, o cenário base possui agora uma demanda máxima de 13[MW] que ocorre
às 11 horas em seu alimentador principal de 12,47[kV], representando uma corrente em
torno de 600[A].

Para agregar flexibilidade de carga, 30% da capacidade instalada de carga é declarada
flexível, bem como o respectivo consumo de energia. Desta forma, o processo de demanda
é dividido em dois processos, isto é, um fixo e outro flexível e o período de consumo de
energia é mantido constante.

O passo de tempo é de 1 hora e a cruva de linearização por parte das variáveis
quadráticas se utiliza de 5 segmentos lineares. A configuração global do caso é dada
conforme a Tabela 34.
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Tabela 34 – Configuração de parâmetros globais para a rede IEEE 8500 barras modificada
Configuração Parâmetro Unidade Domínio Valor

Preço da Eletricidade R$/[MWh] T Vide
Figura 67

Passo de tempo [h] - 1Global
Nº de linearizações - - 5

Fonte: Elaborada pelo autor.

Já a configuração dos processos e REDs, conforme a Tabela 35 é a mesma das
simulações anteriores e da mesma forma estão localizados nos nós m1042843, m1047521,
m1108315, m1069499 e m1125952 (vide Figura 56), assim como perfil de disponibilidade
dos SFVs (vide Figura 58).

Tabela 35 – Configuração de parâmetros de processos para a rede IEEE 8500 barras
modificada

Processo Nós Tipo
Capacidade
Instalada

[MVA]

Perfil
disponível

Capacidade
de energia

Auto
descarga

[%]

𝜂𝑜𝑢𝑡

[%]
𝜂𝑖𝑛

[%]

PV1_m1042843 m1042843 PGD 0,5 PV - - - -
PV2_m1047521 m1047521 PGD 0,5 PV - - - -
PV3_m1108315 m1108315 PGD 0,5 PV - - - -
PV4_m1069499 m1069499 PGD 0,5 PV - - - -
PV5_m1125952 m1125952 PGD 0,5 PV - - - -
SAE_m1042843 m1042843 PS 0,5 - 5 0,05 0,98 0,98
SAE_m1047521 m1047521 PS 0,5 - 5 0,05 0,98 0,98
SAE_m1108315 m1108315 PS 0,5 - 5 0,05 0,98 0,98
SAE_m1069499 m1069499 PS 0,5 - 5 0,05 0,98 0,98
SAE_m1125952 m1125952 PS 0,5 - 5 0,05 0,98 0,98

Fonte: Elaborada pelo autor.

5.6.2 Resultado do fluxo de carga

Após o ciclo de otimização descrito anteriormente, no qual é obtido o despacho
ótimo de DERs e DRs, é realizada uma análise diária do fluxo de carga na rede completa
(Módulo 2 - vide Figura 29).

Dessa forma, com todos os nós, incluindo transformadores, reguladores, chaves e
bancos de capacitores, o despacho obtido sobre a rede reduzida no modelo PL, é comparado
com o caso de fluxo de carga na rede completa.

A Figura 66 apresenta os resultados de perdas no período de estudo no sistema em
[MWh] para o caso base e para os demais 6 cenários.

Para cada caso são mostrados duas barras. A primeira (hachurada) correspondente
ao resultado do modelo PL e a segunda (em branco, não hachurada) correspondente ap
resultado do fluxo de carga sobre a rede completa. As perdas no modelo PL são inferiores
por conta da redução de rede.
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Figura 66 – Comparação da melhoria dos resultados de otimização por cenários

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 66 também apresenta (em pontilhado) a redução de perdas para os
diversos cenários em relação ao caso base.

A Tabela 37 apresenta os resultados gerais do fluxo de carga - pós-otimização, para
cada um dos 7 cenários (de 1 a 7) comparando-os com o caso base e subsequentes.

Tabela 36 – Principais resultados da otimização por cenários
Energia

Fornecida
[MWh]

Energia
Consumida

[MWh]
Cenário Carregamento

Máx. na SD [MW]
Perda nas

linhas [MWh] Da rede Da GD
solar

Das
baterias

Nas
cargas

Nas
baterias

1. Base 12,96 34,13 206,84 - - 206,8 -
2. (SAE) 12,04 33,88 211,02 - 7,86 206,8 12,25
3. (GD-SFV) 11,09 31,73 189 ,62 17,22 - 206,8 -
4. (GD-SFV)
+(SAE) 10,88 31,51 193,35 17,22 6,99 206,8 10,9

5. (DFLEX) 9,82 29,16 206,84 - - 206,8 -
6. (GD-SFV)
+(DFLEX) 8,06 27,23 189,62 17,22 - 206,8 -

7. (GD-SFV)
+(DFLEX)
+(SAE)

8,12 27,19 189,78 17,22 0,88 206,8 1,05

Fonte: Elaborada pelo autor.

A Tabela 37 apresenta os resultados gerais para as duas funções objetivo, ou
seja, para comparar as situações de operação apenas com minimização de perdas e com
participação do agregador no cenário 7 (GD - SFV+DFLEX+SAE).
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Tabela 37 – Principais resultados da otimização por tipo de função objetivo

Energia
Fornecida [MWh]

Energia
Consumida

[MWh]
Funções Carregamento

Máx. na SD [MW]
Perda nas

linhas [MWh] Da rede Da GD
solar

Das
Baterias

Nas
cargas

Nas
baterias

(Base) 12,96 34,14 206,84 - - 206,8 -
Cenário 7
(Minimização) 8,12 27,19 189,72 17,22 0,88 206,8 1,05

Min. Custos
(Agregador) 14,74 30,63 195,92 17,22 11,22 206,8 17,50

Fonte: Elaborada pelo autor.

5.7 Análise e discussão das simulações de rede

O modelo partiu de formulação clássica de otimização através de programação
linear para rede de distribuição de energia elétrica. Para todos os casos, o fluxo de carga foi
calculado de forma robusta através do software OpenDSS. Os resultados foram utilizados
na comparação como o modelo final implementado e otimizado com o objetivo de verificar
as contribuições, oportunidades e funcionalidades da solução desenvolvida.

5.7.1 Análise dos resultados do modelo sem otimização

A Figura 67 a) e b) apresentada o gráfico de potência entregue pela subestação
antes e depois da inserção de REDs nos pontos indicados do alimentador.

Figura 67 – Potência entregue pela subestação a) antes, b) depois da inserção de recursos
energéticos distribuídos no alimentador

Fonte: Elaborada pelo autor.
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O alívio e a diminuição da carga na subestação é apresentado na comparação entre
as magnitudes da Figura 67 a) e b).

As simulações foram realizadas com os alimentadores da rede IEEE 8500 barras na
qual foi apresentado uma operação de despacho em vários cenários gradativos conforme as
simulações da Tabela 38, partindo de uma operação convencional até o despacho inteligente.
Isto serviu de base para comparar, validar e testar os resultados.

Tabela 38 – Resultados e discussão de simulações
Simulações
de rede IEEE
8500 barras

O que foi feito? Resultados Comentários

1 Simulação 1 -
Sem RED

a. Criação de duas curvas
diárias de carga
b. Fluxo de carga para
c. Análise gráfica

a. Perdas ativas e reativas
do alimentador (vide
Tabela 32),
b. Perdas ativas nas linhas
e nos trafos (vide
Tabela 33),
c. Potência ativa ativa e
reativa fornecida pela
subestação (vide
Tabela 34 e Figura 56),
d. Perfil de tensão e
corrente na subestação
(vide Figuras 57 e 58)
respectivamente)

Este caso apresenta a
análise de uma rede de
distribuição convencional
com baixa penetração de
REDs. Os dados obtidos
saõ comparados ao final
com novos resultados
após modelagem,
intervenções e nova
simulaçao

2
Simulação 2 -
Com RED
fotovoltaico

a. Inserção de 5 sistemas
fotovoltaicos trifásicos
b. Fluxo de carga (idem
anterior), c. Análise
gráfica

a. Perfil de tensão e
potência na subestação
no SFV1 (vide Figuras 60
e 61 respectivamente)

-

3

Simulação 3 -
Com RED
fotovoltaico
e SAE

a. Inserção de 5 sistemas
de armazenamento
de energia (banco de
baterias), b. Fluxo
de carga, c. Análise
gráfica

a. Perfil de potência de
carga e descarga nos
SAEs (vide Figuras 62
e 63 respectivamente)

-

4
Simulação 4 -
com controle
de RED

a. Inserção de lógica/
filosofia de gerenciamento
de energia via controle
de carga e descarga de
(banco de baterias),
b. Fluxo de carga,
c. Análise gráfica

a. Perfil de potência na
subestação após a
inserção dos REDS (vide
Figura 67)

A análise gráfica
comparativa entre o
perfil de potência
fornecida pela subestação
indica o impacto na
redução do carregamento
da mesma, o que impacta
diretamente nos outros
indicadores da rede
(tensão, corrente, perdas)

Fonte: Elaborada pelo autor.
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5.7.2 Análise dos resultados do modelo com otimização

5.7.2.1 Função objetivo de minimização de perdas

Conforme os resultados obtidos nesta simulação (vide Tabela 36 e Figura 66) os
testes mostram que há uma mudança significativa no carregamento do alimentador com a
adição dos REDs e cargas.

As perdas estimadas pelo modelo PL, são sempre menores que as do fluxo de
potência, em decorrência da redução da rede aplicada ao modelo. Assim, como a rede foi
reduzida de 6.053 para 939 barras, o que significa que aproximadamente 15% da rede real
foi responsável por cerca de 85% das perdas conforme ilustrado na Figura 66.

5.7.2.2 Sistemas de armazenamento de energia - Simulação 5 - Cenário A (SAE)

Pelas condições específicas deste estudo, os resultados mostram que unidades de
armazenamento do tamanho e potência analisados neste cenário, não contribuem muito
para a minimização das perdas. No entanto, ao adicionar armazenamento ao sistema, o
consumo total de energia aumenta em 3,7%. Isso é uma consequência da eficiência geral do
armazenamento. A formulação PL considera a eficiência não apenas para carga e descarga,
mas também a taxa de autodescarga da bateria. Assim, quanto mais tempo o SAE fica
carregado, maiores são as perdas.

5.7.2.3 Geração distribuída solar fotovoltaica - Simulação 5 - Cenário B (GD-
SFV)

Neste cenário, a adição de unidades de GD fotovoltaica causa uma redução nas
perdas globais. Ao fornecer eletricidade mais próximo da demanda, as perdas de transmis-
são são reduzidas. A energia fornecida pelas unidades mostra que como neste estudo a
penetração da GD no sistema é relativamente pequena (menos de 10% de GD), não há
trangressão de critérios e não há necessidade de qualquer redução na geração ou ação de
controle adicional.

5.7.2.4 Geração distribuída solar fotovoltaica e sistemas de armazenamento de
energia - Simulação 5 - Cenário C (GD-SFV+SAE)

Assim como nas simulações convencionais, a adição de SAEs não contribui muito
para a redução das perdas. Como mencionado antes, a penetração de GD é relativamente
pequena e o sistema aceita o fornecimento nominal de geração fotovoltaica sem transgressão
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de critérios. Em um cenário onde a capacidade instalada do SFV fosse maior ou as
cargas menores, pode não ser possível para o SFV despachar na capacidade nominal, e
o armazenamento ajudaria a evitar a redução da participação desta fonte explorando
formulação PL.

5.7.2.5 Demanda flexível - Simulação 5 - Cenário D (DFLEX)

Ao adicionar mecanismo de resposta da demanda por meio das cargas flexíveis,
mostrou-se uma medida muito eficaz, pois ocorre o deslocamento da carga para as primeiras
horas do dia e com isso o carregamento do alimentador é reduzido nos horários de pico.
Cabe destacar que o trabalho apresentou algums mecanismos úteis para o controle de
carga através de PRDs como o variação direto de carga (vide Figuras 24 a 28, 47, 50 e 51)
entre outras opções que podem ser utilizadas neste tipo de despacho que sendo realizados
pontualmente em unidades com cargas flexíveis, contribuem para este objetivo.

5.7.2.6 Geração distribuída solar fotovoltaica e demanda flexível - Simulação 5
- Cenário E (GD - SFV+DFLEX)

Nesse cenário, os benefícios acima mencionados dos REDs e da resposta da demanda
são combinados e as perdas foram reduzidas. Também é relevante verificar que a demanda
máxima na subestação foi reduzida significativamente no alimentador principal de teste
IEEE 8500 barras que possui um transformador de 27,5 [MVA].

No caso base, este equipamento opera com uma relação de fator de utilização entre
a demanda máxima e a capacidade instalada de 0,47 e com os resultados da otimização
neste cenário este fator se reduz ao seu valor de 0,29.

5.7.2.7 Geração distribuída solar fotovoltaica, demanda flexível e sistema de ar-
mazenamento de energia - Simulação 5 - Cenário F (GD-SFV+DFLEX+
SAE)

Neste cenário final, onde todos os processos são integrados à rede, o SAE foi
subutilizado pois, ao deslocar a carga para outros períodos, as cargas flexíveis funcionam
praticamente como uma unidade de armazenamento sem perdas adicionais, sendo este
procedimento melhor aplicado do ponto de vista de otimização.
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5.7.3 Função objetivo de minimização de custos do agregador

Conforme mencionado anteriormente, os primeiros resultados com a função de
minimização de perdas mostram os benefícios potenciais com a inserção de REDs e
resposta à demanda no sistema. No entanto, quando a otimização considera o agente
agregador o despacho tem significativa diferença como será analisado a seguir.

Com a função objetivo do agregador, a inserção de unidades de armazenamento
desloca a demanda quando o preço da eletricidade está baixo. Posteriormente as unidades
de armazenamento são utilizadas para suprir a demanda as horas de ponta quando a
demanda não poderia ser deslocada em períodos de preços de eletricidade mais elevados.

Assim, nos horários em que os preços da eletricidade são mais baratos, há um
aumento da demanda e a demanda no transformador da subestação é aumentada, podendo
torna-se ainda maior do que no caso base.

Por fim, em termos de perdas, verifica-se uma redução de 3,51 [MWh]. Naturalmente,
o comportamento do agregador é fortemente dependente do spread do preço da eletricidade
ao longo do dia.

Os altos spreads podem levar a carregamentos excessivos da rede em curtos períodos
do dia, o que não é desejado pelo despachante de rede, diferentemente de spreads menores
que podem não fornecer incentivo suficiente para mudar o padrão de consumo.

A Tabela 39 apresenta o resultados obtidos e a discussão da simulação 5. O modelo
otimizado serviu de base para comparação com os casos anteriores (simulações 1 a 4) e
remete aos objetivos propostos inicialmente no estudo.

Tabela 39 – Resultados e discussão da otimização
Otimização
rede 8500
barras
modificada

O que foi feito? Aplicações e
funcionalidades Próximas etapas

1
Simulação 5 -
(Solução
otimizada)

a. Simulação como modelo
otimizado para despacho
de REDs com mecanismo
de RD; b. Análise
comparativa com casos
de despacho convencional
c. Validação do modelo
proposto.

a. Redução de perdas;
b. Despacho econômico;
c. Melhoria no perfil
de tensão e corrente;
d. Integração de REDs;
e. Aplicação de
resposta da demanda;
f. Solução para
intermitência de REDs;
g. Alívio de sobrecarga
em alimentador.

a. Desenvolvimento
de novos cenários
de simulação;
b. Teste da solução
em emulador de
cargas e rede;
c. Teste de
eventos de PRD
em ilha de medição.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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6 CONCLUSÃO

Como foco do trabalho buscou-se analisar a organização do sistema elétrico brasileiro
(SEB), conforme discussão do Apêndice 1, elencando as possibilidades de oferecer suporte
para tomada de decisões de órgãos governamentais responsáveis pela modernização no
setor elétrico baseado no paradigma da Indústria 4.0 (FAHEEM et al., 2018), nas áreas de
planejamento e operação dos sistemas de distribuição de energia elétrica com o objetivo
de aumentar a integração de fontes renováveis na matriz energética, bem como favorecer
maior grau de serviços tecnológicos e novas utilidades à sociedade (BATISTA; MELÍCIO;
MENDES, 2017).

Além disto, pretende-se inserir ou criar tópicos relativos às novas técnicas de análise
de sistemas elétricos em disciplinas do curso de graduação e pós-graduação do PPGEE da
Escola Politécnica, visando a promoção do ensino, formação e aprendizagem, oportunidades
de continuidade e aumento da rede de pesquisa e educação nesta área, por meio de novas
técnicas, parcerias e divulgação de resultados, promovendo assim um maior intercâmbio
entre as universidades e grupos de pesquisa relacionados, visando troca de experiências
científicas em engenharia e tecnologia, utilização de infraestrutura de ambas as instituições,
e internacionalização dos programas de pós-graduação, cujos resultados possam refletir
em publicações, relatório técnicos, simulações, artigo(s) de autoria e coautoria(s) com
grupos de pesquisa, com vistas à submissão de resultados em revistas, congressos e eventos
científicos de impacto nas áreas de sistemas de potência, engenharia elétrica, de energia,
controle e automação e afins para contribuição no estado da arte.

O estudo realizado se adequa às novas perspectivas do setor de energia conforme a
discussão desenvolvida no Apêndice 2 e busca trazer contribuições à diversas consultas
públicas de órgãos do governo federal e em especial ao Programa Piloto de Resposta
da Demanda (ANEEL, 2017), implementado pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) em conjunto com o Operador Nacional do Sistema (ONS), a Câmara de Comércio
de Energia (CCEE), a Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE), o Ministério de Minas e
Energia (MME).

Estes órgãos destacam a expectativa e maturidade do mercado brasileiro, e conforme
os itens relacionados no Apêndice 2, o atual cenário é propício para a estruturação de
mecanismos de RD com aumento da oferta de reserva pelo lado da demanda do sistema
face ao crescimento da geração intermitente, possibilidade de redução do desembolso de
custo variável de operação referente ao custo de combustível das termoelétricas, redução
do risco de deficit e aumento de confiabilidade por meio do variação voluntário de cargas
seletivas, redução do custo total de operação dos sistemas, cujos principais objetivos vão
ao encontro às diretrizes nacionais (EPE, 2019a), (CCEE, 2019).

No contexto de ciência e tecnologia (C&T) o trabalho se enquadra no ciclo da
inovação tecnológica por meio das fases de pesquisa básica, aplicada e desenvolvimento
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experimental, atendendo aos requisitos de desenvolvimento de projetos de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) conforme as diretrizes da ANEEL (SOUZA, 2008).

Em consonância com os objetivos estabelecidos na pesquisa, surgiram diversas
contribuições do trabalho através de publicações que consistiram na revisão teórica e
crítica do modelo, programação, simulação computacional.

Através de uma abordagem sistêmica de processo baseada em projeto e desenvol-
vimento de soluções para produtos e serviços, o Capítulo 1 apresenta uma comparação
de sistemas de energia tradicionais, e mostra como os atuais e novos agentes podem se
caracterizar e atuar em função de sua participação no mercado, competindo frisar que o
histórico das características, mecanismos e panorama atual do SEB, bem como propostas
de modernização e desenvolvimento são discutidos com profundidade nos Apêndices 1, 2 e
3.

A revisão da literatura apresentada no Capítulo 2 forneceu arcabouço abrangente
sobre o estado da arte conforme gráfico da Figura 68.

Figura 68 – Referências bibliográficas pesquidas - Número vs ano de publicação

Fonte: Elaborada pelo autor.

Foram referenciados 317 documentos de diversas categorias. A pesquisa de docu-
mentos mais citados e com maior importância sobre o assunto teve maior concentração
nos últimos 5 anos. Isso denota a contemporaneidade do tema e concentração de tópicos
em pesquisa recente.

O trabalho propôs apresentar uma estratégia de integração, tanto dos entre os
diversos agentes da cadeia de energia como das recentes tecnologias que incorporam valor
aos sistemas de energia elétrica e seu macro ambiente, que de forma compreensível e
instrutiva deu entendimento ao problema, suas diferentes abordagens do qual criou-se
um roteiro de simulações e testes por meio de uma plataforma ciber física composta de
elementos de hardware, software com o intuito de operar uma micro rede.
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No capítulo 3, a modelagem conceitual e teórica possibilitou um caminho viável para
o desenvolvimento dos sprints, testes, simulações bem como para a formulação matemática
completa do modelo desenvolvido que considerou o fluxo de potência ativa e reativa,
supondo um modelo de rede de corrente constante para cargas e aproximação da queda
de tensão permitiu a inclusão de fluxos de potência reativa e tensões de barramento na
formulação da programação linear por meio de funções objetivo visam a minimização dos
custos do prossumidor/agregador atuando como usina virtual técnica ou comercial e de
perdas para a rede de distribuição.

Ainda neste capítulo foi apresentada a proposta de otimização do problema for-
mulado através de ferramentas de modelagem e programação matemática recentemente
desenvolvidas e que tem sido aplicadas ao estudo de sistema de engenharia de energia.

O Capítulo 4 exibe todas a práticas experimentais realizadas ao longo do estudo
de acordo com a estratégia definida no início do projeto com o objetivo de corroborar o
atendimento das expectativas e objetivos pré-formulados.

A prototipagem de sistemas embarcados, a criação de aplicativos e rede interna
para controle de dispositivos inteligentes consistiram em destaque na pesquisa, que superou
as perspectivas iniciais do trabalho, dado seu grande potencial de desenvolvimento.

Assim, dentro do processo gradual pesquisa e desenvolvimento da solução foram
realizados eficazmente as provas de conceito baseadas em testes de diversas partes que
compõem o modelo, assim como a simulação da rede nos cenários previstos, os quais serão
analisados e discutidos pormenorizadamente nas próximas seções deste capítulo.

6.1 Oportunidades e perspectivas

A necessidade de estudo e desenvolvimento de novas tecnlogias e soluções na área
de engenharia, dependem do processo de P&D, inovação e empreendedorismo, por meio
de processos de transferência de tecnologia através da comercialização ou licenciamento de
um determinado produto ou serviço.

Basicamente, o processo de transferência de tecnologia consiste na proteção e
licenciamento da propriedade intelectual a partir da transferência dos resultados de
pesquisa por meio de universidades ou instituições de pesquisa (LOCKETT; WRIGHT;
FRANKLIN, 2003).

No trabalho, evidenciou-se a execução de várias etapas processo de inovação incre-
mental, que consiste no desenvolvimento de melhorias de design, layout e arranjos, em
harmonia com o processo de P&D baseado na identificação do problema e oportunida-
desde uso de tecnologias, adoção, aplicação ou adaptação de diversos tipos de tecnologias,
atividade inventiva e transferência de tecnologia (DIAS, 2011).
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Segundo a EMBRAPII/SEBRAE, os projetos de P, D&I passam por uma fase
pré-competitiva de inovação e existem alguns métodos para a avaliação da maturidade
tecnológica dos resultados.

Partindo do ponto de referência da automação avançada da distribuição, este
trabalho alçou realizar contribuições em cada um dos oito blocos (vide Figura 21) que
compõem o planejamento e operação de SEEs no ambiente de REIS conforme a Tabela
40 e Figura 69. Para melhor entendimento, a Tabela 40 também se remete aos Testes e
Sprints das Tabelas 37 e 38.

Tabela 40 – Contribuições da pesquisa em Smart Grids
Contribuições TipoMódulos de Smart Grids Qtd. % Testes e Sprints Simulações

1. Gestão de Negócios 3 11,5 1, 2 e 7 -
2. Aplicações de Smart Grid 3 11,5 3, 4 e 7 1 a 5
3. Construção e Gestão de Ativos 3 11,5 5, 6 e 7 1 a 5
4. Cadastro e Gerenciamento de Ativos 4 15,3 1, 2, 5 e 6 -
5. Informações de Clientes 4 15,3 1, 2, 5 e 6 1 a 5
6. Gerenciamento de Energia 6 23,1 2 a 7 -
7. Operação de rede 1 4,1 2 1 a 5
8. Leitura e Controle de Medidores 2 7,7 5 a 7 -

Total 26 100 - -
Fonte: Elaborada pelo autor.

A coluna que indica contribuições (em quantidade e percentual) para Smart Grids
são relativas somente aos testes e sprints de 1 a 6. Com relação às simulações de rede de 1
a 5, as contribuições para a pesquisa no âmbito de Smart Grids não indicam quantidade
ou percentual.

Figura 69 – Gráfico tipo radar logarítmico de áreas das contribuições do trabalho

Fonte: Elaborada pelo autor.
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6.2 Discussão final

A pesquisa desenvolvida baseou-se na concepção de desenvolvimento cíclico da
solução sendo que nos capítulos anteriores foram elencados sugestões para próximos passos,
etapas ou atividades.

Isto teve por intuito indicar que mesmo tendo explorado amplamente o assunto e
realizado testes e experimentos viáveis, a pesquisa exaustiva requer maior tempo e recursos
para melhor calibrar e testar soluções, uma vez que este trabalho não esgota o tema -
mesmo tendo buscado abarcar uma visão ampla dos cenários de aplicações da pesquisa.

A possibilidade de adaptar ou adicionar novas restrições, as funções inteligentes ao
modelo, é de interesse para explorar o desempenho da redes diante da modulação da carga
e do fluxo bidirecional de energia. Dessa forma, há potencial para inserção de funções
inteligentes de inversores, como limite de potência ativa, fator de potência fixo, controle
volt-var, volt-watt entre outros.

A maximização da penetração e testes com outros tipos de recursos energéticos
distribuídos como geração térmica a diesel e eólica são objeto de interesse de pesquisa na
área.

Como resultado dos desenvolvimentos são propostas uma plataforma de estudo de
Resposta da Demanda (PVRD) e execução do projeto físico de microrede de BT de forma
integrada ao simulador do COD Virtual do NAPREI/USP para estudos de outros cenários
de integração e aplicação das funcionalidades de resposta da demanda no ambiente de
automação avançada da distribuição.

Diversas contribuições deste trabalho são remetidas aos objetivos previamente
definidos e conclui-se que:

1. Como prenunciado, observou-se diversas oportunidades úteis para melhoria e avanço
tecnológico do setor elétrico, factíveis e aderentes ao novo cenário da revolução 4.0. O
surgimento de tecnologias disruptivas trazem novas formas de soluções aos problemas
típicos e recentes dos sistemas de energia como soluções a questão da intermitência
de fontes alternativas;

2. Devido ao crescente processo de inovação e empreendedorismo, surgem novos agentes
no mercado de energia como os prossumidores e agentes agregadores tornando a par-
ticipação dos clientes mais ativa e decisiva no mercado, inclusive com a possibilidade
de alto grau de automação e integração cibernética;

3. O modelo conceitual e teórico desenvolvido baseou-se na concepção que atende à
demanda por uma maior integração de sistemas elétricos ao conceito das cidades
inteligentes que incluem todas as possíveis funcionalidades agregadas ao ambiente
de redes elétricas inteligentes e seus principais agentes, atuam em cenários modernos
e contemporâneos de acordo com os anseios, expectativas e desafios da sociedade
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atual no que tange à eficiência, segurança energética, conforto, confiabilidade e
sustentabilidade;

4. Apesar do grande porte e complexidade dos problemas típicos do planejamento e
operação de sistemas de distribuição elétrica, o modelo matemático desenvolvido
foi capaz de representar equações, funções, relações e restrições lógico-matemáticas
incrementadas através de formulação matemática de programação linear. O modelo de
Programação Linear é resolvido de forma eficiente com algoritmos bem desenvolvidos
aptos a fornecer, quando viável, a solução ótima global, cálculos aproximados de
fluxo de potência ativa e reativa visando vaibilizar a inserção de recursos energéticos
distribuídos, armazenamento e mecanismos de resposta da demanda;

5. Através das simulações desenvolvidas e da estrutura computacional criada, evidenciou-
se que através da inserção de recursos energéticos distribuídos, armazenamento de
energia e mecanismos de resposta da demanda reduz-se as perdas em energia ativa
como identificado através das simulações realizadas com a rede de teste IEEE
8500 barras. Para tanto, procedeu-se a otimização realizada com rede reduzida
cujos resultados avaliados através da análise do fluxo de potência em toda a rede
onde foram inseridos mecanismos de resposta da demanda e recursos energéticos
distribuídos, avaliados individualmente e em conjunto;

6. Os resultados mostraram ainda que para o problema da intermitência as unidades de
armazenamento trazem maior eficiência para o sistema e colaboram para formulação
da estratégia de uso de energia em horários alternativos. Além disso, foram integrados
à mecanismos de resposta da demanda como medida eficaz para um despacho ótimo,
minimização de perdas, possibilitando a modelagem de controles de carga através
de programas de resposta da demanda, em microrredes gerenciáveis, mecanismos
de gestão de energia, eventos como o modulação direto de carga e tarifas dinâmicas
reais;

7. O enfoque sobre a estratégia financeira do modelo atenta para a questão da modi-
cidade tarifária em razão da modalidade de preço depender de qual seja a melhor
opção custo/benefício para cada contrato ou negociação (compra/venda) entre os
agentes de forma a maximizar seus ganhos para execução do contrato e equalização
do tradeoff que dever ser realizado entre os agentes. Isso evidenciou-se no testes
de rede IEEE onde observou-se que estratégias de custos dependem quase exclu-
sivamente de mecanismos de tarifação flexível. Ou seja, tarifas fixas ou semi fixas
fornecem pouco incentivo para investimentos devido ao baixo índice de retorno de
capital principalmente para pequenos consumidores, postergando assim a mudança
do padrão de consumo;

8. Um fator impeditivo para implantação de mecanismos de resposta da demanda
para consumidores de BT aderirem à programas de resposta da demanda é o
baixo índice de dispositivos inteligentes instalados nas edificações. É possível que,
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através da estratégias de automação predial, estes clientes tornem-se agentes mais
ativos no mercado de energia. Cabe destacar alguns projetos pilotos realizados por
distribuidoras de energia com instalação de medidores inteligentes capazes de realizar
além de variabilidade no fornecimento, controle de dispositivos e equipamentos de
usos finais nas instalações;

9. De forma a reproduzir situações e configurações reais do problemas dos prossumidores
e agregadores, foi desenvolvido um projeto de micro rede gerenciável que integra
a inserção de equipamentos de consumo, fontes alternativas e armazenamento de
energia de forma controlada através um protótipo desenvolvido para monitoramento
e controle da micro rede com objetivo de maximizar o impacto dos agentes de energia
no controle real da demanda e oferta de energia por meio de diversos possíveis
cenários de estudos.

10. Como sugestão para a inclusão de tópicos de interesse, consulta e discussão no ãmbito
de novas políticas e modelos regulatórios para o setor, o Apêndice 3 apresentação
proposta de implementação para modernização e expansão do setor elétrico através
da perspectiva apresentada neste trabalho.

Em suma, conforme a evolução de tecnologias aplicadas em sistemas de distribuição,
a integração de recursos energéticos distribuídos e sistemas de armazenamento de energia no
ambiente de automação avançada das redes, novas modelagens de problemas de otimização
deste tipo, que incluem as técnicas e procedimentos tradicionais e mais recentes de resposta
da demanda, revelam efeitos positivos para maior eficiência da operação das redes e dos
agentes agregadores.

Dessa forma, o presente trabalho mostrou que a aplicação equilibrada de técnicas
convencionais e inovadoras são úteis para melhorar o desempenho das redes elétricas
compostas por geração convencional operando pelos agentes de rede, recursos energéticos
distribuídos, sistemas de armazenamento de energia e resposta da demanda, bem como
pelo por agentes ativos e agregadores, com o objetivo de realizar um despacho otimizado
em função dos preços e tarifas do sistema coordenados pelos agentes de mercado.
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Apêndice 1 - Organização e características do sistema elétrico
de potência brasileiro

A energia elétrica é um dos principais insumos e matéria prima para alavancar o cres-
cimento econômico e notavelmente no Brasil, e ao longo do tempo diversos acontecimentos
e eventos históricos moldaram a atual estrutura do sistema elétrico brasileiro.

Este apêndice apresenta as principais características do desenvolvimento histórico,
organização e modelo do SEP brasileiro que estão em fase de estudos transição devido
a novas estratégias governamentais, novos cenários mundiais, tendências globais e a
aderência de novos modelos tecnológicos e de infraestrutura no setor elétrico como visto
em (MOREIRA et al., 2016).

Mesmo sendo um dos maiores produtores de energia do mundo a baixo custo, o
Brasil o que paradoxalmente possui um dos preços mais caros do mundo devido ao modelo
de composição de preço final que inclui parcelas de geração, transmissão e distribuição e
impostos (federais, estaduais e municipais).

Composta pela exploração, produção, comercialização e gestão dos bens e serviços
energéticos, a indústria de energia transforma os bens energéticos que são a própria
matéria-prima, podendo ser renováveis (água, vento, sol, geotérmica) e não renováveis
(petróleo, carvão, lenha) podendo ser computados os dutos, redes, e toda e qualquer
infraestrutura dedicada. Por sua vez, os serviços de energia compreendem a mineração,
exploração, produção, engenharia de energia, entre outros.

Paradoxalmente, o setor evolui menos do que deveria em função da demanda,
mantendo uma estrutura operacional baseada em paradigmas do fim do século XVIII e inicio
do século XIX, necessitando atualmente da implementação de processos de modernização
para superação dos problemas relativos à auto-suficiência energética, ausência de quadro
regulatório e regulamentar.

Em muitos países, assim como no Brasil, os atuais modelos técnicos e regulamentares
são pouco flexíveis e enrijecidos devido ao centenário processo de transformação de energia.
O maior rendimento tem sido observado no ambiente das redes elétricas inteligentes ebons
resultados foram obtidos na Europa e Estados Unidos com a implementação de um sistema
de produção energética satisfatória, previsível, abrangente e com grande capacidade de
aderência as novas tecnologias.

Constantes alinhamentos e ajustamentos complexos vêm ocorrendo em todo mundo
com a modificação das características clássicas da indústria de energia elétrica em escala,
que desde seu inicio se mostrou fortemente relacionada ao monopólio natural (transmissão,
distribuição e operação) com modelos rígidos e específicos de comercialização e integração
verticalizada.

Este cenário tornava infactível o desenvolvimento do setor energético devido a
exploração abusiva e indiscriminada dos monopólios, impedimentos a competição de preços,
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e regulação de caráter restritivo quanto as iniciativas privadas e ao intervencionismo estatal
que só puderam ser parcialmente superados após determinados eventos que iriam contribuir
tanto para a integração física e mercantil dos empreendimentos, sendo que a eliminação
destas discrepâncias só podem ser eliminadas através da revisão do planejamento e operação
do setor elétrico baseado em modelos mais adaptativos e flexìveis às mudanças desafiadoras
da atualidade.

Ao longo dos últimos séculos o nível da produção e consumo elétricos chegaram aos
patamares de mercado de escala, juntamente com modelos típicos deste tipo de comércio,
a semelhança da indústria automobilística, bélica, aeronáutica altamente agregadas verti-
calmente em sua cadeia produtiva, cuja produtividade e competitividade são obtidas pela
segurança, confiabilidade e eficiência relacionadas à custos operacionais equilibrados.

Por meio de políticas de conservação de energia as transmissoras e distribuidoras
podem, por exemplo, evitar ou diminuir os investimentos na expansão do sistema, evitar
excesso de carga de horário de ponta do sistema, alívio de carga do sistema, oferta de
produtos e serviço com maior qualidade e eficiência no mercado.

A gestão da demanda por meio da eficiência energética proporcina melhorias
no desempenho das curvas de carga do sistema elétrico por meio da redução de pico,
preenchimento de vales, deslocamento de picos, conservação estratégica (redução de
consumo), crescimento das curvas de carga (aumento de comércio).

Novos produtos e serviços no mercado de energia exigem maior capacitação dos
envolvidos no processo e atendimento atualizado em tempo real junto aos agentes de
mercado e com isso a oferta de um serviço de melhor qualidade e mais competitivo abarca
uma parcela maior do mercado garantindo assim a lucratividade, rentabilidade, eficiência,
produtividade, participação no mercado, imagem e responsabilidade social das empresas
do setor de energia.

Normalmente as concessionárias de serviço de eletricidade estabelecem limites de
carga para o abastecimento dos consumidores em tensão secundária ou baixa tensão. A
partir desses limites, há necessidade de instalação de uma subestação abaixadora, a qual
deve obedecer aos padrões estabelecidos pela concessionária para que possa ser aprovada.
É muito comum no Brasil, a partir da demanda de 75kVA, ser exigida a instalação de
subestação abaixadora, sendo a tensão de entrada mais usual de 13,8kV.
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Figura 70 – Sistema Elétrico de Potência - Brasil

Conforme (UNASUR; OLADE, 2013), em 2011 a América do Sul, possuia como
principais insumos energéticos reservas confirmadas mundiais percentuais de 19,6%, 3,4%
e 1,5% para petróleo, gás natural e carvão mineral, com participação na produção mundial
de 8,7%, 5% e 1,2%. Além disso, possui reservas de urânio, sendo que os principais óbices
para a otimização do uso integrado destes recursos estão relacionados a diversos fatores, a
serem analisados adiante.

No Brasil, devido ao seu parque hidrelétrico gerador representar a maior parte da
energia gerada, o planejamento energético é realizado com base em cenários de previsão
que incluem ainda a necessidade e/ou dependência do uso das usinas de backup que
utilizam óleo diesel e/ou gás natural (EPE, 2007), o que de fato vêm ocorrendo nas duas
últimas décadas. O modelo vigente determina quais obras devem ser implementadas bem
como as datas de implantação dos projetos (EPE, 2012a), não considerando o potencial
e a possibilidade de iniciativas de empreendimentos descentralizados no setor energético
interessados em comercializar sua energia produzida no mercado.

As principais metodologias utilizadas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) no
Sistema Interligado Nacional (SIN) para segurança, qualidade e confiabilidade consiste em
metodologias como transferência de energia entre os sub-mercados sul, sudeste/centro-oeste,
nordeste e norte quando ocorre situação de carga superior às previsões com incremente de
preços nodais, acionamento de térmicas para neutralizar deficits no suprimento, modulação
seletiva de cargas para evitar as constantes subtensões, sobrecargas e falhas de religamento
(ONS, 2016b), (ONS, 2016a).
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Outra metodologia utilizada atualmente na operação do SIN, traz impactos diretos
nos custos de energia produzida e transportada devido à composição de formação de
preços. Estes problemas tornam-se ainda mais agudos pelas restrições orçamentárias e
financeiras de custeio de novos empreendimentos, restrições contra a construção de grandes
obras de geração e transmissão devido a ação de movimentos sociais, restrições relativas à
licenciamento ambiental que colocam em risco a confiabilidade e o suprimento de energia
elétrica no país (BOREINSTEIN; CAMARGO, 1997).

Para (BEZERRA et al., 2012) a estratégia de expansão da capacidade de geração
de longo prazo deve incluir a intensificação das renováveis (hidro, biomassa e eólica) em
conjunto com a geração termoelétrica, tendo o gás natural como melhor opção, como
incentivo da cogeração e esquemas de eficiência energética com promoção do uso de etanol
e biodiesel de cana-de-açúcar desenvolvendo ainda, políticas nacionais de proteção contra
os efeitos adversos das mudanças climáticas como uma boa combinação de economia de
escala e flexibilidade.

Os modelos de mercado podem ser classificados numa escala que vai de menos a
mais agregados (verticalizados), incluindo o SEP, que surgiu no final do século XIX com
as invenções dos sistemas de iluminação pública, motores de corrente alternada, redes
elétricas de media e longa distância, desenvolvidos por grandes companhias conforme a
tabela abaixo.

Tabela 41 – Companhias de equipamentos elétricos internacionais
País de Origem Companhias de equipamentos elé-

tricos internacionais
Alemanha AEG
Alemanha Siemens
Estados Unidos Edison General Electric
Estados Unidos Pratt - Whitney
Estados Unidos Westinghouse Electric
França Alston
Inglaterra Rolls Royce
Japão Mitsubishi
Suecia ASEA
Suiça Brown Boveri

Fonte: (MOREIRA et al., 2016), (LEAL et al., 2016)

Estas empresas que mantiveram o controle e centralização nos projetos e construção
desde o setor de fabricação de máquinas de geração (dínamos, alternadores, geradores)
instaladas nas usinas, da área de transmissão de energia por meio do sistemas e subsistemas
de transmissão e distribuição juntamente com os equipamentos elétricos (condutores,
isoladores, chaves, transformadores, estruturas) até os pontos de consumo ou cargas
(lâmpadas, motores e outros equipamentos elétricos) finais, tanto para o mercado interno,
quanto para as exportações em todo mundo, inclusive na América do Sul.

Após o fim da Guerra do Vietnã e início da Guerra Fria, o mundo manteve-se,
grosso modo, bipolarizado por modelos dicotômicos politicamente, mas convergentes
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economicamente no que tange ao comércio globalizado de escala (bloco capitalista) e
economia de escala (bloco capitalista a socialista), principalmente com relação à corrida
armamentista e nuclear, cuja principal característica deu-se pela expansão industrial e
comercial no globo.

De um lado os competidores dos conglomerados industriais das potencias ocidentais
buscaram cobrir cada parte do globo, sob o duro bloqueio das potencias socialistas soviética
e chinesa altamente fechadas, que pouco tempo depois se mostrariam condescendentes,
duas décadas após a crise do petróleo na década de 70, com a emblemática queda do muro
de Berlim, da União Soviética, entre outros eventos.

A desverticalização do modelo de economia de escala foi iniciada, principalmente
após a segunda guerra mundial, paradoxalmente, por países como Japão, Alemanha e
nas três ultimas décadas pelos tigres asiáticos, com o surgimento e/ou fortalecimento
de marcas como Mitsubishi, Toshiba, Toyota, Siemens, Philips, Hyunday, que tiveram
necessidade de inovar seu mix de negócios e seu modelo de negócios diante de um novo
cenário, que mesmo globalizado possue características de monopólio de produção.

Nesta mesma época, no mercado elétrico dos Estados Unidos e Europa foram inicia-
dos processos de inovações tarifárias e regulatórias, criação de mercados spot, privatizações,
descentralização, terceirização e desagregação de diversas atividades que eram realizadas
em uma única estrutura, modicidade de preços.

Com este movimento surgiu a possibilidade de concorrência com variação de oferta
e preço oferecidos pelos vários players (públicos, privados e público-privados) dentro
de cada um dos setores específicos da cadeia produtiva, possibilitando assim, nos casos
mais flexíveis, a opção de livre oferta por parte de produtores, inclusive independentes,
transportadores e livre acesso dos clientes, podendo estes modelos da atualidade ser mais
ou menos dependentes entre si.

Sendo usualmente definido desde a segunda metade do Século XVIII, a indústria
de energia é um conjunto de produtos e serviços energéticos, desenvolvido por meio
da indústria de equipamentos elétricos que começaram paulatinamente ser aplicados na
produção e serviços de energia que é transportada das fontes até os clientes finais em seus
respectivos setores: industrial, residencial e comercial.

Incertezas, riscos, obstáculos técnicos, regulatórios, comerciais, financeiros e geo-
políticos, fazem parte dos desafios a ser superados pelos engenheiros de planejamento e
operação do setor elétrico.

Paralelamente, o desafio e a complexidade de gerenciar e administrar um dos
maiores e mais complexos sistemas de engenharia não é simples, nem trivial, exigindo-se
dos engenheiros contemporâneos expertise na área de planejamento e operação destes
sistemas.

Um dos principais pressupostos para o desenvolvimento da melhoria no padrão de
vida e na economia na sociedade é o desenvolvimento tecnológico baseado nos avanços



212

científicos e tecnológicos que visam garantir a disponibilidade, garantia de abastecimento
e confiabilidade no produto energia elétrica.

Na atualidade o índice de ineficiência de determinadas empresas e agentes do setor
elétrico é preocupante, tendo como agravante problemas relacionados à baixa conscientiza-
ção com relação ao desperdício de energia praticado pela sociedade (EPE, 2012b).

A ANEEL divulga periodicamente o ranking de qualidade e continuidade da
distribuidoras de energia. No ranqueamento de 2016, por exemplo, (ANEEL, 2016a) foram
analisadas 36 concessionárias grande porte, com o mercado faturado anual de energia
maior que 1 TWh, e 26 concessionárias de menor porte, com o mercado faturado anual
menor ou igual a 1 TWh.

Apesar da tênue melhoria da automação das redes elétricas bem como da perspectiva
de investimentos a médio e longo prazo no Brasil (DUARTE et al., 2013a) e (DUARTE et
al., 2013b), às perdas técnicas que ocorrem geralmente nas redes com grandes extensões, o
menor percentual de perdas técnicas em BT, MT e AT foi de 7,27% do total de energia
comercializada no ano de 2001 (ABRADEE, 2013) com cômputo a partir de 2000.

O tratamento da melhoria dos indicadores de qualidade de energia elétrica impac-
tando na redução das perdas técnicas e não técnicas são desenvolvidos em (CEBRIAN;
RAHMAN; KAGAN, 2016), (CEBRIAN; MILANOVIć; KAGAN, 2015), (CEBRIAN;
KAGAN, 2013), e as principais técnicas gestão da qualidade em sistemas elétricos é
apresentado em (KAGAN; SCHMIDT; ROBBA, 2009).

A ausência de ferramentas de melhoria da eficiência e uso de energia torna im-
praticável a aplicação, por exemplo, de tecnologias limpas e inteligentes devido a baixa
eficiência das instalações elétricas residencias, comerciais e industriais, principalmente
devido a falta de investimento na otimização do planejamento e operação destas redes. As
propostas de (FARQUI et al., 2009), (ARANGO et al., 2010) e (ARANGO et al., 2008),
desenvolvem cenários, análise, roteiros, estimativa de custos, precificação, benefícios e
análise de viabilidade de projetos de automação e modernização das redes de distribuição
instaladas no Brasil.

As principais fragilidades que se constituem os dilemas da realidade brasileira e em
diversas partes do mundo com relação ao setor de energia são:

Tabela 42 – Fragilidades dos sistemas de energia
Item Tipo de fragilidade
1 Alta regulação
2 Baixa competitividade
3 Alta dependência da indústria do petróleo
4 Perdas no processo de conversão
5 Baixa e eficiência de mecanismos e tecnologias
6 Mecanismos ineficientes de conservação
7 Baixo rendimento de trabalho e energia útil

Fonte: (REIS; HINRICHS; KLEINBACH, 2010)
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A transição e substituição dos sistemas existentes, assim como o desenvolvimento
e projetos de novos sistemas e infraestrutura baseado em novos paradigmas é objeto
de estudos, discussão e pesquisa em todo mundo. Devido à rápida obsolescência de
metodologias, técnicas e ferramentas implantadas no passado através de grande esforço
e investimentos no setor os principais impasses e desafios são analisar metodologias e
propostas que garantam o retorno do investimento, ou a minimização dos riscos e prejuízos
advindos com a mudanças a serem aplicadas.

Com o início da descentralização e abertura do mercado foi implementada a exigência
de melhoria da eficiência por meio de investimentos nos custos de GTD e no ano de 2000
surgiu o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento que obrigou através da Lei 9.991/2000
aplicar anualmente um percentual mínimo de sua receita operacional líquida (BRASIL,
2000).

O mercado de energia elétrica figura entre os mais lucrativos da atualidade. Após
diversas crises que provocaram reformas em todo mundo, suas características de oligopólio
sofreram diversas modificações devido a abertura da competição ou cooperação entre os
agentes envolvidos. Neste ambiente ocorrem interesses cruzados em que o stakeholders
buscam seus benefício e vantagens dentro de sua fatia de mercado, obviamente visando o
lucro da empresa em um ambiente regulado.

A partir de 1995, o Brasil começou reestruturar o setor elétrico - GTD - de forma a
torná-lo mais competitivo. Apesar do avanço existente nos último 20 anos, (ARAUJO et
al., 2008), apresenta problemas e fragilidades na indústria brasileira de energia elétrica
como:

1. Dependência histórica de energia hidrelétrica;
2. Dependência da capacidade de armazenamento de água dos reservatórios localizados

muitas e diferentes regiões do país;
3. Regime hidrológico diferente entre bacias hidrográficas onde estão instaladas as

usinas hidrelétricas que imapacta nos níveis de reservatório;
4. Outros usos de água dos reservatórios;
5. Dependência do sistema de transmissão para intercâmbio entre regiões;
6. Construção de novas usinas com reservatórios menores;
7. Menos energia firme em relação aos dados de placa da usina;
8. Riscos relativos aos preços de combustíveis utilizados nas usinas termoelétricas

utilizadas como backup;
9. Riscos de licenciamento.

No planejamento da expansão também são considerados os níveis de cogeração dos
grandes clientes industriais que no ambiente de mercado livre podem ser utilizados para o
consumo próprio bem como àqueles que podem ser injetados na rede computados como
oferta.
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A projeção da demanda e consumo no setor comercial está ligada aos resultados e
reflexos da economia. A análise da relação entre demanda e oferta de produtos de bens
de consumo que são produzidos pela indústria sinalizam o ritmo do comércio interno e
externo.

O direito à livre escolha de optar por fornecedores que prestam o serviço de
eletricidade pode trazer opções mais vantajosas aos clientes, e isto depende de políticas
que ainda não estão solidificadas pelo governo.

Em resumo a EPE define como alvos específicos:

1. Segurança energética, por meio do equilíbrio do mercado, por meio da expansão da
geração e da transmissão acompanhando o crescimento da demanda;

2. Contratação antecipada da expansão da geração regulada com leilões públicos
atendendo consumidores cativos (cerca de 80% do consumo total);

3. Plano adaptado anualmente ao mercado, com diretivas pré-definidas no chamado
Plano Decenal de Expansão de Energia - PDE, avaliando ainda os impactos ambien-
tais.

As novas etapas inseridas no modelo atual, conforme a Figura 3, têm como objetivo
viabilizar a implementação de diversas ferramentas tecnológicas para a otimização do
desempenho do SEP brasileiro buscando revisar e incrementar o instrumento Plano Decenal
de Expansão do Setor Elétrico para previsão de expansão da oferta por meio da inclusão
do gerenciamento pelo lado da demanda e das redes inteligentes.

Em 2012 (BEZERRA et al., 2012) é apresentada uma análise sobre as características
do planejamento da expansão da geração no Brasil baseado no modelo hidrotérmico.
O trabalho destaca as tensões entre o desenvolvimento energético e o meio ambiente
como fontes de possíveis vulnerabilidades devido o complexo processo de concessões
ambientais, atrasos de construção de plantas, ausência de tempo para discussão pública dos
projetos, regime regulatório complexo com mutias sobreposições entre federação, estados e
municípios.

O mesmo autor elenca como principais desvantagens desta política de expansão
energética em execução no país, a baixa capacidade dos reservatórios de novos grandes
empreendimentos hidrelétricos como, por exemplo, o complexo do Rio Madeira e de Belo
Monte devido a combinação da falta de capacidade de armazenamento em reservatórios
e do aumento da variabilidade dos influxos dos períodos de seca (como vêm ocorrendo
recentemente no país) trazendo com isto a necessidade do despacho térmico para compensar
a ausência de energia firme destas hidroelétricas, trazendo com isto um aumento de emissões
de gases de efeito estufa no setor de energia, trazendo com isto aumento da emissões de
𝐶𝑂2, aumento do custo da eletricidade, redução da competitividade.

As políticas de energia elétrica estabelecidas a partir de 2004, foram impulsionadas,
principalmente, pela crise de abastecimento de energia elétrica, onde foi estabelecido, entre
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outras medidas, a ferramenta de Gerenciamento pelo Lado da Demanda - GLD, por meio
do racionamento de energia elétrica, que consistiu em diversas ações focadas na retração
da demanda de energia elétrica (VELáZQUEZ, 2005), especialmente residencial.

Conforme (ARAUJO et al., 2008), entre os principais objetivos desta fase de remo-
delagem do sistema elétrico estava o controle permanente para assegurar o abastecimento,
detectando antecipadamente os desequilíbrios entre a oferta e a demanda para tomar
medidas de restabelecimento da segurança do aprovisionamento de energia a um custo
mínimo para os clientes. Os principais instrumentos da reforma do setor iniciada a partir
de 1995 foram:

1. Privatizações de distribuidoras de energia;
2. Criação de regulamentação;
3. Adaptação do modelo vigente na época para tipo Pool;
4. Formação de preço no Pool através de custo marginal de produção;
5. Criação do mercado tipo Spot;
6. Investimentos em geração (hidrelétrica e térmica;
7. Modelo baseado nos contratos bilaterais entre consumidores, comercializadores,

distribuidores, e produtores;
8. Criação da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica;
9. Criação do ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico;

10. Criação do MAE - Mercado Atacadista de Energia;
11. Leilões regulados entre geradores de distribuidores;
12. Criação da CCEE - Câmara Comercializadora de Energia Elétrica.
13. Criação do Ambiente de Contratação Livre - ACL e Ambiente de Contratação

Regulado - ACR;

Atualmente, a indústria de energia elétrica brasileira é bastante heterogênea, volúvel
e provisória existindo aspectos ainda fechados e restritos sob a égide do governo central
e parcelas um pouco mais abertas. (ARAUJO et al., 2008) atribui conflitos e falhas no
sistema de gestão do setor devido a criação de regras incompletas que regem o comércio
de energia elétrica em sua concepção bem como conflitos de competência entre órgãos da
adminsitração pública direta e indireta, bem como outros órgãos reguladores somando-se
a isto falta de investimento adequado na expansão.

Mesmo com a implantação dos leilões como ferramentas que viabilizaram as contra-
tações entre geradores e concessionárias e/ou clientes finais, o sistema elétrico brasileiro
devido às restrições de distância, têm seu custo muito elevado devido às longas distâncias
de transmissão de energia elétrica, sendo que esta energia não é de fácil armazenagem o
que torna difícil ajustar a demanda em função da elasticidade do preço além das grandes
variações horárias e sazonais que são dimensionadas de acordo com a capacidade de geração
e o pico de demanda tornado assim os preços muito voláteis.
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O passo lento da aplicação destas tecnologias, que muitas vezes demoram décadas
para serem aplicadas completamente tornam o custo de energia desnecessariamente caro
em todas as etapas da cadeia de suprimento.

A descentralização da produção de energia elétrica por meio da redução de grandes
centrais hidrelétricas é um dos paradigmas da atualidade na abordagem de eficiência,
diminuição de perdas e custo de geração de energia. Os blackouts, ainda são uma ameaça
para os operadores e planejadores de sistemas elétricos de potência. A integração, comuni-
cação, interoperação entre a oferta e a demanda ainda possuem um gap devido à ausência
de background e disseminação das novas tecnologias que integram telecomunicações,
informática e sistemas elétricos de potência.

A melhoria na produção com mais eficiência utilizando fontes renováveis, inovação
e aplicação de novas tecnologias como Smart Grid, Smart Meetering, Energy Storage,
Batterys, Internet of Things, Electric Vehicles, Demand Response podem ser aplicadas
com esforços vigorosos, contínuos e estratégicos nas geração, transmissão, distribuição e
consumo de energia elétrica, os quais foram elencados e destacados neste trabalho.

Além disto, devem ser definidas políticas de energia claras, com objetivos e alvos
bem definidos a ser em alcançados como por exemplo: a redução do consumo no horário de
ponta, a inserção de geração distribuída (eólica, solar, armazenamento, etc), os incentivos
e subsídios financeiros e fiscais na aplicação de energia advinda de fontes renováveis.

Com a auto-produção dos clientes que podem ser, doravante, geradores próprios,
os sistemas de armazenamento de energia podem agora, também ser computados como
recursos energéticos pelo lado da demanda, sendo que o conceito de RD relacionado
ao conceito de Smart Grid favorece o transmissão inteligente de energia, por meio das
telecomunicações e tecnologia de informação, como por exemplo, os dados de End Use - Usos
Finais de energia, que pode maximizar o desempenho da interconexão e interoperabilidade
entre os recursos de oferta e demanda por meio dos recursos distribuídos que irão gerenciar.

O grande volume de informações que as Smart Grids coleta pode fornecer subsídios
para o Planejamento da Operação - PO do Sistema de Potência e para o PE por meio do
Smart Meetering - Medição Inteligente, trazendo os benefícios dos regimes diferenciado
de contratação de energia no mercado livre, mas pode também indicar as previsões e
históricos de consumo dos clientes nos níveis residencial, comercial e industrial obtidos
neste novo ambiente, fornecendo assim uma base de dados robusta e confiável para o PE.

O MME - (Ministério de Minas e Energia) (MME, 2016), criado na década de 60,
extinto em 90 e reestruturado em 1992, é responsável pelas políticas nacionais do setor
energético brasileiro por meio de diversos órgãos governamentais ligados ao setor de energia
e seus respectivos marcos legais de criação.
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Tabela 43 – Legislação sobre a Estrutura do setor energético no Brasil
Item Estrutura do setor energético
1 Ministério de Minas e Energia - Lei no 8.422, de 13/05/1992
2 CNPE - (Conselho Nacional de Política Energética) - Lei no 9.478, de

06/08/1997
3 Competências do MME - Lei no 10.683, de 28/05/2003
4 Reestruturação do MME - Decreto no 7.798, de 12/09/2012
5 Empresa de Pesquisa Energética (EPE)- Lei no 10.847, de 15/03/2004
6 Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - Lei no 10.848, de

15/03/2004
7 Secretarias Especiais - Decreto no 5.267, de 9/12/2004
8 Serviço Geológico do Brasil (CPRM) - Lei no 12.304, de 02/08/2010
9 Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural -

Pré-Sal Petróleo S.A - Lei no 12.304, de 02/08/2010
Fonte: Elaborada pelo autor.

A Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 2012) no seu artigo 20,
nos parágrafos VIII e IX, informa que “os recursos minerais, inclusive os do subsolo, os
potenciais de energia hidráulica” são bens da União, assegurando aos entes da federação
“participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para
fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território,
plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação
financeira por essa exploração”.

O artigo 21, parágrafo XII, inciso b), informa que compete à União “explorar,
diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: os serviços e instalações de
energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os
Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos”.

O MME possui vinculado à sua estrutura as empresas de economia mista (Eletrobrás
e Petrobrás) e as agências nacionais, que são autarquias.

Tabela 44 – Empresas e Autarquias do setor energético no Brasil
Item Empresas e Autarquias do setor energético no Brasil
1 Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
2 Agência Nacional do Petróleo (ANP)
3 Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte)
4 Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE)
5 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf)
6 Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM)
7 Eletrobrás Termonuclear S.A. (Eletronuclear)
8 Eletrosul Centrais Elétricas S.A. (Eletrosul)
9 Furnas Centrais Elétricas S.A.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Devido ao grande parque gerador hidráulico sul-americano, as decisões políticas e
governamentais relativas aos investimentos para produção de energia advindos deste setor
sempre foram robustos na criação de novas centrais de geração, sistemas de transmissão e
fornecimento de energia nos países da região próxima ao Cone Sul.
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Mesmo assim, o aumento histórico da demanda real e suas projeções futuras vieram
indicar a necessidade da quebra de paradigmas, aumento de investimentos, busca de
parcerias, inovação e modernização para o setor elétrico ao longo das ultimas cinco décadas
para os países sul-americanos.

O setor elétrico em nível mundial teve uma grande expansão e abertura comercial
no pós-guerra. O Brasil, por exemplo, foi um dos beneficiados desta onda tendo elevado
aumento em suas plantas geradoras hidrelétricas graças a importações de grandes turbinas,
maquinários e equipamentos, uma vez que o pais possuía insuficiência tecnológica para
implementação de sistemas de grande porte, sendo que estas operações para implementação
da indústria de energia trouxeram impactos significativos na balança comercial na época,
pois o pais não possuía uma indústria própria de equipamentos elétricos.

Com a crise do setor elétrico em níveis mundiais o Brasil precisou acompanhar
as reformas que se iniciaram e adequar seus empreendimentos de acordo com o novos
modelos com a criação de uma serie de regulamentações no setor elétrico para mercado tipo
spot, leiloes, tarifação dinâmica, contratação regulada e livre, contratos com liquidação de
diferença, contabilização de custos e despesas para compensação de oferta e demanda e
transmissão, regime de concessões, sistema de despacho através de PIP -Pool Input Price
e POP - Pool Output Price (típico do modelo britânico), interligação física, coordenação e
operação do sistema, contratos de importação e exportação de energia.

A central binacional de Itaipu (Brasil-Paraguai), por exemplo, teve implantado no
seu projeto o sistema de quota-parte de potencia gerada, sendo que no Brasil, ao longo
dos anos, ocorreram alterações no modelo inicial regulamentar de contratações com as
concessionárias de transmissão de energia elétrica das regiões supridas que envolveram
uma série de ações visando a otimização destes serviços no que tange à confiabilidade,
segurança energética e adaptações a novas formas de comercialização de energia elétrica.

A evolução do modelo de regulação em vigência no Brasil ocorreu paralelamente
com desenvolvimento do comercio tipo spot por meio dos novos modelos de regulamentação
ao redor do mundo, em especial norte-americano e europeu e com isso ocorreu o início da
formação de livre comércio de bens e serviços energéticos, não obstante, a existência na
atualidade dos modelos clássicos de regulação, o grau de aderência aos novos modelos e
variável e desequilibrado.

O planejamento e operação do SEP deve sempre garantir a melhoria do balance-
amento hidro-térmico, o uso eficiente dos recursos naturais, a otimização dos custos de
produção, o desenvolvimento e aplicação de tecnologias mais eficientes, o equilíbrio nos
preços e competitividade, a segurança e confiabilidade e a redução de preços.
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Tabela 45 – Objetivos da Indústria de Energia
Item Objetivos da Indústria de Energia
1 Melhoria do balanceamento hidro-térmico
2 Uso eficiente dos recursos naturais
3 Otimização dos custos de produção
4 Desenvolvimento de tecnologias mais eficientes
5 Equilíbrio nos preços e competitividade
6 Segurança e confiabilidade
7 Redução de preços

Fonte: Elaborada pelo autor.

A maximização da exploração sustentável, a implementação do serviço energético
e uso destes recursos deve atender aos interesses locais e regionais proporcionando um
desenvolvimento econômico e social por meio de boas relações comerciais, políticas, sociais
e culturais.

Quando ocorre escassez de matéria prima como água, petróleo, carvão, gás, falhas
na correta exploração do recursos, ausência de tecnologia para produção, distribuição e/ou
uso inapropriado no consumo energia para atender a demanda da população, o resultado
pode ser catastrófico.

O alto consumo e dependência de energia termoelétrica (fóssil, mineral, vegetal,
nuclear) e hidroelétrica da sociedade pós-moderna foi ocasionado pela criação de novos
produtos, tecnologias e serviços altamente dependentes de algum tipo de fonte de energia.
Além disso a explosão no crescimento populacional e demográfico de certas regiões geram,
na maioria das vezes, desequilíbrios no abastecimento e provisão dos bens e serviços
energéticos.

As características geográficas, ambientais e morfológicas, de uma determinada
região, devem ser analisadas com vistas ao potencial de aproveitamento dos recursos
naturais de forma sustentável, sendo que todos estes fatores estão relacionados à processos
de avanço, progresso ou, caso não haja uma boa gestão e planejamento: estagnação.

O elevado consumo de energia pelo ser humano na atualidade está relacionado às
atuais características do uso residencial, comercial, industrial e de transmissão, que ao
longo do tempo teve seu aumento incrementado com o advento da primeira revolução
industrial com máquina a vapor no século XIX, da segunda revolução com aço, do início
do século XX e atual revolução da tecnologia do século XXI.

O desenvolvimento na utilização de energia advinda dos recursos naturais se diver-
sificou majoritariamente, devido às aplicações de engenharia e tecnologia, baseadas nos
conceitos físicos sobre energia potencial e cinética, por meio das conversões entre energia
térmica, química, hidráulica cuja disponibilidade varia de acordo com as características da
geologia, clima e temperatura ao redor da terra.

Com isto é possível obter desenvolvimento econômico, criação de empregos, melhoria
na qualidade de vida cujo impacto do uso e das aplicações da energia são comprovados
pelos seus benefícios, e as relações existentes entre diversos fatores socioeconômicos como
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conforto, saúde, segurança, educação, desenvolvimento tecnológico, crescimento econômico,
melhoria no IDH - Índice de Desenvolvimento Humano, melhoria no PIB - Produto Interno
Bruto, melhoria na Renda entre outros benefícios.

Tabela 46 – Benefícios na Aplicação e uso de energia
Item Benefícios do uso de Energia
1 Conforto
2 Saúde
3 Segurança
4 Educação
5 Desenvolvimento Tecnológico
6 Crescimento Econômico
7 IDH - Índice de Desenvolvimento Humano
8 PIB - Produto Interno Bruto
9 Renda

Fonte: Elaborada pelo autor.

A gestão da cadeia de suprimento de energia é uma atividade complexa e o seu
bom desempenho depende da sinergia entre diversos fatores inter-relacionados como
produtividade, eficiência, qualidade, confiabilidade que devem ser garantidos neste tipo de
serviço.

No Brasil, a política de expansão, sempre esteve ligada às diferentes políticas
governamentais trouxeram ciclos de estatizações, com destaque a algumas nacionalizações
de empresas do ramo de extração de minérios que começaram a ser nacionalizadas no
anos 40 da era Vargas, culminando na criação da Vale do Rio Doce e da Petrobrás e
conforme (BOREINSTEIN; CAMARGO, 1997) a mais de 40 anos o Brail vêm enfrentando
dificuldades para financiar "energia nova"devido aos crescentes movimentos sociais, impactos
ambientais, ecológicos e sociais das grandes obras de geração e transmissão que deterioraram
a segurança energética e qualidade do suprimento de energia no Brasil.

Na metade dos anos 80, o país inicia um processo de desestatizações e privatizações
(vide Programa Nacional de Desestatização - 1991) com vistas ao modelo de estado mínimo
defendido por governos de orientação liberal conservadora de direita sendo criticado pela
oposição de ideologia esquerdista, iniciando assim rodadas de concessões para a iniciativa
privada. Com a ascensão na metade da década passada de um governo de orientação
política social democrática e populista de esquerda, o processo continua paradoxalmente.

Hoje, o planejamento da expansão para o setor residencial inclui diversas ações para
a universalização do uso de energia elétrica, impulsionadas por políticas internacionais
(em especial) da ONU - Organização das Nações Unidas, em que recursos financeiros
significativos foram aplicados em programas como o Luz para Todos, buscando tornar
possível o atendimento a clientes de regiões isoladas.

A EPE - Empresa de Pesquisas Energéticas têm como atribuição realizar o Plano
Decenal de Expansão do Setor Elétrico. O relatório analítico com as projeções 2005-
2015 considera uma taxa média de crescimento em torno de 5.1% , que alinha-se com
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a expectativa de crescimento de renda de 4,2% ao ano em média. Os estudos iniciais
basearam-se tambpem nas previsões de aceleração do crescimento econômico e financeiro
com cenários projetados para baixo, médio e alto crescimento.

Os cenários consideram ainda o montante de clientes residenciais, grandes clientes
industriais e cargas comerciais, observando a trajetória de demanda destes setores ob-
servando a taxa crescimento do PIB - Produto Interno Bruto (% ao ano) , os dados do
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística como referência para o crescimento
populacional residencial, bem como a evolução do consumo dos grandes clientes.

Desde 2005 a EPE considera a autoprodução de consumidores do setor industrial
que produz localmente sua energia, tendo com isto parâmetro para análise da necessidade
de grandes reforços transmissão de energia e geração podendo, com isto, muitas vezes,
postergar os investimentos.

Para os grandes clientes considera-se como previsão de consumo as projeções e
expectativas do mercado baseados no cenário interno e externo e no montante da auto-
produção de energia clássica (PCHs, MCHS, Grupos Geradores, etc) que são computadas
para o cálculo do Balanço Energético.

O TCU - Tribunal de Contas da União, têm como responsailidade, entre outras,
analisar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos por meio de investimentos no setor
elétrico periodicamente. O órgão possui um setor específico que analisa especificamente o
setor. O Relatório Sistêmico de Fiscalização de Energia - Exercício 2014, destaca quais
são os principais gargalos, déficits, erros de investimento, desempenho com vistas aos
indicadores do setor que indicam a eficiência da relação entre teoria e prática, entre
planejado e executado, informando as discrepâncias e não conformidades que demonstram
determinadas fragilidades que devem ser solucionadas e suprimidas elecandos no seguintes
itens (TCU, 2016):

1. Falhas no planejamento da expansão da capacidade de geração;
2. Superavaliação da garantia física das usinas geradoras;
3. Indisponibilidade de parte do parque de geração termelétrica;
4. Atraso na entrega de obras de geração e transmissão de energia elétrica;
5. Não realização de repotenciação de usinas existentes;
6. Diminuição acentuada da relação entre energia armazenada e carga, em razão da

expansão da oferta por meio da construção de usinas à fio;
7. Elevado nível de perdas elétricas no sistema;
8. Perda significativa de receitas e capacidade de investimento das concessionárias

de geração, principalmente estatais, que renovaram concessões nos termos da MP
579/2012;
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9. Emissão de sinal de preço equivocado, na medida em que a redução do valor da
tarifa, decorrente da renovação das concessões de geração e transmissão, contrariou
cenário desfavorável de oferta e demanda de energia;

10. Exposição involuntária das distribuidoras aos elevados preços do mercado de curto
prazo, em decorrência de cancelamento de leilão de energia existente, em 2012, e
ausência de estudos e medidas de contingência ante a não renovação de parte dos
contratos de concessões (MP 579/2012).

Conforme os analistas do TCU: A somatória desses problemas tornou menor a
margem de segurança e aumentou a vulnerabilidade do sistema a períodos de menor fluência
hídrica, aumentando o risco de desabastecimento elétrico (TCU, 2016).

Diversas medidas emergenciais foram executadas ao longo da última década com
objetivo de minimizar o impacto das vulnerabilidades do setor. Logo após a crise de
energia inciada com os grandes apagões, foram incentivadas a inserção de diversas térmicas
chamadas de usinas deback-up movidas à carvão, óleo combustível e gás, com efeitos no
aumento dos custos de produção de energia elétrica e consequentemente na tarifa de
energia elétrica que uma das mais caras do mundo.

As distorções entre previsão de oferta e demanda, e os erros estratégicos impactam
no planejamento e na tomada de decisão principalmente quando a capacidade de resiliência
para um sistema tão complexo é baixa, podendo isto ser exemplificado pela crise hídrica
ocorrida no ano de 2014 que refletiu na capacidade de oferta de energia devido à redução
dos níveis dos reservatórios das hidroelétricas cujos reflexos se deram justamente na
desaceleração do crescimento econômico e retração do mercado, seguido por outros fatores
mais ou menos interrelacionados como o aumento da inflação, desvalorização monetária,
redução do PIB, demonstrando assim a complexidade do planejamento do setor.

Embora a probabilidade de que blecautes generalizados ocorram seja reduzida,
eles têm acontecido algumas vezes, seja no SIN ou em outros países, trazendo graves
conseqüências à sociedade, hoje em dia tão dependente da eletricidade.

O suprimento de energia via transmisaão pode ser afetado na maioria das vezes
por fatores como:

1. Perda de unidade geradora completa;
2. Perda dos dois circuitos de um circuito duplo;
3. Perda de um barramento pela atuação da proteção de barra;
4. Atuação da proteção por falha de disjuntor em uma subestação com barra dupla.

Estes tipos de riscos são compartilhados por qualquer empresa de energia elétrica
independentemente do projeto, planejamento e operação do sistema elétrico principalmente
pela característica dinâmica das cargas existentes e futuras.
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Nas operação de redes elétricas de transmissão e distribuição, as principais per-
turbações e problemas existentes no passado recente podem ser elencadas da seguinte
forma:

1. Fluxo elevado e estrangulamento de comunicações nos Centros de Operação - COS,
tanto internas quanto externas ao processo;

2. Dificuldade de conhecimento, pelos despachantes, da configuração pós-perturbação;
3. Parada nos sistemas de supervisão devido ao elevado processamento de alarmes;
4. Falta de alimentação elétrica em alguns COS, onde o despacho ocorria somente com

o sistema telefônico para coordenar a recomposição;
5. Ocorrência de sobretensões elevadas nos troncos de alta tensão impedindo seu

restabelecimento;
6. Recuperação demorada dos serviços auxiliares das usinas;
7. Perda de comunicação entre os COS das empresas interligadas;
8. Inexistência de um procedimento robusto e abrangente de recomposição do sistema.

Os blecautes parciais em uma instalação, ou em parte do sistema são normalmente
tratados através de procedimentos específicos de sistemas de transmissão. Quando da
ocorrência do primeiro blecaute de grande proporção, em 1984, se verificaram apenas
perturbações de caráter local, sendo que nesta região a capacidade instalada e os troncos de
transmissão foram ampliados de forma a não ficar dependentes do recebimento de energia
de outras regiões. Entre 1984 e 1985 foram constatados três grandes blecautes na região
Sudeste, causando desligamentos em áreas metropolitanas importantes com consequências
econômicas e sociais.

Em outubro de 1998 foi criado o ONS com a responsabilidade de operar toda
a rede básica de transmissão do SIN. Entende-se por rede básica todo o sistema de
transmissão associado a tensões iguais ou maiores que 230 kV. Em março de 1999 ocorreu
um grande blecaute tendo início na subestação de 440 kV de Bauru. Este blecaute
provocou o isolamento das usinas de Jupiá e Ilha Solteira, afetando todo o tronco de 440
kV da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP, tendo como
consequência à abertura dos sistemas de 765 kV e do elo de corrente contínua de Itaipu.

Com isto o sistema interligado das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste entrou em
colapso, o que levou a um blecaute total destas regiões, ficando as áreas mais problemáticas
sujeitas a uma recomposição de quase quatro horas. Foi a partir deste blecaute, exata-
mente quando o ONS estava praticamente iniciando suas atividades, que se originou uma
reavaliação total de todos os processos de recomposições fluentes e coordenadas existentes,
sendo que para as regiões mais afetadas foram criadas novas alternativas de recomposição,
para caso de indisponibilidades na recomposição prioritária principal destas áreas de
restabelecimento, embora sendo a probabilidade de blecautes generalizados ser reduzida,
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estes têm ocorrido diversas vezes no SIN, trazendo graves e diversas consequências à
sociedade em áreas como segurança, produção, saúde, etc.

Com a abertura parcial do modelo de comércio de energia em escala no Brasil, a
coordenação de proteção e seletividade segue uma tendência mundial de descentralização
e subdivisão da proteção em suas respectivas áreas de geração, transmissão, distribuição e
comercialização, controlados por diferentes empresas e/ou concessionárias cujo desempenho
impacta diretamente em indicadores como o DEC - Duração Equivalente de Interrupção
por Unidade Consumidora e FEC - Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade
Consumidora por exemplo.

No ambiente das redes inteligentes a ocorrência de fluxos de carga reversos, sobre-
cargas em alimentadores e transformadores, violações de tensão, custo de implantação,
mudança de procedimentos de proteção e seccionamento, controle de tensão para períodos
de carga leve, distorções harmônicas, intermitência de fonte como solar, eólica e de baterias
fazem parte dos desafios técnicos na área de operação destes sistemas.

Na operação de sistemas elétricos ocorrem quanto menor o grau de investimento
em automação. O aumento do risco de danos e efeitos nocivos ao sistema na ocorrência de
faltas e contingências pode ocorrer durante as tentativas de normalização de perturbações,
faltas e sinistros.

Outra restrição à modernização do parque industrial de eletricidade em grande
escala no Brasil está relacionado aos problemas de proteção devido à complexidade de
decisão e controle, à ausência de integração entre o planejamento da expansão com a
inserção de novos empreendimentos de geração (em especial as GDs) e da operação não
obstante o desenvolvimento de novas metodologias como visto em (LIU; HOIDALEN;
SAHA, 2016), (SOUZA et al., 2014) e(SALEH; OZKOP; ALJANKAWEY, 2016).

A tendência mundial busca utilizar sistemas supervisórios do tipo SCADA (do
inglês Supervisory control and data acquisition através de uma plataforma que integra
reconfiguração, eletrônica de potência, transitórios na geração, estabilidade transitória,
pequenas pertubações, análise de harmônicos, fluxo de carga, correntes de falta como
pode ser visto em (WESTERMANN; KRATZ, 2010), como opção às técnicas clássicas de
operação de SEP são executadas de forma isolada e/ou individualizada no país (MOREIRA,
2015).

Em (CRESTA et al., 2015), por exemplo, é demonstrada uma estratégia baseada
em RD com participação ativa dos clientes de mercado na diminuição ou inserção de carga
nos horários de ponta que utiliza um sistema SCADA que integra a GD na baixa tensão
oriunda de centrais de energia fotovoltaica equipadas com inversores com tecnologia capaz
de controlar a tensão e a potência reativa da rede com confiabilidade e eficiência garantida
na rede.

O advento das cargas dinâmicas como os Veículos Elétricos - VEs e baterias
estacionárias, por exemplo, designadas também como geração distribuída utilizadas em
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aplicações de automação residencial exige que o sistema elétrico esteja adequado para
penetração destas aplicações. Estudos desenvolvidos por (PEÑA et al., 2016b), (RADATZ et
al., 2016), (QUIRóS-TORTóS et al., 2016), (SOUZA; KAGAN; GEUS, 2013), demonstram
como penetração em larga escala destas tecnologia e aplicações são factíveis nas redes BT
e MT.

Até a década de 50 o setor elétrico no Brasil era em sua maioria composto por
empresas estrangeiras que atuavam no âmbito estadual realizando a eletrificação por meio
de transferências financeiras de concessões municipais até a proposta de criação da CHESF
(Companhia Hidrelétrica do São Francisco) para construção do complexo hidrelétrico de
Paulo Afonso em 1954 entre os estados de Alagoas e Bahia. A partir da Era Vargas,
inciou-se o processo de estatização do setor por meio do Plano Nacional de Eletrificação
que visava interligar os sistemas estaduais, unificar a frequência em 60Hz, centralizar o
planejamento da expansão

Com um planejamento baseado em aumento de oferta em função da demanda
através da construção de novas fontes de geração e obras de transmissão e distribuição
com a utilização de grandes extensões territoriais para criação de reservatórios hidráulicos
e faixa de servidão das redes de transmissão, as grandes corporações estatais surgiram
acompanhando o desenvolvimento do setor, que disponibiliza recursos de investimentos de
fontes internas e externas por meio de empréstimos e financiamentos.

A década de 80 caracterizou-se pelo aumento das taxas de juros internacionais,
redução de remuneração do setor, endividamento público no setor e a partir da década de
90 iniciou-se processo de redemocratização do país. A reforma no setor elétrico brasileiro
foi majoritariamente caracterizada pela desestatização de empresas estaduais do setor,
permissão de livre trânsito de energia conforme o modelo inglês, surgimento do consórcio
de auto-produtores, criação da Lei de Concessões Lei 8.897/95 e a privatização de empresas
sob o controle da Eletrobras, donde o Estado tomou o papel de regulador, fiscalizador
restringindo a tarifação e induzindo à captação de recurso, principalmente no exterior
(BRANCO, 2002).

O atual cenário do setor de energia elétrica possui premente aderência à novos
modelos tecnológicos de infraestrutura, utilização de tecnologias recentes para interligação
física, interoperação e intercâmbio comercial de energia elétrica. Diversas novas perspectivas
e oportunidades vêm sendo discutidas e analisadas para a criação de novo marco de
modernização do setor elétrico (vide Apêndice 2).
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Apêndice 2 - Perspectivas e oportunidades para setor elétrico
brasileiro

O SEP é composto pelos subsistemas de geração, transmissão e distribuição, (KA-
GAN; OLIVEIRA; ROBBA, 2005) que por sua vez, fornece energia aos mercados no
atacado e varejo. Baseado nestes dados, e imprescindível que o modelo do sistema en-
globe aspectos relativos a logística, regulação e regulamentação, regionalmente integradas.
Mesmo sendo essencial identificar o potencial energético para exploração e utilização dos
recursos naturais na obtenção de energia, o processo de conversão de energia é complexo
devido as peculiaridades de cada fonte, sendo que nestas transformações, a eficiência na
produção de energia é predominantemente inferior a máxima. Além disso, somam-se as
perdas existentes entre o(s) ponto(s) de geração e de consumo final, e os possíveis efeitos
residuais e seu tratamento (descarte, reutilização, neutralização, inertização).

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), utiliza para a operação hidro-
térmica do sistema, o software New Wave conjuntamente com o DECOMP aplicado ao
planejamento de custos da operação (CEPEL, 2015), que otimiza o despacho das usinas,
buscando equacionar os custos marginais e totais de operação, os intercâmbios de energia e
os riscos de déficit, sendo que em alguns casos o mesmo modelo pode considerar as usinas
individualmente. O modelo atual do setor de energia brasileiro consiste, ainda, na projeção
probabilística e provisão de capital predominantemente estrangeiro para investimentos em
ampliação de grandes projetos de centrais geradoras hidrelétricas e linhas de transmissão.

A integração entre a geração de energia convencional centralizada - geralmente à
longas distâncias dos centros consumidores - e a Geração Distribuída - GD nas proximidades
das cargas contribuem para a diminuição das perdas térmicas ou por efeito Joule na
transmissão de energia, e possibilita uma maior liberação de produção independente
através de cogeração em comércio e indústria e micro e mini geração em residencias
(ANEEL, 2012), (ANEEL, 2015) como solução à crescente demanda de injeção de potência
no sistema, trazendo maior alívio com menor custo, baixo impacto ambiental, menor tempo
de implantação, confiabilidade para a rede delongando novos investimentos com novos
empreendimentos e/ou reforços em distribuição e transmissão quando comparado ao atual
modelo de planejamento com despacho físico centralizado.

O subsistema de transmissão de energia elétrica faz parte do Sistema Interligado
Nacional (SIN). Em 2016 possuía 131,517 mil km de Linhas de Transmissão (LTs), com
previsão de aumento de 19,99 mil km, ou seja, de 15,19% até 2018, e aporte de investimento
de aproximadamente R$27 bi entre 2009 e 2018 (ONS, 2016c).

A infraestrutura de transmissão no Brasil teve diversos problemas no início da
integração entre as regiões em um único sistema. A região sul, por exemplo, até a década
de 70, era dependente do recebimento de energia da região sudeste com uma tensão de
interligação em 230 kV. Esta característica provocou um alto número de perturbações
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de grande porte, resultando no surgimento de um esquema de alívio de carga por sub-
frequência como metodologia para evitar um colapso na região sul.

Estas características construtivas do Sistema Interligado Nacional (SIN), controlado
pelo ONS possui diversas restrições para uma indústria elétrica mais moderna e competitiva
devido a fatores como a obsolescência ou ausência sistemas simuladores e supervisórios
para estratégias de controle e operação no ambiente smart, ausência de integração entre
sistemas computacionais entre a áreas de GTD e consumidores bem como a ausência de
flexibilidade na política, regulamentações que restringem a capacidade para inserção de
novos produtores de energia no mercado.

Além disso, os fluxos de injeção potência unidirecionais infraestrutura atual, o
aumento da demanda, a capacidade do sistema, as filosofias e técnicas de proteção e
seccionamento baseadas em estudos antigos, tornam o problema da restauração das redes
em caso de contingências uma tarefa de proporção acentuada e quase impossível diante
de um novo cenário de automação da geração e transmissão de energia. Sem os devidos
investimentos, isto aumenta o risco de interrupções de suprimento, a retirada de unidades
geradoras com segurança, o seccionamento de reatores e capacitores, a reconfiguração de
topologia de rede, ilhamento, e redução(s) parcial(is) (ALMEIDA, 2002).

Em 2016, o subsistema da distribuição no Brasil possui 64 concessionárias com
investimento de capital público (municipal, estadual e federal) e privado com participação
de 74% das públicas que se tornaram privadas a partir de 1995. Estas empresas se conectam
fisicamente entre o subsistema de transmissão e geração de pequeno e médio porte e os
consumidores finais, compondo em 2015 mais de 77 milhões de unidades consumidoras
com volume de consumo de aproximadamente 170 milhões de MWh, receita média anual
de R$70 bilhões e investimento de R$12,3 bilhões em 2015 (ABRADEE, 2016).

A distribuição têm as mesmas características da transmissão com a diferença de
que está conectada, geralmente ao consumidor final pela rede primária e secundária de
distribuição. As subestações de redução da tensão advindas do subsistema de alta e ultra
alta tensão, rebaixam a tensão, protegem e seccionam os circuitos alimentadores que estão
conectados através de cabos, chaves seccionadoras, transformadores e outros equipamentos
aos diversos consumidores.

O setor elétrico, quando visto como sistemas de produção, precisa organizar o for-
necimento de serviço atendendo o mercado através de bons indicadores, prazo, quantidade
e qualidade nos serviços especificados, feitos através de uma operação que ofereça estes
produtos e serviços somente no tempo necessário.

As características de não-linearidade das cargas compostas por equipamentos
eletrônicos utilizados na automação da indústria e comércio, em centros de processamento
de dados - CPDs, contribuem para a descaracterização dos sinais senoidais de corrente
alternada e interferem na qualidade de energia e precisam ser estimadas e gerenciadas
de acordo com a padronização estabelecida pela regulação sobre qualidade de energia.
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Falhas no suprimento, interrupções, Variações de Tensão de Curta Duração - VTCDs,
Variações de Tensão de Longa Duração - VTLDs, distorções harmônicas interferem no
funcionamento dos equipamentos de acordo com suas respectivas curvas de sensibilidade.

A indisponibilidade de energia em certo período de tempo, flutuações de tensão além
dos limites permitidos, sinistros que geram manobras e isolamento de setores da rede, o
tempos de restauração do sistema fora de operação, entrada e operação de equipamentos de
emergência ou backup retrabalho, reinício de paradas de produção, danos aos equipamentos
e instalações, são os principais fatores associados às perdas financeiras devido à entrega do
produto energia foram dos padrões de qualidade exigidos que impactam diretamente na
capacidade produtiva e econômica dos setores produtivos acarretando o denominado custo
de energia não suprida.

Aplicações recentes utilizando diversas técnicas de otimização para redução de
perdas financeiras e econômicas em sistemas de energia foram publicadas ultimamente.
O trabalho de (CEBRIAN; MILANOVIć; KAGAN, 2015) propõe um método preciso da
avaliação de perdas financeiras com uma metodologia que considera a possibilidade de
reinício do equipamento e do processo, a confiabilidade e tipo de falha.

Concomitantemente, (CEBRIAN; KAGAN; MILANOVIC, 2016) desenvolve um
estudo onde é possível quantificar a severidade do das restrições de qualidade na rede
e identificar as áreas geográficas onde as soluções da mitigação devem ser priorizar
investimentos com o intuito de evitar danos aos clientes e penalidades aplicadas pelas
agências reguladoras aos fornecedores.

Ainda hoje, os princípios da administração clássica são largamente utilizados no
gerenciamento de empresas de eletricidade e isto têm sido questionado mais recentemente
devido a necessidade de uma melhor padronização de serviços, técnicas de gestão a ser
aplicada no sistema no negócio com base na engenharia de operações de serviços que
podem ser obtidas através dos sistemas de gerenciamento ativo em tempo real de energia
proporcionado pelas técnicas recentes de Demand Response - RD e Smart Grids - SGs.

Os Estados Unidos iniciaram a implantação massiva de programas de RD a partir
de 1970 com sistema de interrupção e redução diretos. Na década de 90 a principal função
da utilização de RD nos sistemas de energia foi estabelecer os programas de redução
declarados e as concessionárias reconheceram cada vez mais o impactos da redução de
picos de carga proporcionado por RD com uma ferramenta de melhoria da estabilidade,
segurança e confiabilidade dos sistemas de energia, sendo que em 2008 as empresas e
clientes participantes de programas de RD nos EUA foram capazes de reduzir 38.000MW
de demanda de pico (CAPPERS; GOLDMAN; KATHAN, 2010).

Cortes, falhas, sinistros, interrupções, perdas de potência ativa, falhas generaliza-
das, blackouts entre outras contingências nos sistemas de energia afetam diretamente o
suprimento das carga conectadas impactando em índices de confiabilidade e qualidade de
energia internacionais do IEEE como:
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1. SAIDI (system Average Interruption Index) representando o DEC (duração equiva-
lente de interrupção por consumidor)

2. SAIFI (system average interruption index) representando o FEC (frequência equiva-
lente de interrupção ao consumidor);

3. ASAI (average system avaliability index) correspondente à confiabilidade,
4. ASIDI (average system interruption duration duration) correspondente ao DEK

(potência interrompida na interrupção “i”),
5. EENS (expected energy not supplied) e ECOST (expected outage cost).

A contribuição de RD para a o incremento ou manutenção da segurança energética
e confiabilidade está baseada nas possibilidade de tornar compatibilizar o montante de
energia comercializada no mercado existente com uma demanda desencadeada no caso de
uma contingência em um determinado alimentador por meio de um despacho inteligente
utilizando, por exemplo um recurso distribuído disponível injetar potência na rede.

Por meio das SGs, isto pode ser feito interrompendo ou transferindo uma carga
remotamente, hierarquização e/ou escalonamento as cargas em tempo real por meio de
controle direto de carga, inserção de geração distribuída, co-geração, etc. Em programas
de RD é possível criar mecanismos de redução do consumo de energia no horário de ponta
e aumento do consumo na região de menor demanda para garantir a ininterrupção do
fornecimento como pode ser visto em (DONG; XUE; LI, 2016) e (LUND; MüNSTER,
2003).

O maior desafio para os operadores dos sistemas de energia consiste em realizar em
modelar a operação para uma resposta em tempo real das solicitações e/ou balanceamento
do sistema nos horários de pico. A tarefa de despachar unidades geradoras descentralizadas
em diversos pontos da rede em situações de emergência é uma tarefa complexa. Para
isto é necessária a integração dos sistemas de medição às centrais de operação que por
sua vez estarão operando os equipamentos em tempo real através da infraestrutura de
comunicação.

Alguns programas de RD nos Estados Unidos destinam-se a realizar interrupções
e/ou redução de energia em grandes consumidores industriais e comerciais que têm a
capacidade de auto-geração com o objetivo de reduzir sua demanda por uma quantidade
predeterminada de tempo sendo monitorada operador do sistema atuando diretamente
na redução das demandas de pico, sendo que posteriormente estes consumidores recebem
algum tipo de compensação em suas tarifas.

Para clientes residenciais a metodologia consiste em atuar na interrupção direta de
determinadas cargas através de instalação de tecnologias de controle nos equipamentos
dos clientes como por exemplo em condicionador de ar, aquecedor de água, moto bombas
como pode ser visto em (HAIDER; SEE; ELMENREICH, 2016).
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Na década de 90 indústria elétrica dos EUA iniciou o processo de reestruturação e os
investimentos gastos com programas de RD atingiram o pico em 1993 em aproximadamente
US$ 2,7 bilhões em todo o país e o resultado foi o controle de apagões juntamente com
o controle dos custos de energia durante os períodos de pico, redução da volatilidade,
melhoria na elasticidade da demanda (HURLEY; PETERSON; WHITED, 2013).

Quando uma empresa de energia é incapaz de prestar serviços com qualidade,
investir e gerenciar corretamente seus ativos, ocorre invariavelmente a deterioração da
infraestrutura do sistema, o alto índice de perdas e custos operacionais, os baixos índices
de qualidade e satisfação de clientes e acionistas impactam diretamente no desempenho
da(s) companhia(s) (dívidas, falência, recuperação judicial,etc.) e do sistema susceptível de
colapsos, falhas e riscos sistêmicos que podem se incorporar no SIN avocando a intervenções
do órgão regulador por meio de sanções e retiradas de concessão como ocorrido em algumas
ocasiões no Brasil.

Como oportunidade de serviço, novos modelo de gestão de empresas do setor de
energia devem considerar um modelo produtivo específico na operação das atividades, com
antecedência evitando prejudicar o bom relacionamento entre os clientes.

As questões de fornecimento e prestação de produtos quando analisadas sob a
ótica das ferramentas de lean production, do inglês produção enxuta, quando aplicadas
às áreas de serviços devidamente planejadas para a infraestrutura computacional e de
rede de comunicação garantem o incremento da cadeia de valor do produto e serviço entre
clientes/fornecedores, o que pode ser obtido através de RD por meio das smart grids.

Um exemplo deste tipo é visto em (MOREIRA; SAURIN, 2015), com aplicação
dos conceitos no sistema de ensino, onde é discutido o acesso suficiente e atendimento de
toda a rede de alunos, bem como fornecimento do suporte adequado a estes estudantes
uma vez que boa parte dos mesmos, não estão familiarizados com o ambiente virtual.

Empresas de distribuição de energia estão imersas em um ambiente competitivo
com forte intervenção do órgão regulador de concessões e exposição pública dos indicadores
de desempenho, com recomendação de composição de custo tipo price cap ou regime de
regulação por incentivos (FONSECA; REIS, 2012) em que são estimuladas à ser mais
eficientes e produtivas no planejamento estratégico, qualidade de serviços, aprimoramento
de técnicas de gestão.

Sendo assim, compete ao planejamento estratégico das empresas de energia a
rentabilidade do resultado das operações e geração de valor aos acionistas por meio da
redução de custos operacionais, redução de perdas não técnicas ou comerciais, aumento de
produtividade e eficiência.

Novas tecnologias agregadas ao uso das existentes maximizam o desempenho dos
processos e equipamentos. Estas ações interferem diretamente nas questões relativas
às mudanças climáticas e têm sido verificadas em diversos continentes com resultados
satisfatórios.



231

Em países com alto grau de automação em sistemas elétricos, as atividades de
processos do planejamento, controle da operação e manutenção envolvem investimentos em
automação no controle de instalações, sistemas supervisão e aquisição de dados SCADA -
hardware e software, substituição de equipamentos, materiais, reparos, adequações estão
totalmente integradas às SGs que possibilitam inserção de novas ferramentas comunicação.

Investimentos de capital e equilíbrio econômico-financeiro compõem itens básicos do
planejamento e gestão de uma distribuidora. Comercialização, atendimento ao cliente, call
center, leitura de medidores, faturamento, inadimplência, são exemplos de processos que
devidamente revisados alavancam as finanças, expansão de mercado, aquisições, ganhos e
produtividade através da aplicações de RD.

Nos EUA especificamente a RD produziu um efeito econômico positivo com a
redução e o deslocamento de carga em resposta a contingências do sistema com os retornos
devidos à equalização de preços de mercado estruturado no modelo de tarifação dinâmica
em que determinados clientes agregadores de carga eram chamados a restringir sua demanda
ou injetar potência no sistema(HURLEY; PETERSON; WHITED, 2013).

Devido à reforma criada pela reestruturação e revisão do setor elétrico norte
americano baseada na RD foi possível uma maior inserção de novos prestadores de serviços,
empresas produtoras de produtos e serviços baseados em soluções de inovação (CAPPERS;
GOLDMAN; KATHAN, 2010), como por exemplo os produtos que permitem aos clientes
personalizar a sua exposição à volatilidade horária dos preços (BARBOSE; GOLDMAN;
NEENAN, 2006).

Dentro da macroeconomia, as empresas de energia se integram à diversos setores
no país relacionados diretamente ao crescimento dos setores secundário e terciário da
economia e quando objetivos e oportunidades estão claros e definidos no momento da
execução de ações estratégicas empresariais do modelo de negócios, é possível garantir a
viabilidade do negócio e a sequência bem sucedida do processo de produção e entrega de
serviços.

Aplicações inovadoras, projetos e planejamento baseados em tecnologias como
Storage - ST, do inglês armazenamento, Renewables - RW do inglês renováveis, geração
distribuída - GD, SG e RD têm sido aplicadas como novas práticas de procedimentos,
revitalização, metodologia na substituição e modernização de infraestrutura tradicionais de
Geração, Transmissão, Distribuição e Consumo - GTDC, redução das causas de mudanças
climáticas, em diversas partes do mundo (EKANAYAKE et al., 2012).

Neste escopo, a reestruturação de corporações baseada na mudança de paradigma
proporciona o aumento do rendimento financeiro, volume operacional, alavancagem de
investimentos e ampliação positiva dos resultados.

Com novos modelos de negócios e serviços ativados através da ferramenta de RD,
técnicas de produção em serviços como lean production e just in time, do inglês "apenas no
momento"podem ser aplicados à gestão de serviços com o objetivo de eliminar desperdícios,
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fornecer apenas a quantidade correta, no momento e local corretos, utilizando o mínimo
de instalações, equipamentos, materiais e recursos humanos, através do envolvimento total
dos funcionários e trabalho em equipe.

A busca de um modelo técnico e regulamentar compatível com a demanda, que
promova o acesso, a universalização do uso, a segurança energética e a auto-suficiência
energética com vistas a evolução do consumo deve ser obtida pelos esforços conjuntos do
governo garantido ações que visem a própria eficiência do modelo.

Tabela 47 – Variáveis para modelos de regulamentação
Item Variáveis para modelos de regulamentação
1 Acesso às reservas disponíveis por meio de comércio (importação e exportação)
2 Ampliação e disseminação do uso de fontes renováveis
3 Complementação de recursos por meio de integração regional com vistas à

competitividade de mercados internos e externos
4 Inovação de produtos e serviços energéticos por meio de tecnologias recentes
5 Redução do impacto ambiental
6 Uso de redes interconectadas e interoperação das de transporte de produtos

energéticos (petróleo, gás, transmissão eletricidade
7 Uso inteligente das reservas por meio de otimização e compartilhamento

Fonte: Elaborada pelo autor.

Estes modelos devem ser implementados através de indicadores como IDH, PIB,
distribuição de renda, emprego, escolaridade, qualidade de vida, considerando ainda o
acesso a energia elétrica, garantia de abastecimento, conectividade, uso eficiente e cobertura
de energia. Esta análise reforça a urgência de ações mitigadoras abrangentes e de grande
porte para otimização da exploração, produção e uso das fontes renováveis e não renováveis.

Conforme (BOREINSTEIN; CAMARGO, 1997) o setor energético de um país
integra o setor macroeconômico e deve ser composto por estratégias como:

1. Formulação e horizonte de planejamento (curto, médio e longo prazo);
2. Descrição metodológica ampla e detalhada;
3. Descrição técnica ampla e detalhada;
4. Estrutura normativa;
5. Simulação;
6. Econometria;
7. Otimização;
8. Disparidades regionais, nacionais e globais;

Devido ao aumento exponencial da população mundial, estima-se que em 2030, o
planeta Terra tenha aproximadamente 8 bilhões de habitantes, e consumo aproximado de
37TWh de energia elétrica. Para obtenção desta produção a partir dos atuais 22TWh de
consumo, haverá necessidade de aumento de capacidade de produção de 1TWh a cada ano
ate 2030, sendo que, para obter este patamar, equivaleria a queima de brutais 9 milhões de
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toneladas de carvão em 1 hora, considerando a geração padronizada de 1kWh para cada
0,9kg de carvão, considerando cálculos diretos.

Para o acoplamento das redes elétricas advindas de geração termoelétrica, eólica e
solar, alem das dificuldades técnicas relativas sincronização devido as diferenças de tensão,
frequência, angulo de fase, conversão de corrente alternada e continua e armazenamento
para o caso de energia eólica, a baixa capacidade autômata das redes sul-americanas se
constitui um obstáculo a ser superado.

Na Europa, por exemplo, esta sendo construída uma importante linha de intercone-
xão de 623 km entre Noruega e Alemanha, que entrou em operação comercial no ano de
2021, de impacto significativo na integração energética no mercado europeu, utilizando
combinações tecnológicas de Smart Grid - Redes Inteligentes, Renewable Energy - Energias
Renováveis, com transmissão em HVDC - High-Voltage Direct Current - Corrente Continua
em Alta Tensão diminuindo as perdas elétricas referentes as Leis de Ohm, possibilitando
um avanço brutal na interoperalidade e desempenho da rede devido as aplicações de Smart
Metering - Medição Inteligente, Energy Storage - Armazenamento de Energia, integração
de energia renováveis, aplicação de veículos elétricos, aumento de geração distribuída e
microgeração, modelos de comercio atacadista e varejista alternativos.

Devido aos diferentes modelos de política interna, diversidades institucionais, os
acordos multilaterais internacionais devem possuir uma base jurídica comum que supere
as diferenças e características de cada país. O estabelecimento de bases tecnológicas e
científicas comuns deve ser pretendido para equacionar e equalizar as disparidades relativas
aos múltiplos instrumentos de regulação, normatização técnica, inspeção e avaliação.

O modelo de produção e comercialização do mercado energético, até o momento se
fundamenta nos princípios de produção de bens e serviços do século passado caracterizado
pelo fordismo e taylorismo no que tange a questão da qualidade, oferta e distribuição,
não obstante o surgimento de novos modelos baseados nos sistemas de produção japonês,
como o Just-in-Time, por exemplo, que busca eliminar desperdícios, fornecer apenas a
quantidade correta, no momento e local corretos, utilizando o mínimo de instalações,
equipamentos, materiais e recursos humanos, ou o Jidoka que remete ao conceito de
automação inteligente ou automação com toque humano. Uma iniciativa recente mas
pouco difundida foi a criação da Norma Internacional ISO 5001, aplicada a gestão de
energia em nível de consumo possibilitando a certificação de qualidade no uso de energia.
Esta serie de normas internacionais promovem aplicações realizadas no âmbito da qualidade
(ISO 9000), meio ambiente (ISO 14000), segurança e saúde (ISO 18000) e energia (ISO
5000), facilitando assim processo de comercialização e acreditação de produtos certificados,
integrando e solucionando diversas barreiras de regulamentação entre os países de diversos
blocos econômicos.
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Apêndice 3 - Panorama e proposta de modernização do setor
elétrico brasileiro

Os projetos de novas plantas de geração (energia nova) de energia advindas de
fontes renováveis e não renováveis, bem como a análise dos projeto e dos termos ligados às
licitações de novas e antigas concessões de obras e/ou operação de linhas de transmissão,
também fazem parte do escopo de responsabilidades da EPE como empresa responsável
pelos estudos de planejamento da expansão do sistema elétrico.

No planejamento da expansão também são considerados os níveis de cogeração dos
grandes clientes industriais que no ambiente de mercado livre podem ser utilizados para o
consumo próprio bem como àqueles que podem ser injetados na rede computados como
oferta.

Uma ilustração os principais passos da metodologia de planejamento do setor elétrico
em vigor no Brasil e seu objetivo final é representado na figura abaixo. A metodologia
baseia-se majoritariamento no gerenciamento pelo lado da demanda.

Figura 71 – Metodologia de planejamento - Brasil

A projeção da demanda e consumo no setor comercial está ligada aos resultados e
reflexos da economia analisando a relação entre demanda e oferta de produtos de bens
de consumo que são produzidos pela indústria que deverão sinalizar o ritmo do comércio
interno e externo.

O direito à livre escolha de optar por fornecedores que prestam o serviço de
eletricidade pode trazer opções mais vantajosas aos clientes, e isto depende de políticas
que ainda não estão solidificadas pelo governo.

Em resumo a EPE define como alvos específicos:

1. Segurança energética, por meio do equilíbrio do mercado, por meio da expansão da
geração e da transmissão acompanhando o crescimento da demanda;
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2. Contratação antecipada da expansão da geração regulada com leilões públicos
atendendo consumidores cativos (cerca de 80% do consumo total);

3. Plano adaptado anualmente ao mercado, com diretivas pré-definidas no chamado
Planos Decenal de Expansão de Energia - PDE, avaliando ainda os impactos ambi-
entais.

A Figura 72 ilustra a proposta central desta tese para modernização do planejamento
da expansão:

Figura 72 – Novo modelo de planejamento da expansão do SEP baseado em Demand
Response e Smart Grids

As novas etapas inseridas no modelo atual, conforme a Figura 71, têm como objetivo
viabilizar a implementação de diversas ferramentas tecnológicas para a otimização do
desempenho do SEP brasileiro buscando revisar e incrementas o instrumento Plano Decenal
de Expansão do Setor Elétrico para previsão de expansão da oferta por meio da inclusão
do gerenciamento pelo lado da demanda e das redes inteligentes.

Em 2012 (BEZERRA et al., 2012) é apresentada uma análise sobre as características
do planejamento da expansão da geração no Brasil, baseado no modelo hidrotérmico.
O trabalho destaca as tensões entre o desenvolvimento energético e o meio ambiente
como fontes de possíveis vulnerabilidades devido o complexo processo de concessões
ambientais, atrasos de construção de plantas, ausência de tempo para discussão pública dos
projetos, regime regulatório complexo com mutias sobreposições entre federação, estados e
municípios.
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O mesmo autor elenca como principais desvantagens desta política de expansão
energética em execução no país, a baixa capacidade dos reservatórios de novos grandes
empreendimentos hidrelétricos como, por exemplo, o complexo do Rio Madeira e de Belo
Monte devido a combinação da falta de capacidade de armazenamento em reservatórios
e do aumento da variabilidade dos influxos dos períodos de seca (como vêm ocorrendo
recentemente no país) trazendo com isto a necessidade do despacho térmico para compensar
a ausência de energia firme destas hidroelétricas, trazendo com isto um aumento de emissões
de gases de efeito estufa no setor de energia, trazendo com isto aumento da emissões de
𝐶𝑂2, aumento do custo da eletricidade, redução da competitividade.

Para modernização do SEP aplicação das tecnologias a seguir são essenciais.

1. Redes Inteligentes;
2. Medição Inteligente;
3. Resposta da Demanda;
4. Recursos energéticos distribuídos.

Para um novo modelo de PE do Setor Elétrico pode ser descrito conforme a Figura
73.

Figura 73 – Proposta de Novo Modelo de Planejamento da Expansão – PE do Setor
Elétrico

A proposta com foco no instrumento Plano Decenal de Expansão do setor elétrico
para previsão de expansão da oferta conforme a Figura 74 visa contribuir com os seguintes
aspectos: a. postergar os investimentos, b. reduzir custos de investimentos na expansão, c.
incentivar a auto-produção nos setores residencial e comercial, d. incentivar a cogeração no
setor industrial, d. integrar a medição inteligente e Demand Response no PE, e. incentivar
GD, f. diminuir do risco de insuficiência de oferta de energia (maior que 5%).
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Figura 74 – Objetivos do Novo Modelo de Planejamento da Expansão – (PE) do Setor
Elétrico.

Propostas de implementação

A seguir são elencandas propostas específicas para implementação do atual modelo
de expansão do setor elétrico.

A Proposta 1 – Investimentos em Smart Grid, envolve aplicação de Smart
Grid - Redes Inteligentes favorece o transmissão inteligente de energia, por meio das
telecomunicações e tecnologia de informação e os seus benefícios são os seguintes, benefícios
:

1. Combinações tecnológicas com Renewable Energy - Energias Renováveis;
2. transmissão em HVDC - High-Voltage Direct Current - Corrente Continua em Alta

Tensão diminuindo as perdas elétricas referentes as Leis de Ohm, possibilitando um
avanço significativo na interoperalidade e desempenho da rede;

3. Aplicações de Smart Metering – Medição Inteligente;
4. Aplicações de Energy Storage - Armazenamento de Energia;
5. Integração de energia renováveis;
6. Aplicação de veículos elétricos;
7. Aumento de geração distribuída;
8. Aplicação de microgeração;
9. Modelos de comércio atacadista e varejista alternativos.

Adicionalmente, devido ao risco de vulnerabilidade cibernética na coordenação da
mescla de diversas redes, geradores, comercializadores e consumidores é indispensável
investimentos na segurança contra invasões e ataques cibernéticos. Uma das soluções
aplicadas neste quesito é a utilização de sistemas com redundância e capacidade de isolar
falhas entre a redes de comunicação, ocorrência ou detecção de falhas e invasão.

A Proposta 2 – Investimentos em Demand Response, aborda as aplicações
conceito de Demand Response - DR relacionado ao conceito de Smart Grid favorece
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o transmissão inteligente de energia, por meio das telecomunicações e tecnologia de
informação, como por exemplo, os dados de End Use, que pode maximizar o desempenho
da interconexão e interoperabilidade entre os recursos de oferta e demanda por meio dos
recursos distribuídos que irão gerenciar. Com isto, é possível obter os seguintes benefícios:

1. Redução do uso de eletricidade na demanda;
2. Alivio do carregamento da rede (grid);
3. Redução da necessidade de construir novas usinas (conservação de energia);
4. Equilibrio do uso de fontes alternativas intermitentes de energia renovável;
5. Integração do mix de energia.

A gestão da demanda por meio da eficiência energética proporciona melhorias
no desempenho das curvas de carga do sistema elétrico por meio da redução de pico,
preenchimento de vales, deslocamento de picos, conservação estratégica (redução de
consumo), crescimento das curvas de carga (aumento de comércio).

Outra implicação para tornar a energia mais "inteligente", além da questão da
automação propriamente dita, envolve o uso e manejo inteligente da energia. Assim, é
necessário que não sejam excluídas ações reguladoras do usuário como a educação e
conscientização uso mais proativo de energia cujos resultados podem surgir de campanhas
de incentivos à melhoria no uso de energia nas edificações e melhor programação das
rotinas e eventos que envolvem o uso racional de energia e suporte á tomada de decisão.

Na Proposta 3 – Investimentos em Smart Meetering - Medição Inte-
ligente, o foco é a medição inteligente traz os benefícios do regime diferenciado de
contratação de energia no mercado livre, mas pode também indicar as previsões e histó-
ricos de consumo dos clientes nos níveis residencial, comercial e industrial obtidos neste
novo ambiente, fornecendo assim uma base de dados robusta e confiável para o PE e PO.

Cabe destacar que com o crescimento da geração distribuída e da autoprodução, o
aspecto tributário que envolve a arrecadação de impostos públicos tende a reduzir. Em
contrapartida, isso pode ser compensado com a criação de novos produtos e serviços, ou
diversificação do mix de negócios oferecidos à população em um novo ambiente de mercado
e comércio de utilidades, ou seja, em suma, criar novo tipo de receita.

A seguir, a Proposta 4 – Incentivo à Geração Distribuída - GD, visa incen-
tivar a aplicação dos conceitos de Smart Grids, o uso das GDs se torna mais eficiente
devido ao grau de automatização da rede em que será inserida esta GD. A utilização de
GDs (fotovoltaica, eólica, biomassa, etc.), pode ser conectada no nível de distribuição,
com tensões menores e nas proximidades dos centros de consumo. Entre os benefícios da
utilização de GDs em sistemas de potência estão:

1. Opção a diferentes modicidades tarifárias para médios e grandes clientes;
2. Maior competitividade com inserção de pequenos produtores;
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3. Maior utilização de fontes de recursos renováveis;
4. Maior inserção de políticas de baixo carbono.

Os principais benefícios com a aplicação da GD são:

1. Liberação de capacidade da T & D;
2. Redução de perdas técnicas da T & D;
3. Postergação de investimentos de expansão;
4. Aumento da segurança na compra de energia;
5. Potencial melhoria de confiabilidade;
6. Potencial melhoria de regulação de tensão;
7. Uso de fontes renováveis/reduço de emissões de 𝐶𝑂2.

A Proposta 5 – Incentivo e implementação de Energy Storage - Arma-
zenamento de Energia, envolve a aplicação das baterias no armazenamento de energia
permite regularizar o despacho das unidades de GD resolvendo assim a intermitência dos
recursos distribuídos. É importante destacar que, em geral, as fontes eólicas geram energia
mais a noite e a solar apenas durante o dia.

O armazenamento possibilita maior eficiência energética e conservação de energia
pois em certos momentos não existem cargas acopladas absorvendo energia, sendo que
com as baterias a descentralização do uso de fontes alternativas pode ser descentralizado.

A proposta efetiva dentro do contexto da modernização do modelo consiste em:

1. Subsidiar os preços para aplicações em programas de incentivo de aplicação de
baterias;

2. Desenvolver políticas de fomento as projetos de pesquisa para melhoria de equipa-
mentos existentes;

3. Criar mecanismos com metas para aplicação de armazenagem de energia.
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IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference - Latin America (ISGT
Latin America) (PEREYRA-ZAMORA et al., 2019). 15 a 18/09/2019. Gramado,
Brasil. Participação como coautor - (PUBLICADO).

6. Applications of Demand Response on Smart Grids - 2020 IEEE XXVII International
Conference on Electronics, Electrical Engineering and Computing (2020 IEEE IN-
TERCON) (MOREIRA; KAGAN, 2020). 03 a 05/09/2020. Lima, Peru. Participação
como autor - (PUBLICADO).

Revistas e/ou Journals

1. An Optimization Model for Distributed Energy Resources and Demand Response
in Smart Grids - IEEE Transactions on Smart Grid. Submetido em 30/04/2021.
Participação como autor - (Submetido para análise e publicação).
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Anexo 2 - Survey - Resposta da Demanda

Esta PESQUISA TIPO SURVEY foi desenvolvida através do ENERQ – Centro
de Estudos de Regulação e Qualidade de Energia Elétrica, e do NAPREI – Núcleo Avançado
de Pesquisas em Redes Elétricas Inteligentes do Departamento de Energia e Automação
-PEA da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – POLI-USP.

Os OBJETIVOS DA PESQUISA visam coletar informações para contribuir
para definir características e estabelecer critérios para propor e conceber um novo modelo
de planejamento e operação da cadeia de energia elétrica brasileira através da aplicação das
ferramentas de resposta da demanda no ambiente de redes elétricas inteligentes, com vistas
à solução do problema formulado e o desenvolvimento de um sistema de integração de fontes
de recursos distribuídos híbridos instalados em seus respectivos pontos de consumo ou
geração com possibilidade de autogeração, cogeração e geração distribuída como sistemas
isolados ou conectados à rede para clientes tipo residencial, comercial, industrial e rural.

Somente por meio da coleta de dados e informações sobre o setor elétrico brasi-
leiro composto por empresas geradoras, concessionárias, comercializadoras, operadores,
reguladores, consumidores e supridores de energia no ACR – Ambiente de Contratação
Regulada e ACL – Ambiente de Contratação Livre, é possível viabilizar a incrementação
de uma solução baseada em novas metodologias, modelos, produtos ou serviços baseados
exclusivamente nos parâmetros dos interessados.

O dados a ser coletados nesta amostra têm como objetivo extrair dados, analisá-los
e obter conclusões sobre o assunto investigado com o objetivo de, em linhas gerais, obter
um cenário através da estatística descritiva a fim de verificar a viabilidade, o grau de
originalidade da contribuição e as relações de causa e efeito como meio de validação de
cenários e conclusões, obtendo ainda informações imprescindíveis para analisar o potencial
de demanda do mercado, sua inserção na cadeia de produção, aplicação e retorno de
investimento, benefícios financeiros e econômicos da solução.

Com o objetivo de mapear o setores que compõem o mercado de energia elétrica
serão realizados os seguintes mapeamentos:

1. Mapeamento de empresas distribuidoras;
2. Mapeamento governamental;
3. Mapeamento com consumidores;

As DEFINIÇÕES basearam-se na verificação prospectiva sobre o futuro do setor
elétrico brasileiro, este levantamento amostral visa oferecer bases para nortear pesquisas
que envolvem temas relacionados ao assunto.

Estes dados servem para aplicação desde contextos restritos até mais amplos pois
através das ferramentas estatísticas é possível inferir, prever, analisar, descrever e explorar
os dados por meio de gráficos e tabelas acompanhados por comentários.
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Entende-se por Resposta da demanda...
Entende-se por Redes elétricas inteligentes...
As principais Proposições e hipóteses...
A Estrutura do levantamento tipo Survey...

Figura 75 – Etapas da Survey

O PLANEJAMENTO DA PESQUISA é determinado através de parâmetros
utilizados para realização da pesquisa tipo survey.

As Características dos dados são obtidas através da forma observacional da
pesquisa são coletados dados quantitaivos e qualitativos os quais são obtidos por meio de
escalas que definem o porte da empresa e do consumidor, sendo que de posse destes dados
é possível realizar a transformação em dados qualitativos.

São instrumentos de coleta de dados entrevistas por questionário, pesquisa
por telefone, internet, mala direta, entre outros como vetor para alcançar a população-alvo
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da pesquisa. Outras formas de pesquisa são as discussões em grupo ou entrevistas de
profundidade.

Após o advento da Constituição de 1988 no Brasil, muitas audiências pública têm
sido realizadas por órgãos do governo, em suas respectivas áreas, para discussão de tópicos,
pesquisa de opinião, análise de viabilidade, etc., como meio de democratizar as discussões,
formar cenários, entre outros.

Pesquisas deste tipo são comumente realizadas pelo Ministério de Minas e Energia,
Aneel, EPE, Agências reguladores por meio de convite ao público em geral, entidades,
empresas, universidades, comunidades, etc.

A Taxa de retorno dos dados depende de questões relacionadas à erros de
generalização e validade interna, a literatura recomenda taxas de retorno acima de 50

O Período, duração e prazo de todas as etapas do projeto de survey estão
contidas em um organograma em que são estabelecidos os limites de de tempo para sua
execução.

Figura 76 – Cronograma da Survey

Dimensão da população
. . . ..
A Caracterização e seleção da população é definida em função da área de

interesse do estudo questão compor a cadeia de suprimento de energia elétrica, o público alvo
da pesquisa compreende os fornecedores diretos de energia elétrica em média tensão (MT)
e baixa tensão (BT), ou seja, empresas de distribuição de energia elétrica e consumidores
finais em suas respectivas classes de consumo.

Não obstante fazer parte da setor de energia elétrica empresas de geração de
energia convencional e de transmissão em alta tensão, este trabalho se limita à análise
das características de opinião voltadas para o cenário da inserção de geração distribuída
em que o consumidor convencional, hipoteticamente, possa tornar-se um mini ou micro
gerador.
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A seguir são apresentadas as questões elaboradas de acordo com o tipo de agentes
de energia:

Parte 1 - Empresas concessionárias de distribuição:

Figura 77 – Survey Parte 1
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Parte 2 - Órgãos governamentais:

Figura 78 – Survey Parte 2

Parte 3 - Prossumidores tipo, residencial, comercial, industrial e rural:
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Figura 79 – Survey Parte 3

Os Custos da pesquisa dependem da extensão de indívíduos analisados e para
uma pesquisa exaustiva, o custo é extremamente alto e inviável para a coletas de todos
elementos da população.

Além disso, haveria um demanda tempo muito maior, sendo que com isto torna-
se viável reduzir a a amostra dos elementos que são pesquisados por meio de sorteios
aleatórios simples, buscando garantir a homogeneidade das características de interesse
listas e classificadas.

Questionários de pesquisa enviados pela internet, por exemplo, têm custo reduzido
e muitas plataformas deste tipo de ferramenta têm sido oferecidos online de forma válida,
desde que haja o controle de não respondentes da pesquisa.

Na fase de Calibração das questões, é necessário definir os tipo e quantidades de
questões são utilizadas combinações de questões de fácil preenchimento pelo respondente,
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facilidade de tabulação, análise de dados onde são combinadas questões fechadas, abertas,
utilizando ainda escalas de intensidade.
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Anexo 3 - Jornada de Tarifas Dinâmicas de Energia Elétrica

Programação do evento

Data: 29 de setembro de 2017 Local: Auditório "Prof. Francisco Romeu Landi".
Prédio de Administração da Poli. Av. Prof. Luciano Gualberto, travessa 3, nº 380, Cidade
Universitária, São Paulo, SP Período: 08:30 hrs. às 18:30 hrs. Período: 18:00 hrs. às 18:30
hrs. Fechamento das mesas e finalização dos trabalhos.

• MESA 1 – Tarifas Dinâmicas e Contratos (MME, ONS, CCEE, EPE, ABRADEE,
ELETROBRAS, PROTESTE) - 08:30 hrs. às 10:45 hrs.

• INTERVALO - 10:45 hrs. às 11:00 hrs. - Café
• MESA 2 – Tarifas Dinâmicas, possibilidades de sua implementação e infraestrutura

necessária (ABRADEE, ABEEOLICA, ABSOLAR, AES Eletropaulo, EDP Brasil,
PROTESTE) - 11:00 hrs às 13:15 hrs.

• MESA 3 – Tarifas Dinâmicas, o equilíbrio entre agentes e o funcionamento harmônico
dos mercados (ONS, CCEE, EPE, ELETROBRAS, ABRADEE, ABEEOLICA,
ABSOLAR, EDP Brasil) - 14:30 hrs. às 18:00 hrs.

Questões

1. Quais são as categorias de consumidores que deverão ser beneficiados pelas tarifas
Dinâmicas? Só AT ou AT+BT; só BT, grandes ou pequenos? Quais?

2. Quais os postos tarifários a considerar?
3. Os contratos serão realizados com AT ou BT? Corresponde a um contrato de adesão?

Que deve ter no contrato? Mais pessoas envolvidas implicam mais contratos e maiores
benefícios? Vislumbram-se duas modalidades de atuação: a) o consumidor adere ao
uso de tarifas dinâmicas, b) o consumidor permanece com a tarifa atual. Até quando
os consumidores poderão ficar na tarifa atual?

4. Uma vez que os medidores inteligentes estejam disponíveis a quantidade de contratos
que poderão oferecer os comercializadores não tem limite. A tarifa regulada pode
prejudicar o desenvolvimento dessas possibilidades. É oportuno pensar na eliminação
da tarifa regulada? Período de transição?

5. Qual é o grau de implantação dos medidores inteligentes e sua previsão de renovação
total para uso em smart grids?

6. Está prevista uma regulamentação para empresas comercializadoras de eletricidade
que fornecem energia a consumidores residenciais? Outros consumidores BT?
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7. É o comercializador quem vai supervisionar os preços e comunicar aos consumidores
em BT de forma automática, a través de instrumentos de medição avançada, para
que possa otimizar a gestão de seu consumo?

8. A ANEEL pensa em regulamentar os sistemas de Infraestrutura de Medição Avançada
(AMI) (“Advanced Metering Infrastructure”). Quais sinais serão disponibilizados
para o consumidor?

9. Como a ANEEL pretende regulamentar a qualidade (índices de continuidade DEC,
FEC)?

10. Um grupo de consumidores com um mesmo interesse (baixar o valor de suas faturas
de luz) se juntam para conseguir uma tarifa mais baixa. Que possibilidade existe de
acontecer compras coletivas de energia?

11. Que programas de incentivo no âmbito da resposta à demanda devem ser implemen-
tados?

12. Que possibilidade existe de viabilizar a compra de energia exclusivamente verde
fornecida a traves de fontes renováveis de energia?

13. Quais medidas devem-se considerar para permitir a entrada dos recursos distribuídos
(geração distribuída e armazenamento) sem distorcer o funcionamento do mercado?

14. Em que medida a regulação sobre geração distribuída deverá ser adequada para
atender a entrada de sistemas de armazenamento?

15. Existe a possibilidade de criar programas de incentivos em microgeração e minigeração
distribuída incluindo, também, sistemas térmicos na perspectiva de dar um retorno
real aos consumidores e diminuir o uso de chuveiros elétricos em horas pico?

16. A falta de padrões no âmbito da microgeração e minigeração distribuída impede o
seu desenvolvimento? O que fazer para minimizar este problema?

17. Que opções de comercialização tem a geração distribuída? Poderá vender a energia e
potência que seja gerada? A quem?

18. Qual a estatística mínima para uma avaliação final das tarifas dinâmicas e resposta
do consumidor?

19. Qual a correlação com as tarifas dinâmicas de outras variáveis do tipo IDH?
20. Qual a possibilidade de concessionárias de energia viabilizar projetos piloto relaci-

onados com as tarifas dinâmicas? Como implementar esses projetos piloto? Como
garantir que o consumidor não pagará a mais do que paga hoje?
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Anexo 4 - Especificação e custo de hardware e software

Os custos de materiais e equipamentos utilizados nos testes, experimentos e provas
de conceito são aqui apresentados com o intuito de justificar o baixo custo para testes e
implementações cabendo destacar que os valores não representam valores para produção
de lotes maiores, cujo valor deve ser ainda mais reduzido.

A Tabela 48 apresenta os custos de aquisições de produtos e componentes para
desenvolvimento dos diversos componentes de construção do protótipo.

Tabela 48 – Custos de componentes utilizados no desenvolvimento do protótipo
A. Software Custo (R$) B. Hardware e outros materiais Custo (R$)
1. *Linux 0,00 1. ***Aquisição 1 (vide Figura 62) 1.825,00
2. *Python 0,00 2. Aquisição 2 (vide Figura 63) 929,00
3. *OpenDSS 0,00 3. Aquisição 3 (vide Figura 64) 25,02
4. *Pyomo 0,00 4. Aquisição 4 (vide Figura 65) 83,00
5. **Microsoft Office 0,00 5. Aquisição 5 (vide Figura 66) 549,97

Subtotal: 0,00 Subtotal: 3.411,97
Total: 3.411,97

Observações: * Open Source;** do próprio laboratório; *** adquirido com recurso
financeiro da FDTE - Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia

Fonte: Elaborada pelo autor.

As Figuras 79 a 83 apresentam a descrição de cada um dos itens de aquisição bem
como seus custos parciais e totais.

Figura 80 – Aquisição 1 - Microcomputador

Fonte: Acervo do autor.
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Figura 81 – Aquisição 2 - Microcontroladores e componentes eletrônicos

Fonte: Acervo do autor.

Figura 82 – Aquisição 3 - Microcontroladores e componentes eletrônicos - continuação

Fonte: Acervo do autor.
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Figura 83 – Aquisição 4 - Microcontroladores e componentes eletrônicos - continuação

Fonte: Acervo do autor.

Figura 84 – Aquisição 5 - Componentes elétricos - continuação

Fonte: Acervo do autor.
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Anexo 5 - Links de vídeo de apresentações, testes e provas de
conceito

Vídeos de apresentações de provas de conceito

1. Prova de Conceito de Controle Direto de Carga Térmica - (CDC) - <https://youtu.
be/9JBxew4frhs>;

2. Prova de Conceito de servidor web para monitoramento de temperatura e umidade -
<https://youtu.be/aw-qua0Wcf8>;

3. Prova de Conceito com Prossumer Energy Application (ProAPP) ou Aplicativo do
Prossumidor de Energia <https://youtu.be/RLO2fhdYRvA>;

4. Prova de Conceito da platorma Provider Energy Virtual Platform Integration (Ag-
gApp) ou Plataforma de Integração Virtual do Provedor de Energia - <https:
//youtu.be/1CnhT-sqfxQ>;

5. Prova de Conceito do Intelligent Hibrid Energy Device (SmartH) - Dispositivo Inteli-
gente de Energia Híbrida prossumidor de energia <https://youtu.be/1CnhT-sqfxQ>;

Tabela 49 – Links de vídeo de provas de conceito
Descrição Link - QRCode

1 Prova de Conceito de Controle
Direto de Carga Térmica - (CDC)

2
Prova de Conceito de servidor
web para monitoramento
de temperatura e umidade

3
Prova de Conceito (ProAPP) -
Aplicativo do Prossumidor
de Energia

4
Prova de Conceito do (AggApp)
ou Plataforma de Integração
Virtual do Provedor de Energia

5
Prova de Conceito do Dispositivo
Inteligente de Energia
Híbrida (SmartH)

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Vídeos de apresentações de eventos

1. Jornada de Tarifas Dinâmicas - Parte I/II - <https://youtu.be/ZtG14buiFQ8>;
2. Jornada de Tarifas Dinâmicas - Parte II/II - <https://youtu.be/mDd3vHJ0ySw>;
3. Apresentação de artigo no ISGT LA - 2019 - <https://youtu.be/Tmvs4Ho9G0I>;
4. Apresentação de artigo no INTERCON - 2020 - <https://youtu.be/p5Dadk4S8SY>;

Tabela 50 – Links de vídeo de apresentações
Descrição Link - QRCode

1 Jornada de Tarifas Dinâmicas -
Parte I/II

2 Jornada de Tarifas Dinâmicas -
Parte II/II

3 Apresentação de artigo no
ISGT LA - 2019

4 Apresentação de artigo no
INTERCON - 2020

Fonte: Elaborada pelo autor.


