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RESUMO

Com a crescente preocupação ambiental, a geração eólica vem ampliando sua participação na matriz energética, o que, consequentemente, 
diminui a capacidade de regulação da rede elétrica a ela conectada, seja na transmissão ou distribuição de energia, aumentando com isso, a 
preocupação em relação a essa interligação do sistema eólico, pois, devido à intermitência do vento, o qual segue um padrão estocástico, 
problemas como a variação da frequência, potência e tensão são intensificados. É importante destacar que a depender da quantidade e 
disposição geográfica dos aerogeradores, a potência entregue à rede (potência de saída) pode ser naturalmente suavizada devido ao 
cancelamento de picos de potência. Isso é, quanto mais aerogeradores estiverem conectados em um único ponto, menor será a variação da 
potência de saída registrada. Objetivando a melhoria da conexão eólica com a rede elétrica, uma opção existente é a utilização de sistemas de 
armazenamento de energia em baterias – BESS (Battery Energy Storage System), os quais são formados por acumuladores conectados através de 
conversores e sistemas de controle. Para simular o funcionamento de um BESS aplicado à suavização de potência, será proposto um sistema de 
controle utilizando a ferramenta computacional MATLAB®, no qual o BESS é configurado para tentar suprir a diferença entre as potências gerada 
e prevista. Vale ressaltar que a previsão é feita para a hora seguinte de operação e consiste em uma média da potência gerada na hora anterior. 
Ademais, essa previsão levará em consideração possivelmente uma rede neural que prevê a próxima potência de saída do sistema e os limites do 
Estado de Carga - SOC (State of Charge), carregamento e descarregamento da bateria. Como a previsão é realizada hora a hora, caso não haja 
extrapolação nos limites da bateria, a suavização da potência segue em forma de degraus, evitando picos na rede de transmissão/distribuição. 
Essa simulação tem como saída não apenas a potência eólica suavizada, mas também a análise no comportamento do SOC, da potência injetada 
ou absorvida pela bateria, sua energia processada e o valor do desvio padrão. Com esses parâmetros obtidos, torna-se possível uma análise do 
comportamento do BESS, o que, para esse caso, é considerado ideal, uma vez que nenhum desgaste e tempo de resposta é considerado. Outras 
duas ferramentas foram desenvolvidas para auxiliar a análise dos resultados da suavização da potência. A primeira é uma distribuição acumulada 
da variação absoluta da potência eólica em relação à média horária do sistema analisado, o que permite relacionar a potência nominal da bateria 
com o percentual de variação de potência do sistema suprido. Já a segunda ferramenta trata-se da obtenção de um histograma da potência de 
saída para a rede com e sem o BESS, indicando uma análise que remete à eficiência da suavização. Por fim, um estudo de caso será apresentado 
para ilustrar os resultados obtidos em um conjunto de aerogeradores reais, o qual é simulado juntamente com um BESS de 2MW de potência 
nominal, 2MWh de energia máxima da bateria e SOC limitado entre 5% e 95%, evitando, assim que a bateria seja completamente 
carregada/descarregada.
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