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Espaço Energia, a scientific journal, was conceived as a communication vehicle with the aim of promoting the dissemination 

and sharing of knowledge in areas related to energy, bringing important benefits to society and to the human being, by 
means of better products, processes, services, and technology.  

The key to generating these benefits is the investment in innovation resulting from endeavours driven by the power of 
creation. The challenge that presents itself is, therefore, to develop a culture focused on imagination, knowledge creation and 

its development, in an organized and systematic manner, generating innovation and promoting the evolution of society.  

To achieve this goal, the integration of professionals from power utility companies, industry organizations, universities and 
research centres is essential. This exchange should not only provide opportunities for growth and development but also help 

utility companies to recover the vision that their role is also to promote, through innovation, the evolution of society.  

Bearing in mind the importance of competence and maturity acquisition, an Editorial Board was conceived to reflect the 
seriousness and power of criticism, with the goal of enhancing the quality of published work and also of establishing a 

mechanism to achieve excellence in knowledge sharing and development fostering.  

The International Committee of Referees consists of scientists and professionals from renowned institutions, who are known 
by their outstanding knowledge in the disciplines covered by the journal. Papers are submitted to a double-blind reviewing 

process, that is, authors and referees do not know each other´s names. This procedure aims at ensuring the quality, suitability, 
transparency and impartiality in the process of paper reviewing and selection.  

Espaço Energia had its official launch in October 2004 and, since then, we can see the impact both in the companies related 
to the energy sector and in academia. 

 

Supporting institutions: 
COPEL – Companhia Paranaense de Energia 

UFPR –Universidade Federal do Paraná 
LACTEC – Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento 



 
                  ESPAÇO ENERGIA   |   ISSUE  36   |   APRIL  2022 
 

ii 

Editorial – Issue 36 – April 2022 
 

The world energy sector has been heavily impacted by recent global events, notably the conflict between 
European countries, which has brought turmoil in various sectors of the economy and, consequently, has caused 
socioeconomic difficulties in several countries. However, the adverse situation we are experiencing today could 
have been significantly mitigated if it were not for the negligence of world leaders, especially European leaders, 
regarding energy security strategies. The diversification of resources, in this specific case, of energy sources, is a 
strategy that is known to provide security, since, with a balanced matrix, the scarcity of supply of an energy source, 
or even its complete withdrawal, is easily compensated by the remainder sources. Using economic jargon, hedging 
is very important. 

Diversification also plays an important role in environmental sustainability. The recent report by the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) shows that the emission of greenhouse gases continues to 
increase, which demands emergency and urgent actions in a global context, under the leadership of the countries 
that consume most of the energy. Therefore, in recent years, despite the warnings of several international 
organizations, world leaders have not done enough to neutralize the progression of environmental deterioration. 
We all know that there is no completely neutral way of generating energy safely, but the need to expand efforts 
to diversify the world energy matrix is evident, privileging sources that have less negative impact on the 
environment. 

The lack of governmental strategy in the energy sector today in Brazil is noticeable. We have watched with great 
concern the attempts at political interference in state-owned companies, especially in the oil sector, due to the 
turmoil caused by the conflict in Europe. The current situation highlights the lack of energy security policies, 
among others related to the adequate supply of energy to the industrial sectors in the country. Unfortunately, the 
natural path of government leaders is political interference rather than the development of policies that will 
mitigate the effects of global crises. 

Brazil, until recently a respected leader in issues of energy generation using adequate sources, today is on the 
sidelines of the process of modernization of energy matrices. The country's geopolitical strategy for the 
composition of a cleaner and cheaper energy matrix, although it could be the target of occasional criticism, was 
perceived worldwide as something to be recognized. Obvious issues can be cited, such as the predominant use of 
energy from water sources, from wind sources, both with Marginal Operating Cost equal to zero, extensive 
interconnection between electrical subsystems and respect for environmental issues. Among the specific 
objections, we can mention the detachment between the physical production of the generators and their revenue. 
These aspects, which make an industry economically viable, cannot be addressed by anachronistic models. 

In times of crisis, it is tantalizing to withdraw resources from initiatives aimed at the evolution of society, those 
that add future value to the nation, since their results are not visible to the general public in the short term. This 
was exactly the case of the R&D Programme of the regulatory agency for electrical energy, ANEEL (Agência 
Nacional de Energia Elétrica), whose resources which had not yet been invested were redirected to urgent issues 
caused by the pandemic. It is natural that resources are redirected when there is a strong contingency, but the 
map established by government bodies regarding the contribution of each sector of the economy speaks for itself. 
If the country wants to stand out technologically and promote the evolution of society, providing an increasingly 
higher quality of life, it cannot afford to withdraw resources almost exclusively from actions aimed at the future. 
This demonstrates a lack of public policies and security strategies in all sectors, including energy. 

Strategies related to the country's energy sector should not only guarantee the continuity of initiatives that bring 
value in the medium and long term, but also develop energy diversification strategies that guarantee security for 
society, mitigating the effects of crises and protecting both the industrial sector and the society of economic 
turmoil and commercial fluctuations caused by resource contingencies. If energy diversification strategies are 
insufficient and investments in technological innovation are redirected to the point of interrupting ongoing 
initiatives, the attitude that the country demonstrates is not one of thinking about its own future, but of coming 
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to terms with its underprivileged situation vis-à-vis the more developed nations, perpetuating its stigma of, 
despite having the resources to evolve, not being able to take off. 

The 36th issue of Espaço Energia features only two articles, due to the rigour of the evaluation process of 
manuscripts submitted to the journal. The first addresses the impacts of flow batteries on transmission lines, with 
the objective of analysing the possibility of circumventing congestion problems. The work concludes that the 
relocation of stored energy from batteries can redistribute the flows through the transmission lines, allow for a 
better use of the hydraulic generation capacity and, thus, avoid dispatch of thermal generation. The second paper 
evaluates the potential for generating energy from biogas derived from urban solid waste, based on experiments 
carried out in a sanitary landfill in the southern region of the country. In the specific case, it was concluded that 
the use of biogas as energy would meet the demand of approximately four thousand homes and avoid the 
emission of more than two thousand tons of carbon dioxide equivalent in a period of forty years, which shows the 
potential of such facilities in the country. 

Finally, the body of editors of Espaço Energia would like to thank everyone involved in the publication of this issue, 
starting with the authors and their interest in publishing their results here, for the impeccable work of the referees 
belonging to the journal’s editorial board, for all the collaborators, responsible for activities behind the scenes 
and, finally, for the constant interest of our assiduous readers. We wish you all a good reading. 

 

Klaus de Geus and Marcelo Rodrigues Bessa 
Members of the board of editors 
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Editorial – Edição 36 – April de 2022 
 

O setor energético mundial vem sendo fortemente impactado pelos recentes acontecimentos globais, 
notadamente o conflito entre países da Europa, que trouxe turbulência em diversos setores da economia e que, 
consequentemente, tem causado dificuldades socioeconômicas em diversos países. No entanto, a situação 
adversa que hoje vivemos poderia ter sido amenizada significativamente, não fosse o descaso de líderes mundiais, 
em especial os líderes europeus, quanto a estratégias de segurança energética. A diversificação de recursos, neste 
caso específico, das fontes de energia, é uma estratégia que sabidamente provê segurança, uma vez que, com 
uma matriz equilibrada, a escassez de suprimento de uma fonte de energia, ou até mesmo sua completa retirada, 
é facilmente compensada pelas demais. Usando o jargão econômico, fazer “hedge” é muito importante. 

A diversificação também tem um papel importante na sustentabilidade ambiental. O recente relatório do Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change) mostra que 
a emissão de gases de efeito estufa continua aumentando, o que demanda ações emergenciais e urgentes em 
contexto mundial, sob a liderança dos países que mais consomem energia. Portanto, em anos recentes, não 
obstante os alertas de diversos organismos internacionais, os líderes mundiais não fizeram o suficiente sequer 
para neutralizar a progressão de deterioração do meio ambiente. Todos sabemos que não existe uma forma 
completamente neutra de se gerar energia com segurança, mas é evidente a necessidade de ampliar os esforços 
na diversificação da matriz energética mundial, privilegiando as fontes que tenham menor impacto negativo ao 
meio ambiente. 

É perceptível hoje no Brasil a falta de estratégia governamental no setor energético. Temos assistido com grande 
preocupação as tentativas de ingerência política em empresas estatais, especialmente na área de petróleo, devido 
às turbulências ocasionadas pelo conflito na Europa. A situação atual evidencia a carência de políticas de 
segurança energética, dentre outras relacionadas ao adequado suprimento de energia aos setores industriais no 
país. Infelizmente, o caminho natural dos líderes governamentais é o da interferência política em detrimento da 
elaboração de políticas que venham a mitigar os efeitos de crises mundiais. 

O Brasil, até há pouco uma liderança respeitada em questões de geração de energia utilizando fontes adequadas, 
hoje está à margem do processo de modernização das matrizes energéticas. A estratégia geopolítica do país para 
a composição de uma matriz energética mais limpa e econômica, embora pudesse ser alvo de críticas pontuais, 
era percebida mundialmente como algo a ser reconhecido. Podem-se citar questões óbvias, tais como o uso 
predominante de energia de fontes hídricas, de fontes eólicas, ambas com Custo Marginal de Operação (CMO) 
igual a zero, extensa interligação entre os subsistemas elétricos e respeito a questões ambientais. Entre as 
objeções pontuais, pode-se citar o descolamento entre a produção física dos geradores e sua receita. Esses 
aspectos, que viabilizam economicamente uma indústria, não podem ser abordados por modelos anacrônicos. 

Em tempos de crise, é tantalizador retirar os recursos das iniciativas voltadas à evolução da sociedade, aquelas 
que agregam valor futuro para a nação, já que seus resultados não são visíveis para o público geral no curto prazo. 
Foi exatamente este o caso do Programa de P&D da ANEEL, agência reguladora de energia elétrica, cujos recursos 
que ainda não haviam sido investidos foram redirecionados para as questões urgentes ocasionadas pela 
pandemia. É natural que recursos sejam redirecionados quando há uma forte contingência, mas o mapa 
estabelecido pelas instâncias governamentais quanto à contribuição de cada setor da economia fala por si. Se o 
país deseja se destacar tecnologicamente e promover a evolução da sociedade, provendo cada vez maior 
qualidade de vida, não pode se dar ao luxo de retirar os recursos quase que exclusivamente das ações voltadas ao 
futuro. Isso demonstra carência de políticas públicas e estratégias de segurança em todos os setores, inclusive o 
energético. 

As estratégias relacionadas ao setor energético do país deveriam não apenas garantir a continuidade das 
iniciativas que trazem valor no médio e no longo prazo, mas também elaborar estratégias de diversificação 
energética que garantam segurança para a sociedade, amenizando efeitos de crise e protegendo tanto o setor 
industrial quanto a sociedade de turbulências econômicas e oscilações comerciais ocasionadas por contingências 
de recursos. Se as estratégias de diversificação energética são insuficientes e os investimentos em inovação 
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tecnológica são redirecionados a ponto de interromper iniciativas em andamento, a postura que o país demonstra 
ter não é a de pensar em seu próprio futuro, mas sim de se conformar com sua situação desprivilegiada ante as 
nações mais desenvolvidas, perpetuando seu estigma de possuir recursos para evoluir e, melancolicamente, não 
conseguir decolar. 

A edição de número 36 da Espaço Energia apresenta apenas dois artigos, devido ao rigor do processo de avaliação 
dos artigos submetidos ao periódico. O primeiro aborda os impactos das baterias de fluxo em linhas de 
transmissão, com o objetivo de analisar a possibilidade de contornar problemas de congestionamento. O trabalho 
conclui que o remanejamento da energia armazenada das baterias pode redistribuir os fluxos pelas linhas de 
transmissão, permitir que a capacidade de geração hidráulica seja mais bem aproveitada e, assim, evitar despacho 
de geração térmica. O segundo artigo avalia o potencial de geração de energia a partir de biogás derivado de 
resíduos sólidos urbanos, com base em experimentos realizados em um aterro sanitário no sul do país. No caso 
específico, chegou-se à conclusão de que o aproveitamento do biogás como energia atenderia a demanda de 
aproximadamente quatro mil residências e evitaria a emissão de mais de duas mil toneladas de dióxido de carbono 
equivalente no período de quarenta anos, o que evidencia o potencial de instalações desse tipo no país. 

Por fim, o corpo de editores da Espaço Energia gostaria de agradecer a todos os envolvidos na publicação desta 
edição, a começar pelos autores e por seu interesse em divulgar aqui seus resultados, pelo irrepreensível trabalho 
dos avaliadores do corpo editorial, por todos os colaboradores, responsáveis por atividades nos “bastidores” e, 
por fim, pelo constante interesse dos assíduos leitores. Desejamos a todos uma boa leitura. 

 

Klaus de Geus e Marcelo Rodrigues Bessa 
Membros do corpo de editores 
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Alívio de sobrecarga em 
linhas de transmissão 
usando sistemas de 
armazenamento 
Eveline Fernanda Czar1 
Thelma Solange Piazza Fernandes1 
Álvaro A. Waldrigues de Almeida1,2 

1Universidade Federal do Paraná 
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Abstract: One of the several applications of energy storage 
systems in Electric Power Systems is the alleviation of 
transmission network congestions. This work deals with the 
impacts of batteries on power flows through the transmission 
lines of hydrothermal systems with the aim of circumventing 
transmission congestions. First, a study is carried out on how 
to allocate and size the batteries and, once the allocations are 
made, the impacts arising from their installations are 
analysed. The optimal allocation and sizing of the batteries 
are made to minimize load cuts arising from congestion on 
the lines. This optimization problem is solved via Genetic 
Algorithms and Multiperiod Optimal Power Flow. Results are 
analysed with a system of 33 buses and show that it is 
possible to reduce load cuts due to transmission congestion. 

Keywords: Battery allocation, hydrothermal system. genetic 
algorithms, transmission congestion, optimal power flow. 

Resumo: Uma das várias aplicações dos sistemas de 
armazenamento de energia em Sistemas Elétricos de 
Potência é o alívio de congestionamentos na rede de 
transmissão. Este trabalho trata dos impactos das baterias 
nos fluxos de energia através das linhas de transmissão de 
sistemas hidrotérmicos no intuito de contornar 
congestionamentos de transmissão. Primeiramente, faz-se 

um estudo sobre como alocar e dimensionar as baterias e, 
uma vez feitas as alocações, analisam-se os impactos 
decorrentes de suas instalações. A alocação e o 
dimensionamento ideais das baterias são feitos para 
minimizar os cortes de carga decorrentes do 
congestionamento nas linhas. Este problema de otimização é 
resolvido por meio de Algoritmos Genéticos e Fluxo de 
Potência Ótimo Multiperíodo. Os resultados são analisados 
segundo um sistema de 33 barras, e mostram que é possível 
reduzir cortes de carga ocasionados por congestionamento 
nas linhas de transmissão. 

Palavras-Chave: Alocação de baterias, sistema hidrotérmico, 
algoritmos genéticos, congestionamento de rede de 
transmissão, fluxo de potência ótimo. 

1 Introdução 

undialmente, tem havido um aumento no uso de fontes 
eólicas e solares. No Brasil, tem-se observado também 
aumento na instalação de usinas eólicas (principalmente na 
região Nordeste) e solares (de forma distribuída ao longo de 
todo território. Contudo, tais fontes apresentam elevados 
níveis de variabilidade de geração, não podendo ser 
despachadas. 

Para compensar essa questão, alguns países como EUA, 
Alemanha e Austrália têm planejado suas estratégias de 
expansão em energia eólica e fotovoltaica junto com a 
instalação de sistemas de armazenamento de energia. No 
entanto, os sistemas de armazenamento não só são usados 
para contornar questões de variabilidade de energia, mas 
também para redução dos custos de transmissão [1]. 

Existem diversos tipos de tecnologia de armazenamento, tais 
como: baterias eletroquímicas (Battery Energy Storage 
System – BESS), usinas hidrelétricas reversíveis, plantas de 
armazenamento de energia em ar comprimido e plantas de 
armazenamento de energia em ar líquido.  

Como a entrada em operação de BESS é muito mais rápida do 
que os outros sistemas de armazenamento, elas têm sido 
utilizadas cada vez em maior número, protagonizando a 
maioria dos sistemas de armazenamento de energia 
instalados na atualidade, aliado aos preços que estão cada 
vez mais acessíveis.  

Há inúmeras aplicações de BESSs em Sistemas Elétricos de 
Potência (SEP), tais como deslocamento de energia elétrica 
no tempo, fornecimento de energia elétrica, integração das 
fontes renováveis intermitentes, controle primário de 
potência, alívio de congestionamento da rede, melhora da 
estabilidade transitória, gerenciamento do custo da energia 
por tempo de uso e corte dos picos de demanda [2]. 

A maior parte dessas aplicações tem sido amplamente 
estudada na literatura, com exceção da questão do 
congestionamento, que possui poucos trabalhos, mas que, 
de acordo com Euer e Corey [3], podem tornar-se uma 
alternativa para evitar custos e encargos extras. 

Uma alternativa para contornar problemas de 
congestionamento é a expansão da rede, mediante a 
construção de novas linhas de transmissão [4]. 

M 
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Assim, questões de congestionamento das linhas de 
transmissão, aliadas ao uso crescente da carga, esgotamento 
dos recursos hídricos e aumento das fontes eólicas e solares 
no sistema elétrico brasileiro, por exemplo, justificam a 
importância de também se realizarem estudos a respeito do 
impacto dos sistemas de armazenamento nos fluxos de 
potência através das linhas de transmissão de sistemas 
elétricos. 

Um exemplo de sucesso no uso de sistemas de 
armazenamento foi na Austrália, onde foi instalado um 
sistema de baterias de 100 MW/129 MWh conectado em 275 
kV e montada em apenas 54 dias. Isso mostra que sistemas 
similares podem rapidamente complementar a operação de 
fontes alternativas e vir a contornar gargalos na transmissão, 
dando tempo, por exemplo, para que recapacitações de 
linhas ou novos empreendimentos sejam finalizados [5]. 

Alguns trabalhos já abordaram a questão de uso de BESS para 
alívio de sobrecarga nas linhas, tais como os trabalhos de: 

§ Arabali, Ghofrani e Etezadi-Amoli [6], que define o 
tipo e a localização ideal de sistemas de 
armazenamento de energia para alívio de 
congestionamento de linhas de transmissão para 
sistemas eólicos. Eles combinam Fluxo de Potência 
Ótimo (FPO), Estimação de Dois Pontos (2PE) e 
Otimização por Enxame de Partículas (PSO). Os 
resultados obtidos para um sistema IEEE 24 barras 
mostram as vantagens na utilização de sistemas de 
armazenamento de energia, tanto para o custo 
social, isto é, soma dos custos de operação e de 
congestionamento, quanto para o alívio de 
congestionamento das linhas de transmissão em 
relação as alternativas; 

§ Nguyen et al. [7], que formula um problema de 
Fluxo de Potência Ótimo Multiperíodo (FPOM) para 
definir a melhor localização para instalação de 
baterias em sistemas elétricos com forte 
penetração de energia eólica. As melhores barras 
candidatas para alocação de baterias são definidas 
a partir de um critério econômico, aplicados em um 
horizonte de 24 horas e testados em sistemas IEEE 
14 e 18 barras para avaliação;  

§ Babrowski, Jochem e Fichtner [8], que utiliza o 
software PERSEUS-NET-ESS, que analisa a 
distribuição e investimentos do setor na rede 
alemã, indicando não somente as capacidades 
instaladas, mas também sua alocação ideal. 
Conclui-se que a utilização de sistemas de 
armazenamento de energia não aponta grandes 
benefícios até 2030 na Alemanha ou então, até que 
50% da matriz energética seja de fontes 
renováveis; 

§ del Rosso e Eckroad [9], que afirma que uma 
bateria instalada no final de uma linha pode 
impedir episódios de contingência. A partir de um 
modelo de processo hierárquico, calculou-se o 
posicionamento ideal das baterias a partir de 
condições de sensibilidade dos locais onde havia 
congestionamento. Com os estudos, constatou-se 
que instalando uma bateria de 50 MW, aumenta-se 

a capacidade de transmissão em aproximadamente 
55 MW.  

§ Kazemi e Anzari [10], que apresenta um método 
integrado para o planejamento da expansão da 
transmissão, unindo a construção de novas linhas 
de transmissão junto com a instalação de baterias 
de armazenamento, analisando o nível de 
segurança e de confiabilidade da rede, concluindo 
que a confiabilidade do sistema se torna mais 
eficiente em comparação com o método 
tradicional de planejamento da expansão. 

Portanto, observa-se que poucos trabalhos já analisaram o 
uso de sistemas de baterias em redes elétricas sob a ótica de 
congestionamento nas linhas, e que alguns não a 
recomendam sob o ponto de vista econômico. No entanto, 
como colocado por Hartel, Doering e Jentsch [11], as 
vantagens sob a ótica de segurança operacional não devem 
ser relevadas. 

Além disso, os trabalhos se concentram em análises de 
alocação e impacto de baterias em sistemas térmicos com 
penetração de fontes eólicas, que não é o caso brasileiro, que 
é um sistema hidro-termo-eólico, com questões energéticas 
únicas. 

Assim sendo, para abordar especificamente essa questão do 
uso de BESSs para contornar sobrecarga nas linhas em 
sistemas hidrotérmicos, este artigo pretende formular 
problema de otimização que seja capaz de alocar e 
dimensionar baterias em sistemas elétricos hidro-termo-
eólicos (tendo em vista que os trabalhos escritos estão 
inseridos em redes com matrizes energéticas térmicas e 
eólicas), e assim poder analisar o impacto das baterias no 
sistema elétrico brasileiro. 

A técnica de solução do problema de otimização é via 
Algoritmos Genéticos, escolhida pela facilidade de 
implementação. Salienta-se que poderia ser qualquer outra 
(como Enxame de Partículas usado em alguns trabalhos 
citados). Para se avaliar a função de avaliação do AG, que 
minimiza custos referentes ao corte de carga e de operação 
das baterias, utiliza-se um FPO Multiperíodo (FPOM), tal 
como também utilizado em [7] e [12], mas adaptado para 
sistema hidrotérmico. 

Assim, este trabalho diferencia-se dos demais pois equaciona 
um problema de otimização que aloca BESSs em sistemas 
hidrotérmicos que, além de melhorar os indicadores de 
continuidade e minimizar custos de investimentos, busca 
minimizar os prejuízos pelo não atendimento à carga por 
congestionamento nas linhas de transmissão. A escolha da 
tecnologia de armazenamento e o seu dimensionamento são 
necessários para que se possa realizar adequadamente a 
operação de um dia à frente e, assim, analisar o desempenho 
dos sistemas de armazenamento para fins de alívio de 
sobrecarga nas linhas. 

2 Formulação do Problema de Otimização para Alocação 
de baterias  

O problema de otimização proposto para alocação de 
baterias minimiza o custo operativo das térmicas, custo de 
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operação dos sistemas BESS e custo de corte de carga 
advindo dos congestionamentos na rede de transmissão. O 
problema também satisfaz as equações não lineares de fluxo 
de potência que correspondem aos balanços de potência 
ativa e reativa da rede, satisfaz as metas energéticas das 
usinas hidráulicas, limites operacionais de potência dos 
geradores hidráulicos e térmicos, limites operacionais de 
potência e energia das baterias e as características 
operacionais da rede tais como limites de magnitudes de 
tensão e fluxos de potência nos ramos da rede. 

As variáveis de otimização que se referem ao posicionamento 
(em qual barra instalar as baterias) e dimensão (seleção de 
potência e energia) são modeladas como variáveis binárias, 
as quais são otimizadas por meio da minimização de uma 
função de avaliação resolvida via AG. Essa função de 
avaliação é composta por critérios que buscam minimizar 
custo de operação das baterias e corte de carga (déficit de 
geração). 

Cada indivíduo gerado pelos AG são avaliados por um FPOM, 
que, entre outras funções, fornece os valores de corte de 
carga e custo de geração térmica. 

O FPOM não linear, que realiza o planejamento do sistema 
para horizonte de np períodos à frente de um horizonte de 
planejamento selecionado, otimiza a rede elétrica 
simultaneamente para todos esses np períodos, sendo que 
cada período pode durar ∆t minutos ou horas (conforme o 
número de períodos selecionados).  

Segundo Barton e Infield [13], as baterias não são adequadas 
para o armazenamento de longo prazo uma vez que a 
quantidade de energia que conseguem armazenar são 
normalmente utilizadas em intervalos de horas a segundos. 
Assim, para o contexto deste trabalho, modela-se o FPOM 
para atuar no horizonte de 24 horas discretizados por hora. 

A formulação do FPOM se inspira em uma formulação não 
linear aplicada a redes de distribuição que minimiza as perdas 
elétricas e custo de degradação das baterias tal como 
apresentada no trabalho de Blasi [12]. Essa formulação é 
adaptada a fim de incluir as restrições energéticas das usinas 
hidráulicas e minimização de corte de carga que venham a ser 
necessários a fim de contornar problemas de 
congestionamento nas linhas.  

Assim, para o novo problema proposto, pretende-se 
minimizar o custo operativo das térmicas, das operações de 
carga e descarga dos sistemas de baterias e o custo de corte 
de carga advindo dos gargalos de transmissão. O problema 
também deve satisfazer as equações não lineares de fluxo de 
potência que correspondem aos balanços de potência ativa e 
reativa da rede, satisfazer as metas energéticas das usinas 
hidráulicas, limites operacionais de potência dos geradores 
hidráulicos e térmicos, limites operacionais de potência e 
energia das baterias e satisfazer as características 
operacionais das redes tais como limites de magnitude de 
tensão e de fluxos de potência nos ramos da rede. 

O modelo proposto é capaz de alocar um número nbat de 
sistemas de baterias. A tecnologia de baterias escolhida é a 
do tipo íon-lítio, pois é esse o tipo de tecnologia, disponível 
na indústria, com dimensões de grande porte. 

A seguir, descreve-se a formulação da função de avaliação, 
para, na sequência, detalhar-se a formulação do FPOM 
utilizada para avaliar a função de avaliação. 

2.1 Função de avaliação 

A função de avaliação (fa), a ser resolvida via AG, tem a 
função básica de alocar e dimensionar as baterias e é 
modelada de acordo com a Equação 1, 

fa			= #! + #"                                     (1) 

onde #! refere-se ao custo de operação das baterias 
composto pelo custo por ciclo, calculado como custo total de 
aquisição dividido pelo número de ciclos previstos de vida 
útil; #"	é função custo linear de corte de carga necessário 
para se contornar sobrecarga nas linhas (a função #" é 
calculada pelo FPOM, assim como os processos de carga e 
descarga das baterias e despacho de geração térmica e 
hidráulica). O valor de corte de carga total é multiplicado pelo 
valor de custo de déficit do sistema, calculado pelo FPOM.  

A função de avaliação (Equação 1) é calculada para cada um 
dos indivíduos gerados pelo AG, que se destaca por sua 
capacidade de tratar de problemas de otimização 
multicritérios e com número grande de mínimos locais. O AG 
proporciona um mecanismo de busca em que os indivíduos 
mais aptos sobrevivem.  

Segundo Pacheco [14], o AG se diferencia de outras técnicas 
por utilizar regras de transição probabilísticas, população de 
indivíduos, não age sobre as soluções e sim sobre a 
codificação das possíveis soluções, não depende de 
informações adicionais e cálculo de derivadas. 

Nessa técnica, cada possível solução para o problema é 
chamada de cromossomo. A fim de encontrar as melhores 
soluções para o problema, aplica-se sobre cada geração um 
mecanismo de reprodução, baseado no processo evolutivo, 
que se baseia em operadores genéticos de mutação e 
cruzamento, entre outros, atuando sobre o material genético 
do cromossomo [14]. 

Neste trabalho, cada indivíduo representa o local e dimensão 
das baterias a serem alocadas, que é codificado por números 
binários. Cada indivíduo da população forma possibilidades 
de alocação de baterias. Para cada molde de bateria 
codificada, criam-se (n%&'(_*&+ +nbits_local) bits no 
cromossomo. 

O molde de codificação para cada bateria a ser alocada é 
dividida em duas partes.  

O primeiro gene do indivíduo, que informa a posição da 
bateria, é formado por uma sequência binária de nbits_locais 
que, uma vez convertido para decimal, aponta uma posição 
no vetor de barras candidatas a terem alocação de baterias. 
O número de bits para o primeiro gene depende da dimensão 
do vetor de barras candidatas a terem alocação de baterias. 

Se o primeiro gene apresentar uma sequência binária que, ao 
ser decodificada, representa um número maior do que a 
dimensão do vetor de barras candidatas para alocação, o 
indivíduo é descartado. 
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O segundo gene determina a dimensão das baterias e é 
formado por uma sequência binária de ,%&'(_*&+, que, 
convertido para decimal mais uma unidade, aponta uma 
posição no vetor das dimensões da bateria, tal como 
proposto na Tabela 1, cujos valores de custo foram calculados 
supondo o valor de 200 $/kWh. Para a Tabela 1, que 
apresenta oito possibilidades de dimensionamento,  
,%&'(#$% = 3. 

Assim, para cada bateria codificada, criam-se (,%&'(_*&+	 +
,%&'(_./01.) bits, sendo que o número total de bits é 
(,%&'(_*&+	 + ,%&'(_./01.).nbat. 

Após a criação dos indivíduos a cada geração, eles são 
decodificados, ou seja, encontram-se as dimensões de cada 
bateria (potência, energia e custo) a serem alocadas em 
barras selecionadas do sistema. Cada configuração de 
alocação deve ser simulada pelo FPOM, que realiza os 
despachos hidráulicos, térmicos, das baterias e os cortes de 
carga advindos de cada configuração, os quais são utilizados 
para se calcular a função de avaliação (Equação 1). 

Tabela 1: Dimensionamento e custo de baterias. 
Potência 

[MW] 
Energia 
[MWh] 

Custo 
[$] 

Custo por 
ciclo [$] 

20 80 16.000.000,00 
 

2.922,40 
50 200 40.000.000,00 

 
7.306,00 

100 400 80.000.000,00 
 

14.612,00 
150 600 120.000.000,00 

 
21.918,00 

200 800 160.000.000,00 
 

29.234,00 
300 1000 200.000.000,00 

 
36.530,00 

400 1200 240.000.000,00 
 

43.836,00 
500 1500 300.000.000,00 

 
54.795,00 

A próxima subseção tem por objetivo descrever a formulação 
do FPOM utilizada. 

3 Formulação do Fluxo de Potência Ótimo Multiperíodo 

A formulação de FPOM não linear utilizada neste trabalho se 
baseia na apresentada no trabalho de Blasi [12], que modela 
carga e descarga de baterias instaladas em redes de 
distribuição, cujos critérios de otimização minimizam a perda 
elétrica total e o custo de degradação das baterias. 

No entanto, para o processo de alocação de baterias em um 
sistema hidro-termo-eólico, o FPOM descrito por Blasi [12] 
deve ser adaptado. Ele passa a ter a função objetivo alterada 
e algumas restrições de desigualdade inseridas. 

A nova função objetivo continua a contemplar o custo de 
degradação das baterias [12], a função perdas é substituída 
pela função custo das térmicas e adiciona-se uma função que 
minimiza o corte de carga (!""), dada pela Equação 2, 

23 = #& + #' + #(                                (2) 

onde 23 é a função objetivo a ser minimizada; #& é o custo 
de operação (custo por ciclo, custo total de aquisição dividido 
pelo número de ciclos previstos de vida útil); #' é o custo de 
corte de carga, que é calculado como sendo a soma total de 
corte de carga (!""), multiplicada pelo custo de déficit do 
sistema (o qual é calculado previamente pelos agentes 
planejadores da rede);  e #( é o custo de despacho das usinas 

térmicas (!#$), o qual é multiplicado pelo custo de cada 
térmica. 

Ao problema descrito por Blasi [12], são inseridas novas 
variáveis como o despacho de geração hidráulica (!#%), 
térmica (!#$) e corte de carga (!""). A geração solar é 
substituída pela geração eólica (!#&'() não despachável, a 
qual é obtida de estudos de previsão para um dia à frente.  

Assim, o FPOM tem a formulação apresentada na Equação 3, 

Min FO                                               (3) 

sujeito a 

!#% + !#$ + !#&'( − (!, − !""	) 

−	!/0$. tan	(acos(89)) = ;<={?@=A(Ḃ. DĖ. ḂF
∗
)}                        (4) 

H#% + H#$ + H#&'( − (H, − !""	. acos(89)) 

−	!/0$. tan	(acos(89)) = @I=A{?@=A(Ḃ. DĖ. ḂF
∗
)}                    (5) 

B"#$ ≤ KḂK ≤ B"%&	                                                                             (6) 

−LMNOP'() ≤ LMNOP*+,-(. ≤ LMNOP'()                                       (7) 

Q/0$"#$ ≤ Q/0$ ≤ Q/0$"%&																																																														(8) 

−!/0$	"#$ ≤ !/0$ ≤ !/0$	"%&																																																										(9) 

∑ U01!
234

256 . VℎX;=Y2 ≤ Z<[=7 ,						@ = 1, … , VAℎ                          (10) 

_`a'+, ≤ _`a ≤ b_`a'()		                                                        (11) 

b`a'+, ≤ b`a ≤ b`a'()		                                                          (12) 

_`c'+, ≤ _`c ≤ _`c'()		                                                             (13) 

b`c'+, ≤ b`c ≤ b`c'()																																																								        (14) 

_dd'+, ≤ _dd ≤ _dd'()		                                                              (15) 

(3.13) 

onde nb é o número de barras; nl é o número de ramos; np é 
o número de períodos (depende do intervalo de 
amostragem); ft é o fator de potência do sistema de baterias 
e da carga a ser cortada; e os vetores são: 

-!,: vetor de demanda de potência ativa com dimensão (np. 
nb x 1); 

-4,: vetor de demanda de potência reativa com dimensão 
(np. nb x 1); 6̇:  vetor com tensão fasorial com dimensão (np. 
nb x 1). O fasor tensão é representado na forma retangular,  
6̇ = 8 + 9	:,  onde e é a parte real do fasor tensão (np. nb x 
1) e f é a parte imaginária com dimensão (np. nb x 1); 

- !#%: vetor de geração de potência ativa hidráulica com 
dimensão (np. nb x 1); 

- !#%"%&, !#%"#$ : limites máximos e mínimos de geração de 
potência ativa hidráulica, com dimensão (np. nb x 1); 

- !#&'(: vetor de geração de potência ativa eólica com 
dimensão (np. nb x 1); 

- H#%: vetor de geração de potência reativa hidráulica com 
dimensão (np. nb x 1); 
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- H#%"%&, H#%"#$ : limites máximos e mínimos de geração de 
potência reativa hidráulica, com dimensão (np. nb x 1); 

- H#&'(: vetor de geração de potência reativa eólica com 
dimensão (np. nb x 1); 

-	!#$: vetor de geração de potência ativa térmica com 
dimensão (np. nb x 1); 

- !#$"%&, !#$"#$ : limites máximos e mínimos de geração de 
potência ativa térmica, com dimensão (np. nb x 1); 

- H#$: vetor de geração de potência reativa térmica com 
dimensão (np. nb x 1); 

- H#$"%&, H#$"#$ : limites máximos e mínimos de geração de 
potência reativa térmica, com dimensão (np. nb x 1); 

-	!"": vetor de geração de corte de carga ativa com dimensão 
(np. nb x 1); 

- !"""%&, !"""#$ : limites máximos e mínimos para corte de 
carga, com dimensão (np. nb x 1); 

- ḟ : matriz de admitância de barra com dimensão (np. nb x 
np. nb); 

- LMNOP_Mhiajk : vetor de fluxo de potência ativa que circula 
nos ramos da rede elétrica, com dimensão (np. nl x 1); 

- LMNOP'() : limite de carregamento das linhas de 
transmissão, com dimensão (np. nl x 1); 

- !/0$: potência de carga ou descarga das baterias com 
dimensão (nb. np x 1). É modelada como uma variável 
contínua, aceitando valores negativos e positivos, sendo que 
os valores positivos correspondem à carga da bateria 
enquanto os valores negativos se referem à descarga da 
bateria; 

- ngh: número de geradores hidráulicos; 

- ;<'1$ : meta hidráulica da usina conectada na barra i. 

O rendimento eta do processo de carga e descarga é também 
incorporado às equações de energia de armazenamento das 
baterias (Q/0$), conforme Equação 16, 

Q/0$ = lhj`(!/0$ − (m − <[=). |!/0$|). o$	.  (16) 

Esses valores de energia armazenada devem obedecer a 
valores mínimos e máximos (Q/0$"#$, Q/0$"%&) a fim de 
preservar a vida útil das baterias. Como limites das baterias, 
são considerados os valores de máxima potência de descarga 
e carga (!/0$"#$, !/0$"#$). 

As Equações 4 e 5 representam o balanço de potência ativa e 
reativa que incluem o corte de carga e geração eólica. As 
Equações de 6 a 9 representam restrições que monitoram as 
magnitudes de tensão, fluxo nas linhas e limites operacionais 
das baterias, tal como modelado por Blasi [12].  

Foi adicionada a Equação 10, que garante que as usinas 
hidráulicas não despachem mais energia do que suas 
reservas previstas para o dia à frente nos estudos de 
planejamento de médio e curto prazos. O valor representado 
por ;<'1$, contém o valor de meta hidráulica da usina 

conectada na barra i. Esse valor de energia disponível para 
cada usina hidráulica é previamente calculado em fases 
anteriores de planejamento energética do sistema segundo 
Moraes [15]. Foram também adicionadas as Equações de 11 
a 15 que representam restrições que monitoram geração de 
potência ativa e reativa de usinas hidráulicas e térmicas e de 
corte de carga do sistema hidrotérmico.  

Para ilustrar a lei de formação de todos os vetores 
apresentados, pode-se considerar o vetor de carga ativa (!,), 
que possui a estrutura apresentada na Equação 17,  

!, = p	U?66 … U?38
6 …			U?38

349: … U?38
349:q

;
            (17) 

onde U?72 representa carga ativa na barra i e período k. 

Os parâmetros de entrada do problema representado pelo 
conjunto de Equações de 3 a 15 são: informações da rede 
elétrica, tais como número de barras, número de ramos, 
identificação dos ramos e parâmetros elétricos dos ramos; 
unidades geradoras conectadas juntamente com seus limites 
operacionais; valores de geração eólica horária e metas 
enérgicas hidráulicas diárias; limites para corte de carga, 
magnitudes de tensão e fluxo nas linhas; tolerância e valor 
máximo de iterações; e limites operacionais das baterias, 
obtidos da decodificação dos indivíduos. 

As variáveis de saída são: despacho de potência ativa e 
reativa de usinas hidráulicas e térmicas; despacho de 
potência ativa e reativa das baterias alocadas pelos 
indivíduos; valores de corte de carga horário, usada para 
compor a função #'; perfil de tensão nodal; e fluxo de 
potência ativa pelas linhas de transmissão. 

O problema representado pelas Equações de 3 a 15 é 
resolvido pelo Método dos Pontos Interiores versão primal-
dual. Nesse método, as desigualdades são alteradas para 
igualdades por meio da introdução de variáveis de folga; 
acrescenta-se uma função de barreira logarítmica à função 
objetivo para garantir a não negatividade das variáveis de 
folga. Na sequência, as condições de Karush – Kuhn – Tucker 
(KKT) que expressam as primeiras condições de otimalidade 
do problema de otimização são resolvidas pela aplicação do 
Método de Newton para obter a solução das equações não 
lineares (KKT). Este método foi escolhido devido ao seu bom 
desempenho obtido para resolver FPO tradicionais [16]. 

Esta subseção apresentou formulação completa do problema 
de otimização para alocação de baterias em que se propõe 
minimizar o custo operativo das térmicas, o custo de 
operação dos BESS e o custo de corte de carga advindo dos 
congestionamentos na rede de transmissão. Também satisfaz 
as metas energéticas das usinas hidráulicas; limites 
operacionais de potência dos geradores hidráulicos e 
térmicos; limites operacionais de potência e energia das 
baterias; e, satisfaz as características operacionais da rede 
tais como limites de magnitudes de tensão e fluxos de 
potência nos ramos da rede. 

O problema de alocação propriamente dito, ou seja, a 
alocação e o dimensionamento das baterias, é resolvido via 
AG, cuja função de avaliação para cada indivíduo gerado é 
avaliada via FPOM, que calcula os valores de corte de carga, 
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custo de geração térmica e das baterias necessários para seu 
cálculo.  

Na próxima seção, testa-se a formulação proposta e 
realizam-se análises do impacto dos sistemas de 
armazenamento para alívio de congestão da transmissão.  

4 Resultados 

Esta seção tem por objetivo apresentar resultados obtidos 
pela formulação proposta. 

O sistema hidro-termo-eólico testado é um sistema de 33 
barras (subsistema Sul do Brasil) apresentado por Alves [17] 
e adaptado por Moraes et al. [18], que incluíram geração 
eólica na barra 13, cujo diagrama unifilar está apresentado na 
Figura 1. O sistema é composto por sete usinas hidráulicas, 
uma usina térmica e uma usina eólica. As usinas hidrelétricas 
são: UHE GBM, UHE Salto Caxias, UHE Segredo, UHE Itá, UHE 
Machadinho, UHE Salto Osório e UHE Salto Santiago, além da 
UTE de Araucária e uma eólica.  

 

Figura 1: Diagrama unifilar – Sistema 33 barras [14]. 

O custo de déficit de geração adotado é de 500 $/MWh, 
calculado previamente pelos agentes planejadores da rede; o 
de geração térmica é de 180 $/MWh. 

Todas as linhas de 500 kV são monitoradas e todas as barras 
de 500 kV são candidatas para alocar baterias (linhas 
vermelhas). Os limites mínimos e máximos de energia 
armazenada nas baterias é de 10% e 100% respectivamente. 

Os dados em pu das Tabelas 2 a 4 e das Figuras 2 a 4 se 
referem à base de 100 MVA. 

Os valores de metas energéticas foram obtidos de etapas 
prévias de planejamento energético e se referem ao período 
de hidrologia seca. Para as usinas UHE GBM, UHE Salto 
Caxias, UHE Segredo, UHE Itá, UHE Machadinho, UHE Salto 
Osório e UHE Salto Santiago, as metas são de 100 puh, 150 
puh, 150 puh, 75 puh, 75 puh, 150 puh e 150 puh, 
respectivamente. 

Os limites máximos de carregamento das linhas de 
transmissão 2, 12 e 13, que estão ilustradas nas Figuras 2 a 4 
são de 5,2 pu, 3,9 pu e 7,8 pu, respectivamente.  

Devido ao grande número de possibilidades para alocação de 
baterias, foram selecionadas apenas alocações de uma a três 
baterias e em barras de 500 kV. O número nbat de baterias a 
serem alocadas são informadas pelo usuário. A seleção das 
baterias se dá conforme oito possibilidades de 
dimensionamento, apresentadas na Tabela 1 (potência, 
energia e custo). 

Os resultados de alocação de uma, duas ou três baterias e 
nenhuma alocação (que seria o caso de referência) são 
apresentados na Tabela 2. Essa tabela apresenta o valor e 
custo total de corte de carga, custo de aquisição e 
degradação das baterias, bem como dimensionamento e 
localização delas.  

Segundo a Tabela 2, ao se optar pela alocação de uma 
bateria, ela foi alocada na barra 25, com dimensão 500 
MW/1500 MWh. Ao se optar pela alocação de duas baterias, 
elas foram alocadas nas barras 25 e 27, ambas com dimensão 
500 MW/1500 MWh. Ao se optar pela alocação de três 
baterias, elas foram alocadas nas barras 25 e 27, ambas com 
dimensão 500 MW/1500 MWh e a terceira na barra 22 com 
dimensão 200 MW/800 MWh. As barras selecionadas se 
encontram na Área A e indicam que a região formada por 
esse tronco da rede é a mais sensível à instalação de sistemas 
de armazenamentos.  

Analisando a Tabela 2, percebe-se que: 

§ ao se alocar uma bateria, o custo de déficit de 
geração reduziu a quase 75% do custo de déficit de 
geração quando não há bateria alocada; ao se 
alocarem duas baterias, o custo de déficit de 
geração reduziu a quase 93% do custo de déficit de 
geração quando não há bateria alocada; ao se 
alocarem três baterias, o custo de déficit de 
geração reduziu a mais de 98% do custo de déficit 
de geração quando não há bateria alocada; 

§ ao se alocar uma bateria, o seu custo diário de 
degradação representa 5,5% do custo de déficit de 
geração quando não se tem bateria alocada; ao se 
alocarem duas baterias, o custo diário de 
degradação delas representa 11% do custo de 
déficit de geração quando não se tem bateria 
alocada; ao se alocarem três baterias, o custo diário 
de degradação delas representa apenas 14% do 
custo de déficit de geração quando não se tem 
bateria alocada. 

Segundo essas percentagens, conclui-se que a instalação de 
três baterias é economicamente viável, apesar do elevado 
custo inicial de aquisição, que é de 760.000.000,00 unidades 
monetárias. 

Para se analisarem as redistribuições de fluxo através das 
linhas monitoradas após as alocações das baterias, os 
comportamentos foram divididos em dois casos: linhas que 
se encontravam ativadas, ou seja, no limite máximo de 
carregamento ou próximo deles e deixaram de estar após as 
alocações, e linhas cujos fluxos se redistribuíram devido às 
injeções de carga e descarga das baterias por alívio de 
carregamento das linhas descongestionadas. 
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As Figuras de 2 a 4 apresentam os fluxos de potência que 
fluem pelas linhas 2, 12 e 13 para as seguintes situações 
representadas pela legenda:  

§ fl0bat: sem bateria alocada; 
§ fl1bat: com uma bateria alocada; 
§ fl2bat: com duas baterias alocadas; 
§ fl3bat: com três baterias alocadas. 

Segundo as Figuras 2 e 3, que apresentam os fluxos de 
potência que circulam pela linha de transmissão 2 (que se 
conecta entre as barras 5 e 18) e pela linha de transmissão 12 
(que se conecta entre as barras 18 e 22), observa-se que elas 
se encontravam operando em seus pontos de carregamento 
máximo ou próximos deles nas horas de pico, e que deixaram 
de estar após as alocações das baterias. Já a Figura 4 
apresenta os fluxos realocados pela linha 13 (que se conecta 
entre as barras 18 e 23). 

A partir das Figuras de 2 a 4, seguem algumas análises: 

§ LT 2 (conectada entre as barras 5 e 18): quando não 
há baterias alocadas, das 16h às 20h, essa LT 2 está 
operando no seu limite máximo de carregamento 
(5 pu ou 500 MW). Com a alocação de um a três 
baterias, é visível a diminuição de potência que flui 
nesse horário, pois a UHE GBM diminui sua geração 
que é compensada pelas baterias que se 
descarregam e suprem potência necessária. 

§ LT 12 (conectada entre as barras 18 e 22): é linha 
de intercâmbio entre as Áreas B e A. 
Gradativamente conforme vai-se alocando uma a 
três baterias (na Área A), vai diminuindo o fluxo de 
potência que circula por ela nas horas 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 19, 20 e 21h, pois as baterias na área A 
passam a se descarregar e suprir a carga da área A. 

§ LT 13 (conectada entre as barras 18 e 23): para essa 
LT, que não estava operando no limite, para cada 
grupo de bateria alocada, e para a maior parte das 
horas, houve aumentos nos fluxos de potências 
circulantes por ela. Isto ocorreu devido aos 
reescalonamentos de potência ao longo da rede 
provocados pelas cargas e descargas das baterias. 

De um modo geral, observa-se que os fluxos de potência 
que circulam da Área B para a Área A tendem a diminuir, pois 
as bateiras, principalmente nos horários de pico e localizadas 
na Área A, suprem a potência necessária para fecharem os 
balanços de potência. Ou seja, algumas linhas deixam de 
operar na máxima capacidade de carregamento, pois as 
cargas que eram por elas alimentadas, passam a ser supridas 
pela descarga das baterias (que foram alocadas mais 
próximas delas), permitindo que a geração de algumas usinas 
atenda outras regiões que estavam impedidas de o serem 
devido às linhas que se encontravam no limite de 
carregamento. 
Complementando a Tabela 2, a  

Tabela 3 faz uma análise financeira das alocações, 
apresentando valores de custo de déficit, custo de 
degradação das baterias por ciclo e do custo de geração 
térmica diário que, somados, fornecem o custo diário de 
operação. O número de dias necessários para amortização do 
investimento (sem taxa de juros) é calculado dividindo-se o 

custo total de aquisição (Tabela 2) pelo custo total diário de 
operação. Os dias se referem àqueles com condições de 
período seco. 

 

 

Figura 2: Fluxos pela LT 2 (conectada entre as barras 5 e 18) 
para zero a três baterias alocadas. 

 

Figura 3: Fluxos pela LT 12 (conectada entre as barras 18 e 
22) para zero a três baterias alocadas. 

 

Figura 4: Fluxos pela LT 13 (conectada entre as barras 18 e 
23) para zero a três baterias alocadas. 

Analisando os resultados da Tabela 3, é possível concluir que, 
sob o ponto de vista de custo diário total de operação, a 
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melhor alocação encontrada é a que utiliza três baterias 
(153.010,00 unidades monetárias), visto que, ao se adicionar a 
terceira bateria, os valores de custo de déficit de geração e 
custo das térmicas tenderam a zero. No entanto, o tempo 
para amortização do investimento praticamente dobra, pois 
passou de 425 a 757 dias. 

Assim, a escolha da melhor configuração depende das 
prioridades do planejador. Se não houver limite para o valor 
de investimento inicial, a alocação de três baterias seria a 
melhor opção pois praticamente zera o corte de carga e 
geração térmica. Porém, se a preocupação é com rapidez de 
retorno de investimento, a alocação de duas baterias se 
mostraria mais atrativa. 

Os valores de metas hidráulicas previstas para as usinas UHE 
GBM, UHE Salto Caxias, UHE Segredo, UHE Salto Osório, UHE 
Salto Santiago e UHE MAchadinho foram totalmente usadas 
ao longo do dia para todas as situações simuladas: com e sem 
baterias alocadas. 

Quando não há bateria alocada, a meta hidráulica da usina de 
Itá não é totalmente usada. Porém, à medida que se vai 
alocando as baterias, percebe-se que existiu uma tendência 
de se aumentar o uso da meta energética (Tabela 4), ao 
mesmo tempo que diminuiu o despacho de geração da usina 
térmica, até zerá-la quando se instalam duas e três baterias 
(custo de térmica apresentado na Tabela 3). Isso contribuiu 
para diminuição do custo diário de operação. 

Em estudos em que a rede esteja representada de modo mais 
completo, englobando vários níveis de tensão, os custos de 
conexão com a rede devem ser considerados a fim de se 
englobar qual o nível de tensão com que o sistema de 
baterias deve se conectar com a rede. 

5 Conclusão 

A proposta deste artigo foi o de propor uma formulação 
matemática que alocasse baterias para avaliar o desempenho 
delas em sistemas hidro-termo-eólico visando a contornar 
cortes de carga provocados pelas limitações da rede de 
transmissão. 

A literatura explora em detalhes a utilização de baterias na 
complementaridade das fontes alternativas na busca de 
equilíbrio energético. Mas, nos estudos preliminares aqui 
apresentados, objetivou-se verificar a viabilidade de se alocar 
sistemas de armazenamento, também no tratamento de 
questões que envolvem a rede de transmissão. 

Para tanto, a formulação que aloca baterias tem como 
objetivos minimizar o custo de déficit de geração (ou corte de 
carga) e o custo de operação das térmicas e das baterias. O 
problema de otimização é resolvido de modo híbrido 
utilizando a técnica de AG e Fluxo de Potência Ótimo 
Multiperíodo. 

 

Tabela 2:  Resultados de déficit e custo de bateria para cada configuração ótima de baterias. 

 
nbat 

Corte de 
Carga total 

[pu] 

Custo Déficit total 
[$], (96) 

Custo de 
degradação da 

bateria por ciclo 
[$], (9<) 

Custo de aquisição 
[$] 

Dimensionamento 
Tamanho 

MW/MWh 
Localização 

Barra 

0 19,77 988.500,00 - - - - 
1 5,0050 250.250,00 54.795,00 300.000.000,00 500/1500 25 
2 1,4457 72.285,00 109.590,00 420.000.000,00 500/1500 25 

500/1500 27 
3 0,2839 14.194,00 138.810,00 760.000.000,00 200/800 22 

500/1500 25 
500/1500 27 

 

Tabela 3: Análise financeira das alocações de baterias. 

 
 
 

nbat 

Custo Déficit 
total 
[$] 
(96) 

Custo de 
degradação da 

bateria por ciclo 
[$], (9<) 

Custo 
Térmica 

[$] 

Custo 
Diário 

[$] 

Dias com 
condições de 

período seco para 
amortização do 

investimento 
0 988.500,00 - 167.980,00 1.156.900,00  
1 250.250,00 54.795,00 146.620,00 451.660,00 425 
2 72.285,00 109.590,00 0 181.870,00 430 
3 14.194,00 138.810,00 0 153.010,00 757 

 

Tabela 4:  Resultados de déficit – utilização das metas hidráulicas utilizando uma bateria. 

Usina Meta disponível 
[puh] 

Meta utilizada sem 
bateria [puh] 

Meta utilizada para 
1 bateria [puh] 

Meta utilizada para 
2 baterias [puh] 

Meta utilizada para 
3 baterias [puh] 

Itá 75,0000 43,5678 57,7134 71,7221 69,6566 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  36   |   APRIL  2022 
 

9 
 

 

Para o caso analisado, após as alocações, verificou-se que as 
baterias podem auxiliar na diminuição do custo operativo das 
usinas térmicas e podem aliviar o tráfego pelas linhas de 
transmissão, possibilitando que haja diminuição dos cortes 
de carga provenientes de congestionamento na rede.  

Foram realizadas alocações de apenas uma, duas e três 
baterias em um sistema que previamente possuía problemas 
de corte de carga provocadas por limitação da rede de 
transmissão. Para cada alocação realizada, verificou-se que 
houve gradativa diminuição do corte de carga, melhor uso 
das metas hidráulicas, diminuição do despacho de usina 
térmica e, apesar dos investimentos na aquisição das 
baterias, houve diminuição no custo diário de operação. 

A possibilidade de se remanejar a energia armazenada das 
baterias redistribuiu os fluxos pelas linhas de transmissão, 
permitiu que a capacidade de geração hidráulica fosse mais 
bem aproveitada e evitou despacho de geração térmica. 

As alocações apresentadas sinalizam os locais e 
dimensionamentos mais apropriados sob a ótica técnica, ou 
seja, as barras 22, 25 e 27, que se encontram na Área A 
indicam que a região formada por esse tronco da rede é a 
mais sensível à instalação de sistemas de armazenamentos. 

Cada uma das soluções fornecidas requer ainda um rigoroso 
estudo econômico para que se obtenha a melhor solução 
econômica, dentre as possibilidades técnicas fornecidas pela 
formulação matemática proposta. 
 
As soluções abrem possibilidades que podem estar aliadas à 
crescente evolução e barateamento dos sistemas de 
armazenamento, pois os estudos realizados apontaram que 
as baterias podem ser utilizadas nas questões energéticas 
voltadas à variabilidade das fontes eólicas e solares. 
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Abstract: This study evaluated the energy recovery potential 
from biogas derived from the municipal solid waste landfill of 
Urussanga, SC, in southern Brazil. The landfill is part of an 
inter-municipal consortium, composed of seven cities that 
discard their waste there. On average, 1,300 tons of waste 
are received monthly.  To estimate the energy potential of 
the MSW, a new cell was projected to receive waste. The 
operation period considered was between 2021 and 2041, 
with gas generation up to 2061. The mathematical modelling 
used was first-order. For the calculations and graphics, two 
specific software tools were used: Excel and Biogas. The 
results obtained showed a total flow of 127,887,437.61 m³ of 
methane (CH4) throughout the period in which there was gas 
generation by waste. From the values of CH4 flow, the 
maximum power for conversion into electric energy of 
2,373.81 kW was obtained. The estimated electric energy 
generation in the whole period was 312.39 GWh. Based on 
this generation, it was estimated that the landfill could 
generate energy to power four thousand residences. It was 
found that biogas energy use would be able to avoid the 
emission of 2,352.617 tons of carbon dioxide equivalent 
(CO2eq) in the 40 years considered. Therefore, this study is 
important to support the growth and consolidation of new 
projects of plants that use biogas generated in landfill. 

 

Keywords: Municipal solid waste (MSW), biogas, energy 
potential. 

Resumo: Este estudo avaliou o potencial de geração de 
energia de biogás derivado dos resíduos sólidos urbanos 
(RSU) do aterro sanitário do município de Urussanga, SC, sul 
do Brasil. O aterro sanitário faz parte de um consórcio 
intermunicipal, composto por sete cidades que descartam 
seus resíduos no local. Em média, são recebidas 
mensalmente 1.300 toneladas de resíduos. Para estimar o 
potencial energético dos RSU, foi projetada uma nova célula 
para receber os resíduos. O período de operação considerado 
foi entre 2021 e 2041, com produção de gás até 2061. A 
modelagem matemática utilizada foi de primeira ordem. Para 
os cálculos e gráficos, foram utilizados dois aplicativos de 
software específicos: Excel e Biogás. Os resultados obtidos 
mostraram um fluxo total de 127.887.437,61 m³ de metano 
(CH4) durante todo o período em que houve geração de gás 
por resíduos. Dos valores do fluxo de CH4, obteve-se a 
potência máxima para conversão em energia eléctrica de 
2.373,81 kW. A produção estimada de energia elétrica em 
todo o período foi de 312,39 GWh. Baseado nesse cálculo, foi 
estimado o número médio de residências que o aterro 
poderia atender. Quatro mil residências poderiam ser 
atendidas. Verificou-se que a utilização energética do biogás 
seria capaz de evitar a emissão de 2.352,617 toneladas de 
dióxido de carbono equivalente (Co2eq) nos 40 anos 
avaliados. Conclui-se que o estudo foi importante para apoiar 
o crescimento e a consolidação de novos projetos de 
instalações que utilizam biogás gerado em aterros sanitários. 

Palavras-Chave:  Resíduos sólidos urbanos, biogás,  potencial 
energético. 

1 Introdução 

Os fenômenos mundiais da expansão populacional, 
urbanização, industrialização, consumismo e a busca por 
melhor qualidade de vida são fatores que estão diretamente 
associados à grande geração de resíduos sólidos urbanos 
(RSU) nas últimas décadas [1].  

Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, 
desenvolvido pela Associação Brasileira das Empresas de 
Limpeza Pública (Abrelpe), em 2018 foram gerados 79 
milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos no país. 
Desse montante, 59,5% dos resíduos foram dispostos de 
maneira adequada. Dos resíduos gerados, 29,5 milhões de 
toneladas foram despejados de maneira incorreta em lixões 
ou aterros controlados [2].  

Atualmente, o Brasil é o maior gerador de lixo da América 
Latina. Nesse sentido, é importante que o país busque 
soluções práticas para mitigar esse problema que afeta o 
meio ambiente, a saúde humana e a economia [3]. 

A demanda por energia elétrica acompanha e se apresenta 
como pilar do crescimento e desenvolvimento social, sendo 
constantemente moldada e projetada para atuar de maneira 
limpa e renovável. Nesse contexto, a geração de energia 
elétrica a partir do biogás dos RSU dispostos nos aterros 
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sanitários vem ao encontro dessas necessidades e demandas, 
além de promover a valoração dos resíduos [4]. 

O gás de aterro, ou biogás, resulta da digestão anaeróbia da 
fração orgânica dos resíduos sólidos depositados nos aterros 
sanitários. O processo de formação do gás de aterro, 
compreende uma sequência de reações químicas e biológicas 
complexas que levam à formação, majoritariamente, de 
metano (CH4) (40-65%) e dióxido de carbono (CO2) (35-55%). 
Esse processo, denominado digestão anaeróbia, pode ser 
resumido em duas etapas. Na primeira etapa, ocorre a 
conversão de compostos orgânicos complexos em 
substâncias mais simples, tais como ácidos voláteis, 
hidrogênio e outros. Na segunda etapa, as substâncias 
obtidas na primeira fase são convertidas em biogás, com 
predominância do CH4 e CO2 [5]. 

O aproveitamento do gás metano pode ser direcionado para 
a geração de energia elétrica, como combustível, para 
aquecimento residencial, entre outras aplicações [5]. A 
geração de energia elétrica a partir do biogás contribui para 
a descentralização e diversificação da matriz energética. 
Trata-se de uma opção para a substituição das fontes de 
energia fósseis, que são extremamente poluentes e 
prejudiciais ao meio ambiente [1].  

Outro fator importante na geração de biogás a partir dos RSU 
são as reduções significativas de emissões de gases de efeito 
estufa na atmosfera, visto que o CH4 produzido pelos 
resíduos sólidos é convertido em CO2, o qual é 28 vezes 
menos poluente que o metano [6]. 

Essas emissões evitadas de serem lançadas na atmosfera 
podem ser convertidas em créditos de carbono. Uma 
tonelada de dióxido de carbono equivalente (CO2eq) 
corresponde a um crédito de carbono. Esses créditos geram 
certificados que podem ser comercializados no mercado 
internacional. Sua comercialização, além de gerar um retorno 
financeiro, coloca a preservação ambiental como um 
investimento e não como prejuízo [7].  

Apesar dos referidos benefícios, há poucos aterros no país 
que possuem sistema de aproveitamento energético dos 
RSU, sendo eles dispostos sem nenhum tipo de recuperação. 
Isso ocorre também com o aterro sanitário do Consórcio 
Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul 
(CIRSURES) que está localizado no município de Urussanga, 
Santa Catarina. Mensalmente, o aterro recebe cerca de 1.300 
toneladas de resíduos provenientes de sete municípios. 

Nesse contexto, esta investigação teve como objetivo realizar 
estudos de aproveitamento energético dos RSU e de redução 
de emissões do referido aterro por meio de diferentes 
modelagens. Esses estudos visam a servir de subsídio para os 
gestores do consórcio na tomada de decisão voltadas a 
futuros projetos que possam integrar o gerenciamento de 
resíduos, geração de energia e proteção climática. 

2 Metodologia 

A metodologia do trabalho pode ser descrita sob três 
aspectos, descritos na sequência. 

 

2.1 Local de estudo 
 

O local de estudo da pesquisa foi o aterro sanitário do 
CIRSURES, localizado no bairro Rio Carvão, no município de 
Urussanga, no sul do estado de Santa Catarina (Figura 1), com 
as coordenadas geográficas 28°29’54,08"S e 49°22’10,45"O. 
A cidade de Urussanga tem um clima subtropical úmido, com 
média anual de temperatura de 19,2 °C. O índice 
pluviométrico é de 1540 mm/ano e a umidade relativa do ar 
é em média 81,5% [8]. 

 
Figura 1: Local de Estudo. 

O aterro sanitário do CIRSURES é um consórcio público de 
direito público, composto por sete municípios da região sul 
de Santa Catarina, sendo eles: Cocal do Sul, Lauro Müller, 
Morro da Fumaça, Orleans, Siderópolis, Treviso e Urussanga. 
O terreno do consórcio possui 11 hectares, com capacidade 
potencial de recebimento de aproximadamente 915.000 
toneladas de resíduos sólidos urbanos.  

Atualmente, o CIRSURES atende mais de 100 mil habitantes 
e, anualmente, são dispostas mais 13.000 mil toneladas de 
resíduos. Os resíduos gerados pelos municípios integrantes 
do consórcio são encaminhados, primeiramente, para 
triagem, para aproveitamento dos resíduos reciclados. Após 
essa etapa, os rejeitos são encaminhados para as células de 
disposição para a destinação final no aterro sanitário. 

2.2 Estimativa de geração de metano e energia elétrica 

Para estimar o potencial de produção de biogás a partir da 
biodegradação dos resíduos e, consequentemente, o 
potencial de geração de energia elétrica na conversão 
térmica desse gás, utilizou-se o modelo de decaimento de 
primeira ordem.  

Esse modelo de previsão de geração de metano foi escolhido 
por permitir ajustes nas variáveis de entrada, conforme 
particularidades da região e do aterro estudados, por 
apresentar confiabilidade nos resultados e facilidade nos 
cálculos. 

Para realizar a estimativa de resíduos recebidos pelo aterro, 
foi projetada uma vida útil de vinte anos, iniciando as 
atividades em 2021, e com previsão de encerramento da 
célula em 2041.  
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Os cálculos foram feitos com o auxílio de dois aplicativos de 
software: o Biogás, desenvolvido pela Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo (CETESB), em parceria com o Governo 
Federal, e o Microsoft Excel, que é um editor de planilhas. 
Com o uso dessas duas ferramentas, pôde-se garantir uma 
maior precisão nos resultados obtidos. 

Para calcular a vazão de metano gerado em um ano, foi 
utilizada a Equação 1, nas ferramentas Biogás e Excel.  
 
                           !! = # ∗	&! ∗ '" ∗ (#$(!#&)                         (1) 

onde:  
!!  = vazão de metano ()³CH4/ano);  
# = constante de decaimento (1/ano);  
'" = potencial de geração de metano ()³ /kg);  
&! = fluxo de resíduos (t/ano);  
x = ano atual;   
t = ano de deposição do resíduo. 

A constante de decaimento (k) indica o teor de umidade 
residual, disponibilidade de nutrientes para bactérias 
geradoras de metano, pH e temperatura do aterro. As 
características do clima são frequentemente utilizadas como 
substituto da umidade dos resíduos, devido à falta de 
informação sobre as condições de umidade dentro de um 
aterro [9]. O município de Urussanga está localizado em uma 
região classificada como clima subtropical úmido, assim, 
foram considerados nos cálculos o valor para constante de 
decaimento k de 0,22 por ano [8]. 

O potencial de geração de metano ('") descreve a 
quantidade total de gás metano potencialmente produzido 
por uma tonelada métrica de resíduos, à medida que se 
decompõe. O valor para esse potencial depende, quase que 
inteiramente, do tipo de resíduos presentes no aterro. 
Quanto maior for o teor orgânico dos resíduos, maior será 
seu valor [9]. Segundo a tabela de valores sugeridos de '" e 
k no manual da ferramenta Biogás, o clima também é usado 
para definição do potencial de produção de metano. 
Conforme características climáticas da região, foi escolhido o 
valor de 0,16 )³/kg para '". 

A estimativa do valor do fluxo de resíduos (Rx) foi realizada 
com base no crescimento populacional de 1,64% na região de 
estudo [10]. Com a porcentagem de crescimento 
populacional da região e dos valores depositados 
mensalmente no aterro sanitário da CIRSURES no ano de 
2020, pôde-se projetar o fluxo de resíduos que serão 
dispostos nos próximos anos, considerando que a geração de 
resíduos per capta não se altera ao longo do tempo. 

A definição dos valores escolhidos para esses parâmetros 
tomou como base as tabelas disponíveis na ferramenta 
Biogás, levando-se em consideração as particularidades da 
região, do clima e dos resíduos recebidos. 

Vale ressaltar que existem algumas fontes de incerteza nas 
pesquisas e modelagens relacionadas à geração de biogás em 
aterros sanitários, pelo fato de os parâmetros serem 
sensíveis e variáveis, podendo então afetar os resultados 
finais. 

A partir da vazão de biogás, foi possível estimar a potência 
disponível anualmente. Para o cálculo da potência, utilizou-
se a Equação 2, disponível no Manual da ferramenta Biogás.  
 

                     	+! = (!∗*"($%&'())
+,-+.""" ∗ ,/	 ∗ $

,"""                  (2)  

onde: 
+! = Potência disponível a cada ano (kW);  
!! = Vazão de metano a cada ano ()³ -.4/ano);  
+/(12&345) = Poder calorífico inferior do metano (J/ )³ 

-.4);  
,/	 = Eficiência de coleta de gases (%);  
31.536.000 = Quantidade de segundos em um ano 
(s/ano);  
k = 1 (adimensional).  

 
O Manual do Biogás indica que a disponibilidade de gás no 
aterro implica a disponibilidade de energia. A estimativa da 
energia disponível foi feita a partir da Equação 3, que 
considera o aproveitamento teórico do gás durante todo o 
período do ano.  
 

,678954í;2< =	+! ∗ (365 ∗ 24)                  (3) 

onde:  
,678954í;2<  = Energia disponível (kWh);  
+! = Potência disponível (kW);  
365 = dias por ano (dia/ano);  
24 = horas por dia (h/dia). 

2.3 Estimativa de emissões evitadas de CO2 eq 

A estimativa de emissões evitadas de CO2eq foi feita a partir 
dos resultados obtidos nas ferramentas de software em 
relação à vazão de metano, conforme Equação 4.  
 

                   -6=2> = !! ∗ 28 ∗ 8?@+                          (4) 

onde:  
-6=2> = dióxido de carbono equivalente (kg/ano);  
!!  = vazão de metano (-.4/ano);  
28 = potencial de aquecimento global comparado com 
dióxido de carbono;  
8?@+ = massa específica do metano (kg/ )³).  

3 Resultados e discussão 

Apresentam-se nas quatro subseções a seguir os resultados 
obtidos. 

3.1 Estimativa de RSU no Aterro Sanitário do CIRSURES 

A estimativa da quantidade de RSU que o aterro recebe é 
importante para calcular a quantidade de metano que esses 
resíduos podem gerar. Para a estimativa da quantidade de 
RSU recebidos no período de atividade da célula (2020 até 
2041), utilizaram-se os dados disponibilizados pelo CIRSURES. 
Esses dados indicam as toneladas de resíduos recebidas dos 
municípios integrantes do consórcio no ano de 2020.  

Com os dados do referido ano e a porcentagem de 
crescimento populacional da região, obteve-se a projeção da 
quantidade de resíduos que o aterro receberá, conforme 
apresentado na Figura 2. Os resultados permitem constatar 
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uma quantidade aproximada de 70.000 toneladas de 
resíduos a serem recebidos no ano de fechamento da célula 
(2041). 

 
Figura 2: Estimativa de RSU no CIRSURES de 2021 a 2041. 

Na literatura, é comum encontrar a previsão de resíduos 
calculada com base na combinação entre o crescimento 
populacional e o índice de geração per capita [11] [12] [13] 
[14]. O crescimento populacional pode ser calculado por 
diversos modelos matemáticos e o índice de geração per 
capita é geralmente obtido em fontes secundárias de estudos 
regionalizados. A forma de cálculo deste trabalho se baseou 
nos dados primários de geração de resíduos mediante a 
aplicação do percentual de crescimento populacional, 
obtendo, assim, um crescimento relativamente linear da 
produção de resíduos ao longo dos anos de estudo [15]. 

3.2 Potencial de geração de metano 

A Figura 3 apresenta a vazão de metano gerada no aterro da 
CIRSURES nos 40 anos estudados (2021 a 2061), utilizando-se 
a ferramenta Excel.  

A curva de vazão do metano começa gradativamente com a 
abertura da célula em 2021, e cresce com o passar dos anos, 
tendo seu pico em 2041 (ano de encerramento da célula), 
com uma vazão de 8.512.991,71 m³. A quantidade total 
estimada de metano gerado nos 20 anos de operação (2021 
a 2041) foi de 93.717.303,78 m³.  

A célula do aterro em estudo deixa de receber resíduos após 
seu encerramento, porém os resíduos que já existiam no local 
continuam degradando-se e gerando gases. No período 
posterior ao fechamento da célula, a estimativa de produção 
de metano é de 34.170.133,84 m³. 

O total estimado da vazão de metano gerado em todo o 
período estudado (2021 a 2061) é de 127.887.437,61 m³. 

A Figura 4 apresenta a vazão de metano gerada no aterro da 
CIRSURES nos quarenta anos estudados utilizando-se a 
ferramenta Biogás. A curva em azul representa a produção 
teórica máxima de metano ao longo de todo o período 
considerado. A curva em vermelho representa a produção 
teórica máxima de metano, considerando 25% de perdas nos 
equipamentos de coleta, emissões fugitivas na superfície do 
aterro e porções oxidadas nas camadas de cobertura da 
célula do aterro. 
 

 

Figura 3: Geração de metano em 40 anos (Ferramenta Excel). 

Os resultados obtidos no perfil representado pela curva em 
azul se mostraram semelhantes aos estimado pela 
ferramenta Excel (Figura 3).  

Ao se considerarem as perdas representadas na curva em 
vermelho, foi estimado o valor de pico de 6.384.743,78 m³ de 
metano e a estimativa de geração nos vinte anos foi de 
70.287.977,8 m³. 
 

 

Figura 4: Geração de metano em quarenta anos (Software Biogás). 

Trabalho descrito na literatura encontrou  12.835,26 103 m3 
de produção máxima de CH4 produzido a partir de RSU em 
aterro sanitário [15]. O valor inferior, quando comparado ao 
obtido nessa investigação, se justifica em função do referido 
aterro receber uma quantidade varável de resíduos ao longo 
do ano em virtude da sazonalidade populacional da região 
[15].  

3.3 Potência e geração de energia 

O metano gerado pela decomposição dos resíduos possui 
alto poder energético, tendo potencial de ser utilizado para 
produção de energia elétrica ou térmica. 

A Figura 5 apresenta a potência gerada pela vazão de metano 
durante os quarenta anos estudados.  

A curva em azul representa a potência teórica máxima 
disponível gerada pelo metano, considerando apenas as 
perdas com a coleta dos gases nas tubulações do aterro, 
tendo uma eficiência de 75%. Quando utilizado o metano 
gerado para queima direta, a potência sofre uma perda de 5% 
em relação à potência disponível, tendo uma eficiência de 
95%, representado na curva em vermelho. Já a curva em 
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verde, representa a produção de energia elétrica, onde a 
potência sofre uma perda de 77% em relação aos valores 
disponíveis. Os valores de perdas e eficiência utilizados para 
os cálculos foram fornecidos pela ferramenta Biogás.  

Os valores estimados de potência no pico de geração de 
metano nas curvas azul, vermelho e verde foram de 6.833,70 
kW, 6.492,01 kW e 2.373,81 kW, respectivamente.   

Figura 5: Potência Gerada pela vazão de metano de 2021 a 2061. 

A Figura 6 apresenta as diferentes formas de energias 
geradas pela vazão de metano no período de quarenta anos. 

A curva em azul representa os cálculos referentes à energia 
teórica máxima disponível. A energia gerada pela queima 
está representa pela curva em vermelho e a geração de 
energia elétrica pela curva em verde.  

No pico de vazão de metano (ano de 2041) a energia máxima 
disponível foi de 63,01 GWh. Se fosse possível aproveitar 
todo o potencial do metano produzido ao longo dos quarenta 
anos de operação da célula de aterro, a energia disponível 
seria de 945,86 GWh.  

O pico da energia gerada com queima direta foi de 59,85 
GWh. Por sua vez, o máximo valor estimado para geração de 
energia elétrica foi de 20,79 GWh. A geração de energia 
elétrica nesses 40 anos foi de, aproximadamente, 312,13 
GWh.   

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), em 2019 o 
consumo médio de energia elétrica nas residências 
brasileiras foi de 162 kWh/mês. O aproveitamento 
energético do aterro para geração de energia elétrica nos 
quarenta anos estudados possibilitaria o abastecimento, em 
média, de 4 mil residências. 

 

Figura 6: Energia gerada pela vazão de metano de 2021 a 2061. 

Estudo similar descrito na literatura encontrou 378,22 GWh 
para o aproveitamento hipotético de todo o potencial 
elétrico do CH4 ao longo de quarenta anos de geração de 
biogás. O trabalho considerou o uso apenas para energia 
elétrica, por meio de grupos geradores com potência máxima 
de 1.700 kW em treze anos de exploração. A pesquisa levou 
em conta diversos cenários de motorização para fins de 
estudo de viabilidade econômica, tendo em vista a 
sazonalidade na geração de biogás do aterro imposta pelas 
dinâmicas populacionais do estudo [15]. 

3.4 Emissões Evitadas de CO2eq 

A Figura 7 demonstra as emissões anuais evitadas de CO2eq 
com o aproveitamento energético do metano. Nos quarenta 
anos de geração de metano, foi estimado um total de 
2.352,61 toneladas de CO2eq.  

O perfil da curva demonstra o crescimento das emissões 
evitadas, desde a abertura da célula até o ano de 
encerramento da célula (2041), no qual se tem o pico de 
emissões, atingindo o valor aproximado de 160 toneladas de 
CO2eq. 

Figura 7: Emissões evitadas de CO2eq com o aproveitamento dos 
RSU. 

Os resultados obtidos são relevantes, uma vez que o metano 
é um dos maiores causadores do efeito estufa e, 
consequentemente, corresponsável pelas mudanças 
climáticas globais. O tratamento ou aproveitamento 
energético desse gás se mostra importante, uma vez que 
pode reduzir sua emissão atmosférica, com consequente 
contribuição para a preservação do meio ambiente e 
proteção climática. 

Diversos trabalhos descritos na literatura utilizaram a mesma 
metodologia e chegaram a intervalos de valores de 1,18 a 
1,63 milhões de toneladas de CO2eq [13] [14] [12]. Esses 
resultados apresentam perfil semelhante aos obtidos na 
presente investigação.  

4 Conclusões  

Este trabalho obteve resultados relevantes referente ao 
aproveitamento energético dos resíduos sólidos urbanos, 
estimando uma quantidade significativa de potência e 
energia elétrica gerada, o que seria possível utilizá-la para o 
abastecimento das residências locais. 
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No estudo também constatou-se que o aproveitamento 
energético dos resíduos poderia evitar o lançamento de 
expressiva quantidade de emissões de CO2 na atmosfera, 
contribuindo para a redução dos impactos ambientais e 
proteção climática. 

Os resultados obtidos nas duas ferramentas utilizadas para as 
modelagens e cálculos se mostraram bastante semelhantes, 
garantindo assim uma maior confiabilidade e segurança nos 
dados finais alcançados. 

A investigação gerou dados importantes que podem servir 
como subsídios para futuros projetos de aproveitamento 
energético de resíduos no aterro em estudo. 

Por fim, pesquisas futuras podem ser propostas, incluindo a 
utilização de dados de geração de biogás e sua conversão 
energética obtidos após a implementação de uma planta de 
biogás no aterro em estudo e sua comparação com os 
resultados das estimativas encontrados neste trabalho. 
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