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RESUMO 

As necessidades energéticas do mundo moderno são cada vez maiores e as 
exigências para produção da energia a partir de fontes limpas e renováveis é 
crescente devido ao aumento da poluição. A produção de energia elétrica a partir de 
fontes renováveis como a eólica e a solar possuem problemas para uma produção 
constante devido às próprias características de geração (inconstância da velocidade 
do vento e a intermitência na disponibilidade de sol). Para um fornecimento confiável 
de energia dessas fontes existe a necessidade de sistemas de armazenamento de 
energia (SAE), os quais são de difícil dimensionamento e construção. Assim, esta 
dissertação apresenta o dimensionamento, simulação e os resultados experimentais 
da utilização de sistemas de armazenamento de energia a base de baterias para 
aplicações nas redes de distribuição. Três tecnologias de baterias (baterias de 
chumbo-ácido, baterias de íons de lítio de níquel-manganês-cobalto-NMC e baterias 
de íons de lítio de fosfato de ferro) foram testadas no regime de deslocamento de 
carga do horário de ponta de consumo para o horário fora de ponta. O 
dimensionamento dos bancos de baterias (feito para maximizar o desempenho de 
cada tecnologia) resultou em profundidades de descarga de 23,6% para as baterias 
de chumbo-ácido, 60% para as baterias de tecnologia NMC e 70% para as baterias 
de tecnologia LFP. As simulações foram realizadas utilizando o software comercial 
HOMER. O perfil de consumo utilizado foi o de um Instituto Federal situado na 
cidade de Búzios no estado do Rio de Janeiro. Os resultados das simulações 
mostraram que os custos decorrentes da utilização destes sistemas de 
armazenamento não são economicamente competitivos se consideradas somente 
as vantagens decorrentes do regime de operação de deslocamento de carga. Do 
ponto de vista comparativo das tecnologias de baterias avaliadas em análises 
laboratoriais, os resultados mostraram que as baterias de chumbo-ácido, apesar do 
seu baixo custo inicial podem não ser a melhor opção devido ao seu baixo 
desempenho operacional e reduzida durabilidade. 
 
 
Palavras-chave: Sistemas de acumulação de energia. Tecnologias de baterias. 
Deslocamento de carga 
 



 

 

ABSTRACT 

The energetic needs of the modern world growth every day, and the energy 
production demands from safe and renewable sources are growing due to the high 
levels of pollution. The electrical energy from renewable sources such as wind and 
solar power, has problems related to its constant production caused by its own 
features (inconstancy of the winds speed and intermittency of the sunlight 
availability). For a constant production of energy of those sources, there is a primacy 
of an energy storage system (ESS), which makes the measurement and the 
construction difficult. Therefore, the present dissertation shows the measurement, 
simulation, and the experimental results of energy storage systems based on 
batteries for grid applications. Three types of technology (lead-acid battery, lithium-
ion battery manganese cobalt oxide – NMC and Lithium iron phosphate – LFP) were 
tested from peak time of use to reduced time of use. The measurement of the 
batteries (in order to maximize de performance of each technology), resulted in 
discharges of 23,6% for lead-acid battery, 60% for NMC batteries and 70% for the 
LFP technology. The simulations were made using the commercial application 
HOMER. The profile used was in a Federal Institute situated in Búzios, in the state of 
Rio de Janeiro (Brazil). The results showed that the currently costs for the use of this 
system are not economically competitive if we only consider the advantages of 
charge operation. From the comparative point of view of battery technologies 
assessed in laboratorial analyses, the results showed that the lead-acid battery, 
although its low costs, may not be the best option, due to its low operational 
development and poor durability. 
 
 
Keywords: Storage energy systems. Battery technologies. Charge displacement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

A dependência da humanidade de quantidades cada vez maiores de energia 

faz o homem buscar continuamente novas fontes energéticas. Atualmente a fonte de 

energia mais utilizada a nível mundial é a fóssil (petróleo, gás e carvão), que devido 

a ser uma fonte limitada e poluente, nos últimos anos tem sido objeto de constantes 

ações direcionadas a sua substituição. 

Os países que têm como fonte primária, para a geração de energia elétrica, 

o carvão têm problemas sérios com relação à poluição, como ocorre, por exemplo, a 

China. O governo chinês ciente da gravidade desses problemas para a saúde vem 

adotando medidas sérias para reduzir o uso de carvão, melhorando a eficiência com 

que ele é utilizado. Um ganho adicional é a redução das emissões de gases como o 

dióxido de carbono, responsável pelo aquecimento global e pelas mudanças 

climáticas. A China, hoje, é o maior emissor mundial de dióxido de carbono e deve 

reduzir suas emissões nos próximos anos (GOLDEMBERG, 2013).  

Atualmente poucos são os países autossuficientes na geração de energia. O 

Japão, país com a terceira maior economia do mundo, praticamente importa toda a 

energia que consome. Até mesmo a maior economia do mundo, os Estados Unidos 

da América, importa metade do petróleo que utilizam (CENTRE FOR ECONOMICS, 

2013). Não existe nada mais primordial, na atualidade, do que garantir um 

suprimento regular de combustíveis e eletricidade, sem os quais a civilização 

moderna não sobrevive. 

No mundo como um todo, há uma forte predominância das fontes fósseis, as 

quais constituem mais de 80% da oferta de energia (Figura 1). O petróleo é o 

combustível que mais se destaca e, embora seu uso venha declinando, estima-se 

que deverá permanecer nesse patamar por mais algumas décadas, até que outras 

fontes de alto teor energético e eficiência energética possam substituí-lo. A redução 

do consumo de fontes fósseis passa pelo desenvolvimento de matrizes energéticas 

renováveis e limpas o que contribuiria também para a redução da poluição. 
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FIGURA 1 - Matriz energética mundial e do Brasil 
FONTE: Ministério das Minas e Energia (2007) 

 

O Brasil, de acordo com Ministério de Minas e Energia, tornou-se em 2006 

autossuficiente em sua matriz energética, ou seja, conquistou a independência na 

produção de energia consumida pela nação. Ainda assim, existe uma dependência 

muito grande em relação as energias não renováveis. 

Fazendo uma comparação entre a matriz energética mundial e a brasileira 

de acordo com a Figura 1, ficam nítidas as diferenças em relação à participação de 

fontes renováveis ou de menor impacto ambiental, como a biomassa, em especial o 

etanol, produzido com base na cana de açúcar, e o biodiesel, feito com diferentes 

matérias primas-vegetais, como mamona e babaçu, e a geração hidrelétrica. 

Comparando-se com o cenário mundial, a matriz energética brasileira é mais 

equilibrada e diversificada.  

De acordo com PDE 2022 (Plano decenal de Expansão de Energia) estão 

previstos no Brasil investimentos globais da ordem de R$ 1,2 trilhão, dos quais 

22,6% correspondem à oferta de energia elétrica; 72,5% a petróleo e gás natural; e 

4,9%, à oferta de biocombustíveis líquidos. Dentre os principais parâmetros físicos, 

haverá ampliação entre o verificado em 2012 e 2022: da capacidade instalada de 

geração de energia elétrica, de 119,5 para 183,1 GW; da produção de petróleo, de 

2,1 para 5,5 milhões de barris/dia; da produção de gás natural, de 70,6 para 189,1 

milhões de m3/dia; e da produção de etanol, de 23,5 para 57,3 milhões de m3 

(EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 2013). 
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Apesar das perspectivas de aumento de consumo de energia e uma 

diminuição do consumo de fontes como petróleo e carvão nota-se que a participação 

das fontes renováveis ainda será pequena (Figura 2). 

 

 

FIGURA 2 - Composição da oferta interna de energia por fonte nos próximos dez anos 
FONTE: Empresa de Pesquisa Energética (2012) 

 

A energia elétrica é uma das formas de energia mais utilizadas no Brasil e é 

gerada, principalmente, nas usinas hidrelétricas, usando o potencial energético da 

água (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, 2012). 

Nesse setor de energia no Brasil, apesar do aumento de 1.835 MW na 

potência instalada do parque hidrelétrico, a oferta de energia hidráulica reduziu-se 

em 1,9% devido às condições hidrológicas observadas em 2012 (Figura 3). 

 

 
FIGURA 3 - Participação de renováveis na matriz energética brasileira 
FONTE: Empresa de Pesquisa energética 
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No ano de 2012, a participação de renováveis na Matriz Energética 

Brasileira manteve-se entre as mais elevadas do mundo com pequena redução 

devido à menor oferta de energia hidráulica e de etanol (EMPRESA DE PESQUISA 

ENERGÉTICA – EPE, 2013). Apesar da participação de fontes renováveis na Matriz 

Energética Brasileira serem elevadas, a participação nessa matriz de fontes como 

eólica e solar é mínima. A utilização dessas fontes seria uma solução para o 

aumento de geração de energia elétrica limpa e de baixos impactos ambientais. 

Um dos problemas com relação a energias renováveis e limpas, como a 

eólica e a solar, é a impossibilidade da sua geração de forma contínua, uma vez que 

o vento nem sempre sopra com a mesma intensidade e o sol obviamente só está 

disponível algumas horas do dia.  

A possibilidade de acumular energia com um Sistema de Armazenamento de 

Energia (SAE) por baterias, por exemplo, para utilizá-la nos períodos de baixa ou 

nenhuma produção, pode ser uma solução.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 O objetivo geral desta dissertação é avaliar a utilização de SAE nas redes de 

distribuição. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Os objetivos específicos são os seguintes: 

 Definir de critério de dimensionamento dos bancos de baterias de 

diferentes tecnologias; 

 Dimensionar bancos de baterias; 

 Modelar a utilização de baterias das tecnologias: de íons de lítio do tipo 

Níquel-Manganês-Cobalto (NMC), de íons de lítio do tipo fosfato de ferro 

(LFP) e de chumbo-ácido (Pb-ácido) na rede de distribuição para o 

regime de deslocamento de carga de um instituto federal situado no 

estado do Rio de Janeiro, com e sem o aproveitamento de fontes 

renováveis na tarifa horassazonal (THS) denominada Verde A4; 
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 Avaliar os sistemas acima expostos do ponto de vista da sua viabilidade 

econômica; 

 Avaliar o impacto destes regimes de utilização nas diferentes tecnologias 

LFP, NMC e Pb-ácido; 

 Avaliar experimentalmente em laboratório a durabilidade real das 

tecnologias de baterias utilizadas nas simulações. 

  

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O armazenamento de energia na baixa tensão para diferentes aplicações 

como qualidade de energia e corte da ponta de consumo está se expandindo 

rapidamente, com numerosos projetos pilotos sendo conduzidos em vários países 

(CHEN et al., 2009). Este novo componente do sistema também é importante para 

as concessionárias de energia na medida em que fontes renováveis de geração de 

energia, intrinsecamente intermitentes, como sistemas eólicos e fotovoltaicos, são 

instaladas (DENHOLM; HAND, 2011). As possibilidades para a implementação de 

um SAE com baterias são muitas. A escolha da tecnologia de baterias e seu 

dimensionamento não são questões triviais devido ao número de características 

diferentes de cada tecnologia de baterias e à diversidade de possíveis cenários de 

aplicação, ainda cada cenário conta com parâmetros de operação diferentes que 

impactam de forma diferente em cada tecnologia de baterias. Tendo em vista esta 

situação, a utilização de softwares para simulações dos diferentes cenários e das 

diferentes tecnologias de baterias, e testes laboratoriais aparecem como uma opção 

viável para uma rápida avaliação de diferentes configurações sem a necessidade de 

fazer um grande número de projetos de teste pilotos. 

Por outro lado, a utilização de um SAE de grande porte, como usinas 

reversas, sistemas de ar comprimido, ou até baterias de megawatts de potência, 

mostrou ser uma ferramenta efetiva para resolver os problemas relacionados com a 

geração centralizada (DELL; HAND, 2001; PERRIN et al. 2004; EPRI-DOE, 2003). 

Estes sistemas de grande porte são responsáveis pelo armazenamento de 2,5% 

(USA), 10% (Europa) e 15% (Japão) de toda a energia produzida (GEORGILAKIS, 

2008). Apesar da utilidade dos grandes sistemas de armazenamento de energia há 

problemas que eles não podem resolver. Estes problemas estão relacionados com o 

crescimento do consumo do cliente que se encontra no final das linhas de 
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distribuição, os limites das linhas de transmissão e distribuição e as quedas de 

tensão nestas linhas. Além destes problemas as concessionárias enfrentam as 

novas exigências de melhoria na qualidade da energia fornecida e os problemas 

decorrentes da introdução de fontes renováveis distribuídas que, quando 

introduzidas em grande escala, causam fortes perturbações na rede (HALL; BAIN, 

2008). 

Para lidar com estes problemas estão sendo introduzidos sistemas 

distribuídos de armazenamento de energia, de baixa capacidade, instalados nas 

linhas de baixa tensão. Os objetivos destes sistemas são diversos, entre eles se 

destacam: armazenar energia nos horários de baixo consumo para devolver à rede 

nas horas de ponta e garantir um nível mínimo da qualidade da energia fornecida ao 

longo de todo o dia. 

No Brasil, em todas as regiões do país, são aplicadas tarifas diferenciadas 

de acordo com o horário de consumo. Uma das possibilidades para tentar atenuar 

gastos e melhorar a qualidade da energia é a de se utilizar o SAE para 

deslocamento de carga.  

Esses SAEs poderão permitir integrar também, aqui no Brasil, a alimentação 

por fontes renováveis, como a solar em regiões de grande incidência de radiação do 

sol ou mesmo a eólica em regiões de vento predominante, características presentes 

constantemente em um país de clima tropical como o nosso.  

Atualmente com o desenvolvimento de redes de energia inteligentes (Smart 

Grid), um conceito que visa aperfeiçoar a forma como se gera, distribui e consome 

energia elétrica, abre-se um novo cenário para utilização de SAEs. A palavra 

“inteligência” é o fundamento do conceito de rede inteligente. Sensores instalados na 

rede elétrica, interligados por meio de um sistema de comunicação de dados, 

fornecem informações em tempo real que são analisadas em uma estrutura 

centralizada por intermédio de softwares específicos. Este sistema então pode 

identificar problemas ou situações que requeiram interferências e atuar sobre a rede 

elétrica em um determinado momento, permitindo assim adotar providências 

manuais ou automáticas que façam a rede funcionar normalmente. 

Estas novas redes inteligentes deverão incorporar SAEs e equipamentos 

conhecidos como medidores inteligentes de consumo de energia que podem ser 

consultados em tempo real, ou seja, as residências, lojas, fábricas e etc. irão se 

comunicar umas com as outras e com as distribuidoras de energia, de forma que o 
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sistema poderá regular o consumo, adequar o mesmo as diferentes situações, e até 

inverter o fluxo de energia com a possibilidade de o consumidor fornecer energia 

para a rede. De fato qualquer residência ou edifício sendo comercial ou não poderá 

se tornar uma pequena usina geradora de energia atingindo uma autossuficiência 

energética e ainda podendo negociar os possíveis excessos armazenados com a 

própria companhia fornecedora.  

Tendo em vista todo este panorama e perante a grande quantidade de SAE 

diferentes disponíveis (seja pelos diversos tipos de baterias, por exemplo, as 

baterias de íons de lítio, de sódio-enxofre, de níquel-cloreto de sódio, chumbo-ácido, 

etc. ou pelas diferentes formas de armazenar energia, por exemplo, capacitores, 

volantes de inércia, supercondutores, etc.) e devido à impossibilidade de testar todas 

as probabilidades na prática, um método que está sendo utilizado, cada vez em 

maior escala, é a de modelar e simular a integração destes sistemas para obter 

dados a respeito da viabilidade econômica e do desempenho operacional de cada 

combinação possível de fonte renovável de energia e sistema de armazenamento 

(PROTOGEROPOULOS et al., 1997). 

O desenvolvimento e a utilização destes métodos reduzem o universo das 

possíveis escolhas, poupando recursos e tempo na hora de executar um 

determinado sistema na prática (TAN et al., 2010). Paralelamente, estes métodos 

permitem não só avaliar um grande número de combinações de sistemas 

rapidamente e a baixo custo como também dimensionar estes sistemas (SALAMEH, 

1996). 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 Este trabalho de dissertação está estruturado em cinco capítulos. O Capitulo 

1 é apresentada a introdução desse estudo. O Capitulo 2 apresentada a 

fundamentação teórica dessa dissertação. O Capitulo 3 descreve os materiais e 

métodos utilizados nesse trabalho.  

 O Capitulo 4 apresenta os resultados obtidos nesse estudo e a análise dos 

mesmos.  

 As conclusões e sugestões para trabalhos futuros são expostos no Capitulo 

5. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 BATERIAS 

 

Um dos primeiros métodos para gerar eletricidade nos tempos modernos foi 

através da criação de uma carga estática. Em 1660, Otto von Guericke construiu 

uma máquina elétrica com um grande globo de enxofre que, podia ser girado e 

friccionado com a mão, de onde saltavam centelhas. Guericke foi capaz de provar 

que as faíscas geradas eram de natureza elétrica (UNIDADE ACADÊMICA DE 

ENGENHARIA CIVIL, 2010). 

Alessandro Volta descobriu em 1800 que certos fluidos geravam um fluxo 

contínuo de energia elétrica, quando utilizados como um condutor. Esta descoberta 

levou à invenção da primeira pilha voltaica, mais vulgarmente conhecida como a 

bateria. Volta descobriu ainda que a tensão aumentava quando as células 

fotovoltaicas eram empilhadas uma em cima da outras (Figura 4) (VANIN, 1999). 

 

 
FIGURA 4 – Variações da bateria elétrica de Volta 
FONTE: Baterry University (2013) 

 

As pilhas e baterias são dispositivos que transformam energia química por 

meio de reações de oxidorredução em energia elétrica. Elas podem ser classificadas 

em dois tipos: primárias e secundárias. 
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As pilhas e baterias primárias são aquelas que não podem ser recarregadas. 

Uma vez que a reação de transferência de elétrons cessa, a pilha para de funcionar, 

tendo em vista que suas reações não são reversíveis. Já as pilhas e baterias 

secundárias são recarregáveis e podem ser usadas inúmeras vezes. 

No passado, a tecnologia das baterias lidava principalmente com dois 

critérios principais. As baterias eram avaliadas de acordo com o preço e índices de 

desempenho. Porém hoje, como o consumo mundial de baterias está em um nível 

muito elevado, os aspectos ambientais estão sendo os critérios principais para sua 

aplicação.  

A tecnologia da bateria já deu passos importantes na busca de soluções a 

respeito das questões ambientais. Pilhas secas de mercúrio e cádmio têm 

desaparecido do mercado. Células de metal hidreto sem cádmio e níquel / metal 

recarregáveis substituíram as de níquel / cádmio que por sua vez foram substituídas 

pelas baterias de íons de lítio. Finalmente, há algum tempo, as baterias de íons de 

lítio livres de metais pesados e tóxicos têm sido disponibilizadas. 

Outra questão importante na escolha de uma tecnologia de baterias é a sua 

densidade de energia. A energia elétrica fornecida por meio de baterias é 

relativamente cara. Este é o principal motivo pelo qual a introdução de veículos 

elétricos nas cidades está demorando e a utilização de fontes renováveis não é tão 

abrangente como se deseja. Uma forma de diminuir os custos é utilizar baterias 

secundárias com características operacionais cada vez melhores. Desta forma os 

custos de fabricação podem ser compensados ao longo de muitos ciclos de vida útil.  

A fim de armazenar grandes quantidades de energia elétrica, ou seja, em 

aplicações como nivelamento de carga ou em instalações fotovoltaicas, as baterias 

devem ter um tempo de vida útil o mais longo possível, de modo que os custos 

sejam mantidos em níveis aceitáveis e isso é um verdadeiro desafio para as 

tecnologias de baterias. Ainda, a maior vida útil das baterias significa um impacto 

menor no meio ambiente. O volume total anual de baterias que devem ser 

descartadas é inversamente proporcional à vida útil (UNIDADE ACADÊMICA DE 

ENGENHARIA CIVIL, 2010). 
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2.1.1 Baterias chumbo-ácido 

 

Esta bateria, em particular, é formada por placas de chumbo (Pb) ligadas ao 

barramento negativo e colocadas intercaladas com placas de chumbo recobertas por 

dióxido de chumbo (PbO2) que, por sua vez, estão ligadas ao barramento positivo. 

Ambas as placas estão mergulhadas em uma solução aquosa de ácido sulfúrico 

(H2SO4) 4,6 molar, que funciona como eletrólito (solução condutora de íons). 

A bateria de chumbo-ácido é formada por certo número de células de 

chumbo-ácido. Cada célula possui dois grupos de placas de chumbo ligadas em 

paralelo: um conjunto positivo e o outro negativo. As placas positivas e negativas 

são intercaladas em cada célula de modo que haja uma placa positiva entre duas 

placas negativas e vice-versa. Entre as placas encontram-se folhas de material 

isolantes chamadas separadores, feitas de polímeros ou de fibra de vidro. Os 

separadores impedem que as placas positivas e negativas se toquem e produza um 

curto-circuito, o que destruiria a bateria. Os dois conjuntos de placas (positivas e 

negativas), com os separadores entre elas, são colocadas num recipiente contendo 

a solução diluída de ácido sulfúrico e água. A denominação bateria chumbo-ácido se 

refere às placas de chumbo e ao ácido sulfúrico que são os principais componentes 

da bateria. A tensão nesse tipo de célula é ligeiramente superior a dois volts. As 

baterias usadas nos carros modernos, por exemplo, contêm seis células ligadas em 

série, de modo que a tensão de saída da bateria é ligeiramente maior que 12 volts. 

Esta bateria ou acumulador é capaz de fornecer corrente durante um tempo 

muito maior do que a média das pilhas secas. Quando a bateria está descarregada e 

não pode mais fornecer a corrente necessária ao circuito, a bateria pode ser retirada 

do circuito e ser recarregada através de uma corrente circundante no sentido 

inverso. Quando a bateria se descarrega, parte do ácido do eletrólito se combina 

com o material ativo das placas. Esta reação química altera o material em ambas as 

placas, tornando-o um sulfato de chumbo. 

 Semirreação do Ânodo: Pb + HSO4
1- + H2O ↔ PbSO4 + H3O1+ + 2e- 

 Semirreação do Cátodo: PbO2 + HSO4
1- + 3H3O1+ + 2e- ↔ PbSO4 + 5H2O 

 Reação global: Pb + PbO2 + 2HSO4
1-+ 2 H3O1+↔ 2PbSO4+ 4H2O 

Quando a bateria está sendo carregada pelo alternador / carregador, ocorre 

a reação inversa. O ácido, que foi absorvido pelas placas formando sulfato de 
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chumbo (material sólido isolante) retorna ao eletrólito. Como resultado, o material 

ativo das placas volta à sua condição original. Toda vez que uma bateria estiver 

sendo carregada, a reação química produz gás hidrogênio na superfície das placas 

negativas e gás oxigênio nas positivas. Esses gases borbulham até a superfície e 

escapam através de um orifício que existe na tampa (válvula de segurança). Com a 

saída desses gases, a bateria perde água, que precisa ser recolocada para 

manutenção do nível adequado do eletrólito (SABER ELETRICO, 2001). 

Um dos maiores problemas da bateria de chumbo-ácido é ambiental. O 

chumbo é um metal pesado e tóxico. O nível no sangue deve ser inferior a 50 μg/dl, 

e no local de trabalho, deve ser inferior a 100 μg m-3. Isso exige técnicas de manejo 

adequadas e preservação do local limpo durante a produção e/ou a reciclagem. O 

chumbo tem também o inconveniente de ser pesado. A densidade de energia de 

baterias de chumbo / ácido é correspondentemente baixa. Por outro lado, baterias 

de chumbo-ácido têm a vantagem de ter um preço relativamente favorável, uma 

potencial vida útil longa, baixa autodescarga e facilidade de reciclagem.  

Para a operação de sistemas de armazenamento de energia com baterias 

de chumbo-ácido, estas devem ser projetadas para frequentes ciclos de carga e 

descarga. Para isso têm sido desenvolvidas baterias que permitem de 1000 a 2000 

ciclos profundos de carga antes de precisar de substituição. As baterias Chumbo-

ácido podem tolerar descargas de profundidade superior a 80% da capacidade, mas 

não devem ser descarregadas muito abaixo de 50% da sua capacidade se deseja-se 

preservar sua vida útil. Por ouro lado, todos os materiais constituintes das baterias 

de chumbo-ácido (99,99%) podem ser reciclados no final da sua vida (LACHS; 

SUTANO, 1995). 

 

2.1.2 Baterias de íons de lítio 

 

Embora o uso de baterias de íons de lítio seja atualmente predominante no 

mercado de produtos eletrônicos portáteis, a sua utilização para aplicações de 

armazenamento de energia em automóveis e para aproveitamento das fontes de 

energias renováveis não é comum. O principal motivo é seu custo, mas é muito 

plausível que isto mude num futuro não tão distante. As baterias íons de lítio atingem 

uma eficiência (no processo de carga e descarga) de quase 100% (contra 

aproximadamente 80% das baterias de chumbo-ácido) e têm a maior densidade de 
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energia quando comparadas com todos os outros tipos de baterias secundarias 

(LEADBETTER; SWAN, 2012). As desvantagens desta tecnologia incluem seus 

altos custos e a complexidade dos sistemas de gerenciamento de carga, que se 

devem aos limites operacionais da tecnologia. Com um grande espaço para o 

desenvolvimento de novas utilizações em uma ampla gama de aplicações de 

armazenamento de energia, grande parte do trabalho de pesquisa na área de 

baterias de íons de lítio se dedica a desenvolvimentos com o objetivo de reduzir o 

custo e melhorar ainda mais seu desempenho. O investimento global em pesquisa e 

desenvolvimento das baterias de íons de lítio é estimado em mais de US $ 1 bilhão 

por ano, o que provavelmente vai garantir sua introdução em novos mercados até 

agora pertencentes a outros tipos de baterias (LEADBETTER; SWAN, 2012). 

As principais vantagens das baterias de íons de lítio, em comparação com 

outras baterias, são:  

 Alta densidade energética (300-400 kWh/m3, 130 kWh / ton.); 

 Alta eficiência (quase 100%); 

 O ciclo de vida longo (3000 ciclos a 80% de profundidade de descarga). 

 O cátodo destas baterias é um óxido de metal litiado (LiCoO2, LiMO2, etc.) e 

o ânodo é feito de grafite (carbono) com uma estrutura de camadas. 

O eletrólito é composto de sais de lítio (como o LiPF6) dissolvidos em 

carbonatos orgânicos. Quando a bateria estiver sendo carregada, os átomos de lítio 

no cátodo se tornam íons e migram através do eletrólito em direção ao ânodo de 

carbono, onde o combinam com elétrons externos e são depositados entre as 

camadas de carbono como átomos de lítio. Este processo é invertido durante a 

descarga.  

As baterias de íons de lítio assumiram 50% do mercado de portáteis em 

poucos anos, mas existem alguns desafios para aumentar sua utilização em larga 

escala. O principal obstáculo é seu custo elevado (acima de US $ 600/kWh) devido 

às diversas proteções. Várias empresas estão trabalhando para reduzir o custo de 

fabricação das baterias de íons de lítio para conquistar os mercados de energia que 

hoje preferem as baterias de chumbo-ácido (MILLER et al., 1996). 

Embora o princípio de funcionamento de uma bateria de íon-lítio pareça 

semelhante ao das demais baterias, ele é diferente pelo fato de que o íon de lítio 

não participa de reações de oxirredução. Os íons de lítio são transferidos do eletrodo 

negativo para o positivo por meio do eletrólito, sem reagir quimicamente nos 
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eletrodos. Essa propriedade é fundamental para o desenvolvimento da tecnologia 

dessa bateria. A Figura 5 mostra um esquema de operação de uma bateria de íons 

de lítio. 

 

 
FIGURA 5 – Operação de uma bateria de lítio 
FONTE: Rosolem et al.(2012) 

 

Como o lítio é um elemento pequeno e leve, as baterias à base de lítio 

apresentam maiores níveis de potência e energia por unidade de massa. A energia 

específica dessas baterias é duas vezes maior em comparação à energia das 

baterias NiMH e quatro vezes maior em relação aos níveis da bateria chumbo-ácido 

(ROSOLEM et al., 2012). Portanto, para aplicações em que o tamanho e o peso são 

requisitos importantes, as baterias de íons de lítio se tornam candidatas naturais. 

Outra característica relevante é a reduzida agressividade ao meio ambiente quando 

comparada com as baterias chumbo-ácido e de níquel-cádmio. 

As baterias denominadas de íons de lítio não são de um tipo único, mas 

formam uma família de baterias, que utiliza o lítio como componente (geralmente no 

cátodo e no eletrólito). Nesta família de baterias, os ânodos e cátodos podem conter 

variados materiais em suas composições. 

A Figura 6 traz a percentagem de penetração das baterias de íons de lítio o 

mercado consumidor. 
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FIGURA 6 – Aplicação das células de baterias íon-lítio 
FONTE: Hauch et al. (2012) 

 

O material mais frequente para os anodos é o grafite (C), enquanto os 

catodos podem ser de vários tipos. São seis os mais comuns: LCO (óxido de lítio-

cobalto), NCA (lítio-níquel-cobalto-alumínio, ou LiNiCoAl), NMC (lítio-níquel-

manganês-cobalto, ou LiNiMnCo), LMO/LTO (lítio-manganês spinel), LFP (fosfato de 

ferro-lítio, ou LiFePO4) e LVP (fosfato de vanádio-lítio). 

Hoje, o mercado de baterias de íons de lítio está concentrado no tipo LCO e 

no NMC, justamente por equiparem os eletrônicos de consumo (HAUCH; CASTRO, 

2013) 

É fundamental destacar que, por não haver ainda uma tecnologia principal 

nas baterias de íons de lítio, estão sendo desenvolvidos aperfeiçoamentos das 

tecnologias disponíveis e outras associações de materiais para estas baterias. 

A Figura 7 traz a segmentação das células de baterias de íons de lítio. 
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FIGURA 7 - Segmentação das células das baterias de íon lítio 
FONTE: Hautch et al.(2012) 

 

2.2 SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA COM BATERIAS  

 

A qualidade de vida, hoje, é dependente de acesso a uma fonte abundante 

de energia barata. Por um futuro sustentável, a energia deve ser derivada de fontes 

não fósseis, idealmente, também deve ser confiável e segura, flexível em uso, 

acessível e sem limites. A incorporação de energias renováveis é limitada em muitos 

casos, pela natureza variável e intermitente de sua produção. Isto exige a aplicação 

prática de SAE’s (DELL; RAND, 2001). 

Sistema de armazenamento de energia elétrica se refere a um processo de 

conversão de energia elétrica em outra forma de energia, que pode ser armazenada, 

num processo reversível. 

A história do SAE estacionária remonta à virada do século 20, quando 

usinas eram muitas vezes desligadas durante a noite. O armazenamento de energia 

elétrica com a finalidade de corte de pico da demanda já é uma aplicação mais 

recente. Atualmente esta aplicação está recebendo grande atenção nos países do 

primeiro mundo, com vários projetos-piloto sendo realizados em vários países. 

Outra aplicação do SAE está ligada à utilização de fontes renováveis de 

energia. A utilização de recursos renováveis podem substituir volumes significativos 

de energia produzida por grandes usinas convencionais. No Reino Unido, por 
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exemplo, há previsão de substituição de 15% da energia, produzida por grandes 

usinas, por fontes renováveis em 2015 e 16% na China em 2020 nos seus planos 

nacionais de energia (CHEN et al.,2009). No entanto, a intermitência e a não 

controlabilidade são características inerentes à produção de energia elétrica com 

base em sistemas de energias renováveis. Tais desvantagens se tornaram grandes 

obstáculos para a extensa utilidade das energias renováveis e da denominada 

indústria de eletricidade verde. Um SAE adequado é capaz de fornecer uma solução 

importante para lidar com a intermitência das fontes renováveis e a imprevisibilidade 

inerente à geração de energia a partir delas. 

Um SAE, composto por baterias e um inversor / carregador, é uma opção 

para armazenamento de energia em forma distribuída e são particularmente 

adequados para edifícios e comunidades, devido a sua operação segura, silenciosa, 

escalonável, de baixa manutenção e eficiência. 

O desenvolvimento e aplicação de SAEs são questões cruciais para o futuro 

das redes de energia inteligente (Smart Grid). A sua capacidade de armazenar 

energia mudou a definição do sistema de energia tradicional. Por este motivo é 

fundamental avaliar a viabilidade econômica de diferentes tipos de SAEs. No 

entanto, os benefícios são difíceis de quantificar por causa da complexidade dos 

diferentes cenários de aplicação e das características do sistema. Deste modo, 

existe uma necessidade de desenvolvimento de modelos que ajudem a julgar a 

viabilidade de sistemas de armazenamento de energia (LACHS et al.,1995). 

As principais aplicações dos SAEs com baterias na geração incluem: 

nivelamento de carga, controle de frequência, reserva de emergência, etc. com as 

vantagens de sua construção modular; localização conveniente, sem emissões, o 

que permite o adiamento de investimentos em equipamentos e infraestrutura para 

ampliar a capacidade de geração e de transmissão. 

As baterias do SAE devem ter uma interface com a rede elétrica através de 

um conversor de energia, que retifica a corrente alternada para carregar as baterias 

e, posteriormente, converte corrente continua (DC) para corrente alternada (AC) 

para alimentar a carga da rede. Para conseguir isso o SAE com baterias é composto 

por três subsistemas principais, os quais devem ser definidos pelo tamanho do 

projeto. 

Os três subsistemas são: 

 Bateria 
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 Conversor de energia 

 Componentes de infraestrutura. 

Cada um dos subsistemas acima é desenvolvido e fabricado por um 

fornecedor diferente. Um integrador de sistema é necessário para concluir o projeto 

global, aquisição e integração dos subsistemas em um sistema operacional que 

atenda aos requisitos do cliente (desempenho e econômico). Além disso, o 

dimensionamento adequado da potência (kW), energia (kWh), tensão (V), corrente 

(A) e do sistema de proteção deve ser incluído (ANDERSON; MEMBER, 2000). 

Os critérios para o dimensionamento de um SAE de baterias têm como base 

fatores como utilização, autonomia, temperatura de operação e profundidade de 

descarga. 

 

2.2.1 Dimensionamento 

 

O dimensionamento dos bancos de baterias deve considerar todas as 

varáveis da instalação a serem atendidas. É fundamental para esse cálculo o 

conhecimento da tensão nominal da alimentação, potência ativa da instalação, 

corrente de descarga, período de autonomia desejado e tensão final de corte da 

tecnologia de baterias utilizada. O espaço disponível para o acondicionamento do 

banco de baterias e sua geometria também são variáveis que devem ser 

consideradas para a escolha dos modelos que melhor atenderão às instalações. 

Aspectos associados à confiabilidade da instalação como a criticidade da operação, 

a eficiência da operação e os riscos devem ser considerados em aplicações nas 

quais se deve assegurar o fornecimento de energia com um grau de segurança 

determinado. 

O primeiro parâmetro a ser considerado é a potência ativa da instalação que 

será alimentada pelas baterias. É por essa potência que o banco será 

dimensionado. 

O tempo de vida das baterias é naturalmente afetado pela temperatura de 

operação. Quanto maior a temperatura de trabalho, menor será sua vida útil. Para 

evitar uma corrosão acelerada das placas e a deterioração das baterias, recomenda-

se reduzir a tensão de operação do banco de baterias em função da temperatura de 

trabalho. 
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A autonomia também é um ponto importante e é especificada pelo tempo, 

medido em minutos ou horas, que o banco de baterias deve fornecer energia para a 

carga sem ser recarregado. Para aplicações em regime de flutuação, com descargas 

esporádicas, as baterias são descarregadas em 100% de sua capacidade. Nas 

aplicações em regime de ciclagem constante, como em energias de origem 

fotovoltaica e eólica, é recomendável que, durante o tempo máximo de autonomia, 

as baterias não sejam descarregadas em níveis de profundidade de carga superior a 

25% de sua capacidade (no caso de baterias de chumbo-ácido). 

Quanto mais longa for à descarga, mais profunda ela se torna. Cada vez que 

a bateria sai de seu estado de plena carga, descarrega e é recarregada novamente, 

ela completa um ciclo. A profundidade de descarga estabelece o limite de energia 

que é retirada da bateria a respeito do valor máximo e é expresso em percentual. 

Para todas as tecnologias de baterias, os dois parâmetros operacionais mais 

importantes são suas capacidades (medidas em ampères-hora ou Ah) em função 

das correntes de descarga e o número de ciclos de carga e descarga que podem 

fornecer até o fim da sua vida útil, em função das diferentes profundidades da 

descarga. 

Quanto mais profundos forem os ciclos da bateria, menor será a sua vida 

útil. A Figura 8 ilustra um exemplo das possibilidades de ciclos em função da 

profundidade de descarga de uma bateria chumbo-ácido. 

O fim da vida útil de uma bateria é o momento em que sua capacidade cai 

para 80% do seu valor inicial. As informações sobre os parâmetros operacionais de 

cada tecnologia de baterias geralmente são fornecidas pelos fabricantes. O tempo 

de vida útil de uma determinada bateria depende de muitos fatores. Em geral, os 

efeitos destes múltiplos fatores que limitam a vida de uma bateria podem ser 

resumidos em dois parâmetros. O primeiro é denominado tempo de vida em 

flutuação (float lifetime). O segundo parâmetro é denominado ou tempo de vida em 

ciclagem (lifetime throughput). O primeiro parâmetro está relacionado com os 

processos que degradam a bateria, independentemente da mesma ser ou não 

utilizada. Este parâmetro não pode ser alterado pelo usuário das baterias, ele é 

característico de uma determinada tecnologia de baterias e é fornecido pelo 

fabricante como um tempo máximo de vida, medido a partir da data de fabricação 

das baterias. 
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FIGURA 8 - Possibilidade de ciclos em função da profundidade de descarga 
FONTE: Fabricante 

 

Transcorrido este tempo a bateria não terá mais condições de ser utilizada. 

O segundo parâmetro representa a quantidade máxima de energia que uma bateria 

pode fornecer ao longo de toda sua vida cíclica. Ele está relacionado ao regime de 

utilização das baterias. Mais especificamente, ao número de ciclos que podem 

executar as baterias até sua degradação devido ao estresse dos processos de carga 

e descarga. Na prática o que se calcula é a quantidade de energia que as baterias 

podem fornecer durante um determinado número de ciclos. O nome deste parâmetro 

deriva da energia fornecida ao longo da vida cíclica da bateria. Como este parâmetro 

depende do regime de operação, ele é passível de ser ajustado e dimensionado pelo 

usuário. 

 

2.3 SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 

 

A fonte de geração de energia elétrica para os sistemas fotovoltaicos é a 

radiação solar. A Terra recebe anualmente 1,5 x 1018 kWh de energia solar. Isto 

corresponde a dez mil vezes o consumo mundial de energia nesse período (SILVA, 

2006). A disponibilidade de radiação solar é determinada pela hora do dia, pelo dia 

do ano e também pela latitude local. 
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O aproveitamento da energia do sol na forma de energia elétrica ocorre pelo 

efeito fotovoltaico em materiais semicondutores, onde o principal material utilizado é 

o silício (PORTAL ENERGIA, 2009). 

Em países desenvolvidos tem havido incentivo para programas 

governamentais que estão subsidiando a instalação desse sistema, especialmente 

nos EUA (A Million Roofs Program - programa um milhão de telhados), na Alemanha 

(Hundert Tausend Dächer Programme - programa cem mil telhados) e no Japão 

onde foi adotada uma lei de incentivo às energias renováveis com tarifa-prêmio 

privilegiada para a geração solar (New Sunshine Program) (GALDINO, 2003). Esses 

sistemas representam na prática uma possibilidade de geração elétrica distribuída 

nesses países, para aumentar à geração convencional já existente. Apesar de ter no 

momento atual uma contribuição ainda pequena, no futuro este modelo de geração 

energética poderá ter uma participação significativa para a produção de energia 

elétrica.  

No Brasil, os valores anuais de radiação solar global incidente em qualquer 

região (1.550 – 2.400 kWh/m2) são superiores aos da maioria dos países da União 

Europeia, como Alemanha (900 – 1.250 kWh/m2), França (900 – 1.650 kWh/m2) e 

Espanha (1.200 – 1.850 kWh/m2), os quais têm projetos que contam com fortes 

incentivos governamentais amplamente difundidos (PEREIRA et al., 2006). 

Apesar das diferentes características climáticas no Brasil, observa-se que a 

média anual de radiação global apresenta boa uniformidade, com médias anuais 

relativamente altas em todo país. O valor máximo de radiação global – 6,5 kWh/m2 - 

ocorre no norte do estado da Bahia, próximo à fronteira com o estado do Piauí. Essa 

área apresenta um clima semiárido com baixa precipitação ao longo do ano 

(aproximadamente 300 mm/ano) e a média anual de cobertura de nuvens mais baixa 

do Brasil. A menor radiação solar global - em torno de 4,25 kWh/m2 – ocorre no 

litoral norte de Santa Catarina, caracterizado pela ocorrência de precipitação bem 

distribuída ao longo do ano (PEREIRA et al., 2006). 

A geração da energia fotovoltaica ainda é muito cara, não sendo competitivo 

com a geração convencional, devido ao custo do capital que é muito alto. Entretanto, 

existem casos onde o sistema fotovoltaico integrado à edificação e interligado à rede 

elétrica pública pode se tornar mais competitivo (SALAMONI, 2004). 

Porém, esses custos envolvidos vêm se reduzindo ao longo dos anos devido 

ao desenvolvimento dos processos de fabricação e, particularmente, pela utilização 
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em larga escala nos programas de implantação deste tipo de tecnologia, como os 

realizados pelo governo alemão (ERGE et al., 2001). 

Proporcionalmente outro fator que impeli o mercado fotovoltaico é o aumento 

das eficiências dos painéis fotovoltaicos, tornando o emprego desta tecnologia cada 

vez mais interessante (CASTRO et al., 2005). 

Os sistemas solares fotovoltaicos integrados às edificações urbanas e 

interligados ao sistema de distribuição oferecem uma série de vantagens para o 

sistema elétrico, muitas das quais estão relacionadas a custos evitados de expansão 

e que atualmente não estão sendo consideradas e quantificadas. Dentre elas, pode-

se destacar (RÜTHER, 2004): 

 Perdas por transmissão e distribuição de energia são minimizadas por 

estarem próximos ao ponto de consumo; 

 Investimentos em linhas de transmissão e distribuição podem ser 

postergados ou reduzidos; 

 Edifícios solares fotovoltaicos não apresentam necessidade de área 

física extra, uma vez que a área necessária já é ocupada pela edificação, 

portanto pode ser aplicada em centros urbanos; 

 Edifícios solares fotovoltaicos têm capacidade de oferecer suporte kVAr a 

pontos críticos da rede de distribuição (melhoria da qualidade de 

energia); 

 Edifícios solares fotovoltaicos têm a capacidade de oferecer um elevado 

fator de capacidade aos alimentadores da rede com picos diurnos (carga 

predominantemente de ar condicionado); 

 

2.4 REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES  

 

Os sistemas de energia elétrica deverão sofrer uma transformação no 

decorrer de alguns anos. Essa transformação consiste na modernização das 

tecnologias de geração, transmissão, distribuição e uso final da energia elétrica, 

visando abordar questões que vão desde as preocupações com mudanças 

climáticas até a possibilidade de proporcionar ao usuário final maior participação no 

gerenciamento do sistema elétrico, aumento na confiabilidade do fornecimento de 

energia e a intensificação do uso de geração distribuída conectada à rede de 
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distribuição. Essa nova concepção atende pelo nome genérico de Smart Grid ou 

Redes Elétricas Inteligentes. 

O termo Smart Grid vem sendo utilizado desde 1998. No entanto, foi apenas 

em 2005, que a palavra apareceu no artigo de Amin e Wollenberg com o título 

“Toward a Smart Grid”, cuja tradução significa “Rumo a uma Rede Inteligente” 

(AMIN; WOLLENBERG, 2005). 

Nos dias atuais existe um grande número de definições para redes 

inteligentes. Algumas são de cunho funcional, outros de cunho tecnológico, 

dependendo do ponto de vista de cada autor, porém um fator comum a todos é o 

processamento digital e a comunicação para a rede elétrica. Em meados do ano 

2000, houve um projeto pioneiro na Itália onde foram implantados medidores 

inteligentes residenciais. Nesse projeto, instalaram-se mais de 27 milhões de 

medidores inteligentes conectados a uma rede de dados. O objetivo era o 

monitoramento remoto e a obtenção de dados de medição. Na área de 

monitoramento, na década de 1990, foram criadas redes de longas distâncias. Uma 

concessionária norte-americana, Bonneville Power Administration, ampliou sua 

pesquisa em redes inteligentes desenvolvendo protótipos de sensores habilitados 

para detectar anormalidades na rede. Com isso a empresa conseguia identificá-los 

em lugares remotamente distantes. Iniciou-se então o primeiro sistema de análise 

através de redes de longas distâncias (GARCIA;D. JUNIOR, 2012). 

O termo Smart Grid não é uma única tecnologia, mas sim um conceito geral 

em que a tecnologia da informação, com seus componentes de software, Hardware 

e telecomunicações, é um dos componentes utilizados para a evolução da rede 

elétrica. 

Dentre os inúmeros benefícios da rede inteligente, pode-se destacar a 

qualidade do serviço a ser prestado ao consumidor e a possibilidade de 

interconectar sistemas eletrônicos permitindo o desenvolvimento de aplicações 

diversas, tais como: medidores inteligentes de energia (Smart-Metering) e 

interligação de geração distribuída, como painéis solares, geradores eólicos e até a 

integração de veículos elétricos. Com a infraestrutura de medição inteligente, será 

possível melhorar o apoio às concessionárias na tarifação horossazonal. 

Pelo lado do gerenciamento da demanda, a possibilidade de aquisição e 

comunicação rápida de informações de consumo e tarifas de energia variáveis no 

tempo permitirá uma melhoria no perfil de consumo de energia elétrica, eliminando 
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picos de consumo e, portanto, reduzindo os requisitos de novas usinas e linhas de 

transmissão de energia e, consequentemente, seus impactos ambientais e 

econômicos. 

 

2.5 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

A simulação computacional é uma ferramenta precisa que auxilia na tomada 

de decisão de forma preventiva. Ela garante não apenas melhores desempenhos 

das soluções adotadas, como evita gastos com futuras medidas corretivas através 

de testes de modelos. 

Um modelo é uma representação adequadamente simplificada de um 

sistema real e deve conter informações suficientemente detalhadas para responder 

aos propósitos da simulação (HARRELL et al., 2002). A partir da modelagem do 

sistema e da simulação de cenários distintos, avalia-se o comportamento do sistema 

e desenvolvem-se soluções para maximizar o seu desempenho. 

Como exemplo de simuladores, pode-se citar softwares como SIMULINK, 

MATLAB e o HOMER. E este último tem como função principal simulações na área 

de energia. 

 

2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Existem muitas tecnologias de baterias disponíveis para a utilização em 

SAEs, porém não existe ainda um método que possa determinar ou dimensionar um 

sistema único de acumulação adequado para cada aplicabilidade. Ainda que se 

observem as características técnicas das baterias, de acordo com as informações 

fornecidas pelo seu fabricante, não existe a certeza que estas se comportarão 

dentro destas características devido às muitas possibilidades e variáveis que podem 

afetar seu rendimento, como: regime de funcionamento, temperatura, profundidade 

de descarga, tensão, corrente de descarga, localização e etc. Assim, o 

dimensionamento de um SAE ainda é um desafio ao qual esse trabalho busca dar 

uma possível solução através de simulação e análise laboratorial. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS 

 

Os materiais descritos a seguir correspondem às necessidades para as 

simulações e testes laboratoriais de um cenário real representado por um Instituto 

Federal (Serviço Público). 

 

3.1.1 Carga 

 

Para representar o perfil anual de carga a ser utilizado foram escolhidos dois 

dias característicos do Instituto Federal utilizado neste trabalho. Um dia útil (para 

representar todos os dias uteis do ano) e um dia de um fim de semana (para 

representar todos os dias de fins de semana do ano) 

O Gráfico 1 ilustra a carga de um dia da semana. 

 

 
GRÁFICO 1 – Perfil de consumo diário (dia da semana) 
FONTE: Instituto Federal (2013) 

 

 O Gráfico 2 representa a carga de um dia de final de semana. 
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GRÁFICO 2 - Perfil de consumo diário (final de semana) 
FONTE: Instituto Federal (2013) 

 

Com base nos dados dos Gráficos 1 e 2 a carga média nos dias úteis do 

instituto federal é de 671 kWh/dia com um pico de demanda de 68 kW que ocorre às 

14:00 h. Mesmo ocorrendo o pico de demanda no horário das 14:00 h, o 

deslocamento de carga foi aplicado no horário das 18:00 h às 21:00 h para atender o 

objetivo de deslocar a carga do horário de maior tarifação da energia. No horário de 

maior tarifação (das 18:00 até às 21:00 h nos dias úteis) a energia consumida 

diariamente pelo instituto é de aproximadamente 120 kWh (Gráfico 1). 

Como referencial de comparação para as análises econômicas, em todas as 

simulações foram utilizados os dados de consumo da carga ligada unicamente á 

rede (sem o sistema SAE e sem painéis fotovoltaicos).  

 

3.1.2 Tarifa de energia 

 

Com relação à tarifa para as simulações foi utilizada a THS Verde A4 (tarifa 

aplicada no Instituto Federal). 

A THS tem a seguinte estrutura (ANEEL, 2013): 

 Demanda de potência (R$/kW) valor único; 

 Consumo de energia (R$/MWh); 

 Um valor para o horário de ponta em período úmido (PU); 

 Um valor para o horário fora de ponta em período úmido (FPU); 

 Um valor para o horário de ponta em período seco (PS); 

 Um valor para o horário fora de ponta em período seco (FPS). 

Para a tarifação (Quadro 1), inicialmente foi simulado o perfil de consumo 

sem a utilização do SAE, para quantificar as características deste perfil, com a 
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finalidade de poder comparar com os dados obtidos simulando a utilização do SAE 

com a THS Verde A4, com diferentes tipos de baterias e com a possibilidade de 

incorporar um sistema de geração de energia fotovoltaico. 

 

THS Verde – A4 Sem ICMS – PIS/ COFINS 

Demanda kW 20,31 R$/kWh 

Consumo 

MWh (FPS) 156,65 0,15665 

MWh (FPU) 143,60 0,14360 

MWh (PS) 1531,82 1,53182 

MWh (PU) 1509,33 1,50933 

QUADRO 1 - Tarifa Simulada 
FONTE: Ampla 

 

O período de tarifação para a ponta de consumo foi considerado como 

sendo das 18 horas até ás 21 horas, de segunda até sexta feira (dias úteis). 

 

3.1.3  Banco de baterias 

 

Os dados operacionais das baterias requeridos pelo software de simulação 

para cada tecnologia de baterias foram obtidos com os respectivos fabricantes. 

 

3.1.3.1 Banco de baterias LFP 

 

 No Quadro 2 são apresentados os dados operacionais para as baterias da 

tecnologia LFP. 

 

 Lítio LFP 

Custo de célula individual do tipo LFP de 3,2 V, 45 Ah R$ 810,00 

Corrente máxima de carga 45 (A) 

Tensão de carga 3,65 (V) 

Corrente máxima de descarga 135 (A) 

Limite de tensão de descarga 2,5 (V) 

Tensão média de descarga 3,2 (V) 

Vida útil em flutuação 20 anos 

QUADRO 2 – Dados bateria LFP 
FONTE: Fabricante. 
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Na Tabela 1 são apresentados os dados da capacidade das baterias de íons 

de lítio da tecnologia LFP em função da corrente de descarga para a temperatura de 

25oC + 2. 

 

TABELA 1 – Capacidade da bateria de íons de lítio da tecnologia LFP 

Corrente (A) Capacidade (Ah) 

9,00 45,00 

22,50 44,83 

45,00 44,41 

90,00 43,91 

135,00 43,89 

FONTE: Fabricante 

 

 Na Tabela 2 é apresentado o número de ciclos que podem ser executados 

pelas baterias de íons de lítio da tecnologia LFP em função da profundidade da 

descarga para a temperatura de 25oC + 2 até o fim da sua vida útil. 

 

TABELA 2 – Número de ciclos em função da profundidade de descarga bateria LFP 

Profundidade de descarga (%) Ciclos 

20 16.250 

50 8.255 

80 4.480 

100 2.415 

FONTE: Fabricante 

 

 Na Tabela 3 são apresentados os dados da energia fornecida em ciclagem 

pela bateria LFP em função da profundidade de descarga até o fim a sua vida útil. 

 

TABELA 3 – Quantidade de energia em função da profundidade de descarga bateria LFP 

Profundidade de descarga (%) Energia declarada em ciclagem (kWh) 

20 468,00 

50 594,40 

80 516,10 

100 347,80 

FONTE: Fabricante 
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3.1.3.2 Banco de baterias NMC 

 

 No Quadro 3 são apresentados os dados operacionais fornecidos pelo 

fabricante para a bateria de tecnologia NMC. 

 

 Custo 

Custo de célula individual do tipo NMC de 3,7 V, 
41 Ah 

R$ 954,00 

Corrente máxima de carga 120 (A) 

Tensão de carga 4,15 (V) 

Corrente máxima de descarga 320 (A) 

Limite de tensão de descarga 2,7 (V) 

Tensão média de descarga 3,7 (V) 

Vida útil em flutuação 20 anos 

QUADRO 3 – Dados da bateria NMC 
FONTE: Fabricante 

 

A capacidade das baterias de íons de lítio da tecnologia NMC em função da 

corrente de descarga para a temperatura de 25oC + 2  é apresentada na Tabela 4. 

 

TABELA 4 – Capacidade da bateria de íons de lítio de tecnologia NMC 

Corrente (A) Capacidade (Ah) 

8,00 40,00 

40,00 38,20 

80,00 37,80 

120,00 37,70 

200,00 37,60 

320,00 37,50 

FONTE: Fabricante 

 

Na Tabela 5 é apresentado o número de ciclos que podem ser executados 

pelas baterias de íons de lítio da tecnologia NMC em função da profundidade da 

descarga para a temperatura de 25oC + 2 até o fim da sua vida útil. 
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TABELA 5 - Número de ciclos em função da profundidade de descarga bateria NMC 

Profundidade de descarga (%) Ciclos 

20 13.000 

50 6.500 

80 3.500 

100 2.100 

FONTE: Fabricante 

 

Na Tabela 6 são apresentados os dados da energia que as baterias NMC 

podem fornecer em ciclagem em função da profundidade de descarga. 

 

TABELA 6 – Quantidade de energia em função da profundidade de descarga da bateria NMC 

Profundidade de descarga (%) Energia declarada em ciclagem (kWh) 

20 394,42 

50 493,03 

80 424,76 

100 318,57 

FONTE: Fabricante 

 

3.1.3.3 Banco de baterias chumbo-ácido 

 

O modelo escolhido para as simulações (e testes laboratoriais) foi o 

12MF220, uma bateria desenhada para ciclagem em altas temperaturas. 

No Quadro 4 são apresentados os dados operacionais fornecidos pelo 

fabricante para esta bateria da tecnologia chumbo-ácido. 

 

 Chumbo-ácido 

Custo de célula individual do tipo chumbo-ácido de 
12 V, 220 Ah 

R$ 588,00 

Corrente máxima de carga 50 (A) 

Tensão de carga 15,0 (V) 

Corrente máxima de descarga 289 (A) 

Limite de tensão de descarga 10,5 (V) 

Tensão média de descarga 12 (V) 

Vida útil em flutuação 5 anos 

QUADRO 4 – Dados operacionais da bateria chumbo-ácido 12MF220. 
FONTE: Fabricante 
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Na Tabela 7 são apresentados os dados da capacidade das baterias de 

chumbo-ácido modelo 12MF220 em função da corrente de descarga para a 

temperatura de 25oC + 2 . 

 

TABELA 7 – Capacidade da bateria de chumbo-ácido 12MF220 

Corrente (A) Capacidade (Ah) 

11.00 220,00 

20.00 195,00 

30.00 178,00 

41.00 165,00 

60.00 149,00 

71,00 141,00 

145,00 109,00 

289,00 72,00 

FONTE: Fabricante 

 

 Na Tabela 8 é apresentado o número de ciclos que podem ser executados 

pelas baterias chumbo-ácido 12MF220 em função da profundidade da descarga 

para a temperatura de 25 oC + 2  até o fim da sua vida útil. 

 

TABELA 8 – Número de ciclos da profundidade de descarga bateria chumbo-ácido 12MF220 

Profundidade de descarga (%) Ciclos 

15 2.500 

18 2.000 

20 1.700 

23 1.400 

25 1.200 

30 850 

50 300 

80 160 

FONTE: Fabricante 

 

Na Tabela 9 são apresentados os dados da energia em função da 

profundidade de descarga para a bateria chumbo-ácido 12MF220  
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TABELA 9 – Quantidade de energia em função da profundidade de descarga da bateria chumbo-
ácido 12MF220 

Profundidade de descarga (%) Energia declarada em ciclagem (kWh) 

15 990,00 

20 897,60 

30 673,20 

50 396,00 

80 337,92 

FONTE: Fabricante 

 

3.1.4 Painel fotovoltaico 

 

No quadro 5 são apresentas as características do painel utilizado nas 

simulações com sistema fotovoltaico. 

 

Modelo HG210 

Preço R$ 1.370,00 

Potência máxima (Wp) 210 Wp 

Tensão nominal 27,54 V 

Corrente nominal 7,64 A 

Tensão circuito aberto (Voc) 33,05 V 

Corrente de curto circuito (Isc) 8,23 A 

Número de células 72 

Dimensão (mm) 1480x990x46 

Grau de refletância 20% 

Tensão máxima de operação 750 V 

QUADRO 5 – Características dos painéis fotovoltaicas 
FONTE: Solarterra Energias Alternativas (2013) 

 

3.1.5  Energia solar 

 

Na Tabela 10 são apresentados os dados de radiação solar de acordo com 

as coordenadas geográfica 22º44’ S e 41º52‘ W do Instituto Federal considerado. 

 

TABELA 10 – Radiação média diária 

Radiação Média Diária (kWh/m² dia) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

5,00 5,60 5,00 3,92 3,36 2,80 3,36 3,36 3,92 5,04 5,04 5,04 

FONTE: Mapa solimétrico do Brasil (2000), adaptado pelo autor (2013) 
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3.1.6 Softwares 

 

O programa computacional utilizado nesse trabalho para as simulações, o 

HOMER (Hybrid Optimization Model for Energy Renewable), foi desenvolvido pelo 

National Renewable Energy Laboratory (NREL), nos Estados Unidos 

(homerenergy.com). 

O HOMER é um software de otimização de micro centrais de energia. Este 

modelo simplifica a tarefa de avaliação de projetos de sistemas de energia 

(conectados e não conectados à rede) para uma variedade de aplicações.  

O software HOMER tem sido amplamente utilizado para simulações de 

fontes alternativas de energia (SOPIAN et al., 2009; EL-TOUS; JORDAN, 2012; 

GIVLER; LILIENTHAL, 2005; IBRAHIM et al., 2008) e armazenamento de energia 

(STIEL; SKYLLAS-KAZACOS, 2012) entre outros.  

Na Figura 9 é apresentado um exemplo de cenário utilizado nesse trabalho, 

idealizado a partir dos valores dimensionais da carga, bateria, rede, retificador e 

painel fotovoltaico. 

É importante notar que o processo de construção de um modelo para 

simulação é por si só, uma forma de análise e planejamento de uma situação ou 

procedimento.  

No Anexo A há mais informações detalhadas sobre o software HOMER. 

 

 
FIGURA 9 – Esquema de um cenário simulado 
FONTE: Autor. 
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 Para confecção dos gráficos de “ciclos em função da profundidade de 

descarga” das baterias foi utilizado o software ORIGIN com erro inferior a 5% e 

ajuste de curva B-spline. 

 

3.1.7 Conversor 

 

O conversor utilizado nas simulações é um equipamento de 34.000 W de 

potência com uma eficiência de 98,5%, capacidade relativa de inversão de 100% e 

com um tempo de vida de 20 anos. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Os métodos estão fundamentados na simulação computacional e análise 

laboratorial dos três tipos de tecnologias de baterias LFP, NMC e chumbo-ácido.  

 

3.2.1 Método para as simulações 

 

O método utilizado tem como base a simulação computacional dos três tipos 

de tecnologias de baterias para o dimensionamento de um SAE com capacidade de 

100 kWh que poderá atender as necessidades de deslocamento de carga do 

Instituto Federal, localizado na cidade de Búzios no Rio de Janeiro, dentro da tarifa 

horossazonal (THS) Verde A4, aplicada na região da cidade, com e sem sistema 

fotovoltaico. No horário das 18:00 h ás 21:00 h foi simulado o deslocamento de 

carga, ou seja, o corte do consumo através da utilização da energia proveniente do 

SAE, utilizado até o limite de profundidade de descarga definido para maximizar seu 

desempenho. A recarga das baterias só acontece no horário fora de ponta, 

configurando assim o deslocamento da carga da ponta para os horários de baixo 

consumo. 

O dimensionamento de cada banco de baterias foi feito de forma a otimizar 

sua expectativa de vida, maximizando assim seu desempenho (e minimizando o 

impacto deste custo no preço final da energia). O critério de melhor 

dimensionamento foi definido como sendo aquele que permite à bateria fornecer a 

maior quantidade de energia ao longo da sua vida útil. Para isto, cada banco de 

baterias foi dimensionado de forma a que sua expectativa de vida em regime de 
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ciclagem (lifetime throughput) seja bem próxima ou igual a sua expectativa de vida 

em flutuação (float lifetime).  

Para definir o dimensionamento foram confrontados os dados da 

dependência da vida útil das baterias com o número de ciclos para as diferentes 

profundidades da descarga de cada tecnologia (a partir das Tabelas 2, 5 e 8) e as 

capacidades das baterias obtidas com diferentes correntes de descarga (Tabelas 1, 

4 e 7). Estas informações permitem calcular, para cada tecnologia, quantos ciclos as 

baterias deveriam suportar (segundo o fabricante) até esgotar sua vida útil em 

função do estresse do processo de carga e descarga para cada regime de operação 

analisado.  

Sabendo que no regime simulado nesse trabalho se executa um ciclo por 

dia, calcula-se o número de dias/anos que as baterias deveriam suportar até esgotar 

sua vida útil. O regime de operação e os dimensionamentos escolhidos devem ser 

aqueles que permitem obter um tempo de vida útil por ciclagem aproximadamente 

igual ao tempo de vida útil em flutuação. 

Desta forma as profundidades das descargas a que foram submetidas às 

baterias (a quantidade de energia que será retirada das baterias a respeito do 

máximo possível) não foram iguais, mas foram aquelas que maximizaram o 

desempenho de cada tecnologia.  

As simulações foram feitas considerando a utilização ou não do banco de 

baterias e no caso de se utilizar o SAE, as simulação incluem os três tipos de 

baterias: lítio NMC, lítio LFP e chumbo-ácido separadamente e também com e sem 

energia fotovoltaica.   

Nas simulações não foram incluídos: os custos do sistema 

retificador/inversor; os custos de operação/manutenção anuais de cada tecnologia 

de baterias; e os custos dos sistemas de comunicações e infraestrutura física. Os 

custos utilizados nas simulações foram unicamente os das baterias (incluindo seus 

sistemas de proteção e monitoramento) e o da energia fornecida ou recebida da 

rede. O custo da energia considerado para carregar ou descarregar o sistema de 

armazenamento foi o custo correspondente ao horário em que o sistema era 

carregado ou descarregado dentro da tarifa horossazonal (THS – Verde A4) vigente 

em 2013, sem serem incluídos o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 

prestações de Serviços (ICMS), Programa de Integração Social (Pis) e Contribuição 

para Financiamento da Seguridade Social (Cofins). 
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3.2.2 Método para os ensaios laboratoriais  

 

As baterias utilizadas nos ensaios laboratoriais foram baterias das mesmas 

tecnologias das simulações. No caso das baterias de íons de lítio foram estudadas a 

NMC de 40 Ah de capacidade nominal e a LFP de 45 Ah de capacidade nominal. No 

caso da tecnologia chumbo-ácido (modelo 12MF220), as baterias estudadas eram 

de 200 Ah de capacidade, em regime de 10 horas de descarga. Os ensaios 

laboratoriais foram realizados utilizando fontes eletrônicas programáveis da empresa 

Digatron (Figura 10). 

 

 

FIGURA 10 – Fonte eletrônica 
FONTE: Digatron (2014) 

 

Estas fontes programáveis tem capacidade de executar cargas e descargas 

com corrente ou tensão controladas. O número de ciclos que cada tecnologia 

suportou (um ciclo corresponde a uma carga e uma descarga) foi contabilizado 

desde as primeiras cargas e descargas até que a capacidade medida 

experimentalmente fosse 80% da capacidade inicial. A profundidade de descarga 

dos ciclos executados nas baterias de íons de lítio foi de 100%, ou seja, estas 

baterias foram cicladas retirando toda a capacidade disponível em cada ciclo, o que 

é equivalente a dizer que durante as descargas as baterias atingiram seus 

potenciais de corte (2,5 V para a LFP e 2,7 V para a NMC).  
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A figura 11 apresenta uma célula de íons de lítio testada em laboratório. 

 

 

FIGURA 11 – Célula de íons de lítio 
FONTE: Autor (2014) 

 

No caso das baterias de chumbo-ácido foi utilizada uma profundidade de 

descarga de 25% (ou seja, da capacidade total disponível destas baterias, de 200 

Ah, em cada ciclo foi retirado 25 %, ou seja, 50 Ah).  

A figura 12 apresenta um monobloco da bateria chumbo-ácido testada em 

laboratório. 

 

 

FIGURA 12 – Monobloco da bateria chumbo-ácido 
FONTE: Autor (2014) 
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As correntes utilizadas foram de 45 A, 40 A e 25 A para as tecnologias de 

íons de lítio LFP, NMC e chumbo-ácido respectivamente. 

Na Tabela 11 são apresentados os valores dos parâmetros utilizados nos 

ensaios. A temperatura durante os ensaios foi mantida em 25 2 oC.  

 

TABELA 11 – Valores dos parâmetros utilizados na ciclagem 

Tecnologia 
Profundidade 

de descarga 

Corrente 

de 

descarga 

Corrente 

de carga 
Limite de descarga 

LFP 100% 45 45 Vbateria < 2,5 V 

NMC 100% 40 40 Vbateria < 2,7 V 

Pb-ácido 25% 25 20 tdescarga = 2h (Q= 50 Ah) 

FONTE: O Autor (2014) 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 SIMULAÇÃO E ANÁLISE LABORATORIAL 

 

A Figura 13 apresenta um fluxograma das simulações realizadas e dos 

testes de laboratório. 

 

 
FIGURA 13 – Fluxograma das simulações e análise laboratorial 
FONTE: O Autor (2014) 

 

 O primeiro passo foi realizar o dimensionamento dos bancos de baterias 

seguindo as premissas já definidas anteriormente (item 3.2.1). 
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4.2 DIMENSIONAMENTO DO SAE PARA SIMULAÇÃO 

 

4.2.1 Dimensionamento bateria LFP 

 

Para o dimensionamento do SAE de tecnologia LFP a partir dos dados da 

Tabela 3 foram obtidos os valores da energia máxima que pode ser fornecida pelas 

baterias ao longo da sua vida cíclica. Estes valores foram obtidos da seguinte forma: 

no caso de uma profundidade de descarga de 100%, o número de ciclos máximo é 

de 2.415 (Tabela 2). Se em cada ciclo é retirada 100% da carga da bateria, quer 

dizer que, no caso da bateria LFP de 45 Ah, foram retirados todos os 45 Ah. Como a 

tensão média de descarga desta tecnologia é 3,2 V a energia fornecida em cada 

descarga foi de 45 Ah x 3,2 V = 144 Wh. Multiplicando pelos 2.415 ciclos se obtém 

347,8 kWh. No caso de 80% de profundidade de descarga será utilizada uma 

capacidade de 45 Ah x 0,8 = 36 Ah, no lugar dos 45 Ah utilizados no caso de 100% 

de profundidade de descarga e assim sucessivamente. Desta forma foram obtidos 

os dados apresentados na Tabela 3. 

O fato mais relevante da Tabela 3 é que a quantidade de energia que esta 

bateria de tecnologia LFP pode fornecer passa por um máximo para 

aproximadamente 50% de profundidade de descarga. Se a bateria for dimensionada 

para atender a carga com 50% da sua capacidade teria uma vida útil, limitada pelo 

parâmetro tempo de vida em ciclagem, de 8.255 ciclos (22,6 anos). Como na 

simulação computacional, nos sábados, domingos e feriados as baterias não são 

descarregadas (não há vantagem econômica nessa operação visto que não há 

horário de ponta), o número de ciclos por ano cai de 365 para 260 e, portanto, com 

50% de profundidade de descarga a bateria poderia funcionar por 31,7 anos se não 

fosse o parâmetro tempo de vida em flutuação limitar a vida desta tecnologia em 20 

anos (Quadro 2). Assim, a bateria pode ser utilizada num regime mais severo, 

armazenando e fornecendo mais energia por ciclo, portanto atendendo a uma carga 

maior diminuindo seu tempo de vida em ciclagem até igualar seu tempo de vida em 

flutuação de 20 anos. 

Um cálculo simples mostra que o número de ciclos para atender o critério de 

igualar o tempo e vida útil em ciclagem ao tempo de vida útil em flutuação seria de 

aproximadamente 5200 ciclos (260 ciclos por ano x 20 anos). Este número de ciclos 

corresponde à vida útil de uma bateria ciclada com uma profundidade de descarga 
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de aproximadamente 70%, onde o valor de 70% foi encontrado ajustando uma curva 

do tipo polinomial aos valores pontuais fornecidos pelo fabricante (Tabela 2). Esta 

curva (ajuste B-spline) é apresentada no Gráfico 3. Neste gráfico são apresentados 

os números de ciclos que a bateria LFP pode fornecer até o fim da sua vida útil em 

função da profundidade de descarga, ou seja, são os dados da Tabela 2 

apresentados graficamente para visualizar a interpolação. 

 

 
GRÁFICO 3 – Ciclos em função da profundidade de descarga bateria LFP 
FONTE: O Autor (2014) 

 

A partir do tempo de vida em ciclagem de uma bateria para uma 

profundidade de descarga de aproximadamente 70%, obtém-se a quantidade de 

energia que esta única bateria pode fornecer ao longo desses ciclos. Este valor é: 45 

Ah x 3,2 V x 0,70 x 5200 ciclos = 524,2 kWh. 

A seguir será calculada a corrente que deverá ser fornecida pela bateria. 

Considerando a energia máxima que esta bateria poderia fornecer se fosse 

descarregada 100%, ou seja, 45 Ah x 3,2 V = 144,0 Wh para uma profundidade de 

descarga de 70%, encontra-se que a energia fornecida seria 100,8 Wh. Como o 

período de ponta considerado é de 3 horas (18 às 21 h), para uma descarga de 3 

horas, tem-se 33,6 W de potência. Finalmente, dividindo-se este valor pela tensão 

nominal de descarga de 3,2 V encontra-se uma corrente de 10,5 A. Esta corrente é a 

corrente ideal para descarga das baterias do SAE no presente cenário. 
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Para a simulação com baterias LFP, levando em consideração o exposto 

anteriormente, foram alocadas 1008 células de 3,2 V cada, dispostas em seis fileiras 

em paralelo, com 168 células em série em cada fileira. Este arranjo fornece 537,6 V 

de descarga por fileira. A capacidade máxima do sistema (descarregando as 

baterias totalmente) é de 145,152 kWh (45 A x 6 fileiras x 537,6 V x 1 h). 

Descarregando cada fileira com 10,5 A aproximadamente, seriam obtidos 63 A 

(pelas 6 fileiras em paralelo). Considerando os 537,6 V de tensão, a potência de 

descarga é de 33,87 kW. Em uma descarga de 3 horas é fornecida uma energia de 

101,6 kWh, que representa o fator de utilização de 70% da sua capacidade máxima, 

conforme dimensionamento realizado. Este dimensionamento do banco de baterias 

não é suficiente para deslocar toda a carga exigida neste horário pelo instituto 

escolhido, que é de aproximadamente 120 kWh (ver Gráfico 1). O motivo de o banco 

estar subdimensionado é que este valor de 101,6 kWh representa aproximadamente 

a situação real do SAE que está sendo instalado no instituto. 

No Quadro 6 é apresentado um resumo para a célula individual da bateria da 

tecnologia LFP no regime de ciclagem utilizado nas simulações. 

 

 Lítio LFP 

Tensão de carga 3,65 (V) 

Duração da carga 3 (h) 

Corrente de descarga 10,5 (A) 

Duração da descarga 3 (h) 

Energia descarregada por ciclo 100,8 (Wh) 

Potência de descarga 33,6 (W) 

Profundidade de descarga 70% 

Vida útil em ciclagem 20 anos 

QUADRO 6 – Regime de carga e descarga para cada célula/monobloco LFP 
FONTE: O Autor (2014) 

 

4.2.2 Dimensionamento da bateria NMC 

 

O procedimento de dimensionamento é novamente o mesmo aplicado na 

tecnologia LFP. Inicialmente é analisado o parâmetro tempo de vida em ciclagem. 

Como no caso da tecnologia LFP, o parâmetro tempo de vida em ciclagem para a 

tecnologia NMC passa por um máximo quando a profundidade de descarga é de 

50%, conforme a Tabela 6. Nessas condições a bateria teria um tempo de vida útil 
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de aproximadamente 25 anos se não fosse o outro parâmetro (tempo de vida em 

flutuação) limitar a vida desta bateria em 20 anos (considerando 260 dias por ano 

descontando os sábados e domingos). Como o tempo de vida em flutuação limita a 

vida destas baterias a 20 anos (Quadro 3), o critério de igualdade destes parâmetros 

é atingido para um número de ciclos iguais a 5200. Para atingir 5200 ciclos em 20 

anos, a partir do Gráfico 4 (desenhado de acordo com a Tabela 5), se observa-se 

que a profundidade de descarga deve ser de aproximadamente 60%. O ajuste da 

curva foi realizado de acordo com B-spline. 

 

 
GRÁFICO 4 – Ciclos em função da profundidade de descarga bateria NMC 
FONTE: O Autor (2014) 

 

A partir do tempo de vida em ciclagem de uma bateria NMC para uma 

profundidade de descarga de 60%, temos que a energia fornecida ao longo da sua 

vida útil é: 41 Ah x 3,7 V x 0,60 x 5200 ciclos = 473,3 kWh. 

Novamente, para calcular a corrente que deverá ser drenada destas baterias 

procede-se da seguinte forma. Tomando a energia máxima que pode ser fornecida 

por esta bateria 41 Ah x 3,7 V = 151,7 Wh e considerando uma profundidade de 

descarga de 60%, encontra-se um valor de 91,0 Wh. Como a ponta de consumo é 

de 3 horas, tem-se que a bateria deve fornecer 30,3 W de potência. Dividindo-se 

pela sua tensão média de descarga de 3,7 V (Quadro 3), encontra-se uma corrente 
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de 8,2 A, que seria a corrente ideal para descarga das baterias do SAE da 

tecnologia NMC neste cenário. 

Desta forma, para a simulação com as baterias NMC foram alocadas 1120 

células de 3,7 V cada, dispostas em 10 fileiras em paralelo de 112 células em série 

em cada fileira. Este arranjo fornece uma tensão média de 414,4 V por fileira durante 

a descarga. A capacidade máxima do sistema é de 169,9 kWh (41 A x 414,4 V x 10 

x 1 h). Descarregando cada fileira com aproximadamente 8,2 A, é obtida uma 

corrente total de 82 A, devido às 10 fileiras de células em paralelo, e considerado a 

tensão de 414,4 V, a potência de descarga é de 34,0 kW. Em uma descarga de 3 

horas é fornecida uma energia de 101,9 kWh, que representa um fator de utilização 

próximo de 60% da sua capacidade máxima, como desejado. 

No Quadro 7 é apresentado um resumo do regime de ciclagem utilizado nas 

simulações para as células individuais da bateria da tecnologia NMC. 

 

 Lítio NMC 

Tensão de carga 4,15 (V) 

Duração da carga 3 (h) 

Corrente de descarga 8,2 (A) 

Duração da descarga 3 (h) 

Energia descarregada por ciclo 91,0 (Wh) 

Potência de descarga 30,3 (W) 

Profundidade de descarga 60% 

Vida útil em ciclagem 20 anos 

QUADRO 7 – Regime de carga e descarga para cada célula/monobloco NMC 
FONTE: O Autor (2014) 

 

4.2.3 Dimensionamento bateria chumbo-ácido 

 

Finalmente é apresentado o dimensionamento da terceira e última tecnologia 

avaliada neste trabalho. O comportamento da quantidade de energia em função da 

profundidade de descarga, no caso das baterias de chumbo-ácido, não apresenta 

um máximo para valores intermediários de profundidade de descarga (ver Tabela 9), 

assim como acontecia nas baterias das duas tecnologias de íons de lítio. Seu 

comportamento mostra que quanto menor a profundidade de descarga maior a 

energia que a bateria poderá fornecer até o fim da sua vida útil em regime de 

ciclagem (caso sua vida útil fosse limitada unicamente pelo parâmetro tempo de vida 
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em ciclagem). Da mesma forma como foi feito nos dois casos anteriores, 

considerando que neste caso o parâmetro tempo de vida em flutuação segundo 

declarado pelo fabricante é de cinco anos (Quadro 4), o número de ciclos a serem 

atingidos para atender o critério de dimensionamento é de 1300 (260 ciclos por ano 

x 5 anos). A partir do Gráfico 5 (obtido a partir dos dados da Tabela 8) observa-se 

que a profundidade de descarga para este número de ciclos é aproximadamente 

23,6%. A curva foi ajustada de conformidade com B-spline. 

 

 
GRÁFICO 5 – Ciclos em função da profundidade de descarga bateria chumbo-ácido 
FONTE: O Autor (2014) 

 

Da mesma forma como foi feito nos casos anteriores, a energia que pode ser 

fornecida por esta tecnologia, em ciclagem, para uma profundidade de descarga de 

23,6% é: 220 Ah x 12 V x 0,236 x 1300 ciclos = 809,9 kWh. 

Considerando que a energia máxima que pode ser fornecida em um ciclo por 

uma bateria desta tecnologia é 220 Ah x 12 V = 2640 Wh, para uma profundidade de 

descarga de 23,6%, encontra-se que a energia seria de 623,0 Wh. Considerando 

uma descarga de 3 horas (horário de ponta) tem-se 207,7 W de potência, que ao 

dividir por 12 V resulta em uma corrente de 17,3 A, que seria a corrente ideal para 

descarga das baterias do SAE de chumbo-ácido. 

Para a simulação com as baterias de chumbo-ácido foram alocados 165 

monoblocos de 12 V cada um, dispostos em cinco fileiras em paralelo com 33 
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monoblocos em série em cada fileira. Este arranjo fornece 396 V de descarga 

nominais. A capacidade máxima de fornecimento de energia deste arranjo por ciclo 

é 435,6 kWh (220 Ah x 165 baterias x 12 V). Descarregando cada fileira com 17,3 A, 

são obtidos 86,5 A (pelas 5 fileiras em paralelo), os quais, considerando os 396 V, 

representam 34,25 kW. Em uma descarga de 3 horas é drenada, por ciclo, uma 

energia de 102,8 kWh, que representa um fator de utilização de 23,6% da sua 

capacidade máxima, como desejado para garantir a igualdade dos parâmetros 

tempo de vida em ciclagem e em flutuação. 

No Quadro 8 é apresentado o regime de ciclagem escolhido para as células 

individuais da bateria da tecnologia chumbo-ácido utilizada nas simulações. 

 

 Pb-ácida 

Tensão de carga 15,0 (V) 

Duração da carga 4 (h) 

Corrente de descarga 17,3 (A) 

Duração da descarga 3 (h) 

Energia descarregada por ciclo por bateria 623 (Wh) 

Potência de descarga 207,7 (W) 

Profundidade de descarga 23,6% 

Vida útil em ciclagem 5 anos 

QUADRO 8 – Regime de carga e descarga para cada célula/monobloco chumbo-ácido 
FONTE: O Autor (2014) 

 

4.3 SIMULAÇÃO THS VERDE A4 SEM SAE 

 

A seguir são apresentados os resultados de um cenário com o consumidor 

ligado na THS Verde A4, sem considerar a utilização de um SAE, a fim de servir 

como referência para comparação com as simulações contendo o SAE. 

Na Tabela 12 são apresentados os valores totais anuais da energia 

consumida nas diferentes faixas tarifárias e seus custos obtidos na simulação de 

acordo com a THS Verde A4. Na Tabela 13 é apresentado o resumo do custo da 

energia no cenário sem o SAE para o perfil de carga do instituto federal utilizado. O 

cálculo do valor médio da energia (Tabela 13) foi feito dividindo-se o custo total 

líquido ou operacional apresentado na primeira linha da Tabela 13, que por sua vez 

foi obtido somando o valor da energia mais o valor da demanda apresentados na 

própria Tabela 12, pela energia comprada por ano (kWh) apresentada na mesma 
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tabela. No caso da existência de um SAE (como será feito mais adiante), a coluna 

Compra Líquida/ano da Tabela 12 não será igual á coluna Energia Comprada/ano 

da mesma tabela, e a coluna Energia Vendida/ano só terá valores diferentes de zero 

caso sobre energia nas baterias para a venda após atender a carga. Isto não 

aconteceu. 

 

TABELA 12 – Valores totais anuais sem SAE  

 

Energia 
Comprada/ 

ano 

Energia 
Vendida/ano 

Compra 
Líquida/ano 

Pico de 
Demanda 

Valor de 
Energia/ano 

Valor de 
Demanda/ano 

(kWh) (kWh) (kWh) (kW) (R$) (R$) 

FPS 124.459 0 124.459 68 19.497,00 9.737,00 

PS 19.671 0 19.671 48 30.133,00 6.810,00 

FPU 87.117 0 87.117 68 12.510,00 6.955,00 

PU 13.668 0 13.668 48 20.625,00 4.864,00 

Total 244.915 0 244.915 - 82.765,00 28.366,00 

FONTE: O Autor (2014) 

 

A Tabela 13 expõe o custo médio de energia pelo consumo exclusivo da 

energia da rede. 

 

TABELA 13 – Custo de energia THS Verde A4 sem SAE 

Custo Total Líquido R$ 111.131,00 

Valor médio da energia R$ 0,454/kWh 

Custo operacional R$ 111.131,00/ano 

FONTE: O Autor (2014) 

 

Os valores exibidos nas Tabelas 12 e 13 servirão de referência para a 

análise dos cenários com a utilização do SAE com e sem painéis fotovoltaicos para 

determinar as possíveis vantagens e desvantagens econômicas apresentadas em 

cada cenário com a utilização da energia fornecida somente pela rede.  
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4.4 SIMULAÇÕES THS VERDE A4 COM SAE E SEM PAINEL FOTOVOLTAICO 

 

A seguir são apresentados os dados referentes aos valores da THS Verde 

A4 considerando a utilização de um SAE constituído das três tecnologias de baterias 

avaliadas. 

Na Tabela 14 são apresentados os valores totais anuais encontrados na 

simulação de acordo com as tarifas cobradas para os três tipos de tecnologias de 

baterias. 

 

TABELA 14 – Valores totais anuais com SAE para todas as tecnologias de baterias sem painel 
fotovoltaico 

 

Energia 
Comprada/ 

ano 

Energia 
Vendida/ano 

Compra 
Líquida/ano 

Pico de 
Demanda 

Valor de 
Energia/ano 

Valor de 
Demanda/ano 

(kWh) (kWh) (kWh) (kW) (R$) (R$) 

FPS 141.098 0 141.098 69 22.103,00 9.739,00 

PS 3.963 0 3.963 14 6.071,00 1.976,00 

FPU 98.663 0 98.663 69 14.168,00 6.956,00 

PU 2.754 0 2.754 14 4.156,00 1.412,00 

Total 246.478 0 246.478 69 46.498,00 20.083,00 

FONTE: O Autor (2014) 

 

Comparando os valores da Tabela 12 com os da Tabela 14, observa-se que 

a energia consumida fora da ponta não é a mesma, pois no caso da presença do 

SAE, as baterias estão sendo carregadas neste horário. Paralelamente, o consumo 

de energia no horário de ponta é reduzido consideravelmente, praticamente 

eliminado, no caso da presença de um SAE, devido ao fato das baterias assumirem 

a carga neste horário, operando no regime de deslocamento de carga. 

 

4.4.1 Simulação THS verde A4 com SAE da tecnologia LFP 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos na simulação com o SAE 

da tecnologia LFP. 

Na Tabela 15 são apresentados os custos anuais do sistema, o custo inicial 

das baterias, apresentado no Quadro 2, que foi de R$ 816.480,00, foi dividido pelo 

tempo de vida útil, que é de aproximadamente 20 anos. 



65 

 

TABELA 15 – Custo anual do sistema THS Verde A4 com SAE de bateria LFP sem painel fotovoltaico 

Componente 
Capital O&M Total 

(R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) 

Rede 0 66.581,00 66.581,00 

Íons de lítio LFP 40.824,00 0 40.824,00 

Total 40.824,00 66.581,00 107.405,00 

FONTE: O Autor (2014) 

 

No Quadro 9 são apresentados os resultados para o SAE obtidos na 

simulação. 

 

Quantidade Valor Unidades 

Capacidade nominal 145 kWh 

Capacidade nominal utilizável 145 kWh 

Energia declarada em ciclagem 528.192 kWh 

Energia de entrada 27.706 kWh/ano 

Energia de saída 27.027 kWh/ano 

Perdas 679 kWh/ano 

Energia anual fornecida em ciclagem 27.371 kWh/ano 

Expectativa de vida 19,3 Anos 

QUADRO 9 – Resultados do SAE na simulação com baterias LFP 
FONTE: O Autor (2014) 

 

A expectativa de vida do banco de baterias LFP apresentada no Quadro 9, 

19,3 anos, foi obtida considerando que no regime simulado no presente trabalho, a 

energia que a bateria carrega e descarrega anualmente é 27.371 kWh. No regime 

escolhido de operação, os dados fornecidos pelo fabricante indicam que a vida útil 

desta tecnologia está limitada ao fornecimento de 528.192 kWh. A relação destes 

dois valores dá uma vida útil de aproximadamente 19,3 anos, praticamente o mesmo 

valor da sua vida útil em flutuação (20 anos) como requerido pelo critério de 

dimensionamento adotado. 

Na Tabela 16 é apresentado o resumo do custo da energia no cenário com 

LFP para um tempo de operação de 20 anos sem painéis fotovoltaicos. 

. 
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TABELA 16 – Custo de energia THS Verde A4 com SAE de baterias LFP sem painel fotovoltaico 

Custo Total Líquido das baterias R$ 816.480,00 

Valor médio da energia R$ 0,270/kWh 

Valor médio da energia com SAE R$ 0,436/kWh 

FONTE: O Autor (2014) 

 

O cálculo do valor médio da energia (na Tabela 16) foi obtido dividindo-se o 

custo total da energia fornecida pela rede (da Tabela 15) pela energia total 

comprada por ano (da Tabela 14). O valor médio com SAE (na Tabela 16) foi obtido 

dividindo-se o custo total da Tabela 15 pela energia total comprada por ano da 

Tabela 14. 

O valor médio da energia com SAE, apresentado na Tabela 16 é levemente 

inferior ao valor obtido sem a utilização do SAE (Tabela 13). Em termos gerais, 

pode-se dizer que o custo do banco de baterias, sem os custos do inversor, nem dos 

sistemas auxiliares, nem da manutenção, foi compensado pelo ganho financeiro na 

operação de deslocamento de carga na THS Verde A4 para o cenário considerado, 

especificamente para o perfil de carga do instituto federal utilizado.  

Este procedimento de cálculo é feito novamente para as outras simulações 

com as outras tecnologias de baterias sem utilizar painéis fotovoltaicos. 

 

4.4.2 Simulação THS verde A4 com SAE da tecnologia NMC 

 

A seguir são apresentados os resultados referentes à simulação com o SAE 

da tecnologia NMC. 

Na Tabela 17 são apresentados os custos anuais do sistema. 

 

TABELA 17 – Custo anual do sistema THS Verde A4 com SAE de baterias NMC sem painel 
fotovoltaico 

Componente 
Capital O&M Total 

(R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) 

Rede 0 66.581,00 66.581,00 

Íons de lítio NMC 53.424,00 0 53.424,00 

Total 53.424,00 66.581,00 120.005,00 

FONTE: O Autor (2014) 
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 No Quadro 10 são apresentados os resultados para o SAE encontrados na 

simulação. 

 

Quantidade Valor Unidades 

Capacidade nominal 170 kWh 

Capacidade nominal utilizável 170 kWh 

Energia declarada em ciclagem 530.880 kWh 

Energia de entrada 27.706 kWh/ano 

Energia de saída 27.027 kWh/ano 

Perdas 679 kWh/ano 

Energia fornecida anualmente em ciclagem 27.371 kWh/ano 

Expectativa de vida 19.4 Anos 

QUADRO 10 – Resultado do SAE na simulação com baterias NMC 
FONTE: O Autor (2014) 

 

Para a tecnologia NMC, a vida média estimada do banco de baterias (19,4 

anos) foi obtida considerando que a energia que a bateria fornece anualmente é 

27.371 kWh/ano. No regime escolhido de operação, os dados fornecidos pelo 

fabricante indicam que a vida útil desta tecnologia está limitada ao fornecimento de 

530.880 kWh. A relação destes dois valores da uma vida útil de 19,4 anos, sendo 

bem próximo ao valor da sua expectativa de vida útil em flutuação (20 anos). 

 

Na Tabela 18 é apresentado o resumo do custo da energia. 

 

TABELA 18 – Custo de energia THS Verde A4 com SAE de baterias NMC sem painel fotovoltaico 

Custo Total Líquido das baterias R$ 1.068.480,00 

Valor médio da energia R$ 0,270/kWh 

Valor médio da energia com SAE R$ 0,487/kWh 

FONTE: O Autor (2014) 

 

Este valor médio da energia com SAE de NMC apresentado na Tabela 18 é 

o maior devido ao custo do banco de baterias desta tecnologia. 
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4.4.3 Simulação THS verde A4 com SAE de Bateria chumbo-ácido 

 

Finalmente são apresentados os resultados referentes à simulação com o 

SAE da tecnologia de baterias de chumbo-ácido. 

Na Tabela 19 são apresentados os custos anuais do sistema. 

 

TABELA 19 – Custo anual do sistema THS Verde A4 com SAE de Baterias chumbo-ácido 

Componente 
Capital O&M Total 

(R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) 

Rede 0 66.579,00 66.579,00 

Chumbo-ácido 19.404,00 0 19.404,00 

Total 19.404,00 66.579,00 85.983,00 

FONTE: O Autor (2014) 

 

O Quadro 11 apresenta os resultados para o SAE encontrados na 

simulação. 

 

Quantidade Valor Unidades 

Capacidade nominal 422 kWh 

Capacidade nominal utilizável 422 kWh 

Energia declarada em ciclagem 129.600 kWh 

Energia de entrada 27,697 kWh/ano 

Energia de saída 27,027 kWh/ano 

Perdas 670 kWh/ano 

Energia anual fornecida em ciclagem 27.371 kWh/ano 

Expectativa de vida 4,73 Anos 

QUADRO 11 – Resultados do SAE na simulação com baterias chumbo-ácido 
FONTE: O Autor (2014) 

 

Na Tabela 20 é apresentado o resumo do custo da energia obtido na 

simulação. 

 

TABELA 20 – Custo de energia THS Verde A4 com SAE de baterias chumbo-ácido sem painel 
fotovoltaico 

Custo Total Líquido das baterias R$ 97.020,00 

Valor médio da energia R$ 0,270 kWh 

Valor médio da energia com SAE R$ 0,349kWh 

FONTE: O Autor (2014) 
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Comparando os valores obtidos nas três simulações (Tabelas 16, 18 e 20) 

este é o menor valor por kWh. 

 

4.5  SIMULAÇÕES THS VERDE A4 COM SAE E COM PAINEL FOTOVOLTAICO 

 

A seguir, nas simulações com SAE foi incluído um sistema fotovoltaico 

(descrito no item 3.1.4).  

Para as simulações foi dimensionado um painel fotovoltaico para suprir as 

exigências dos bancos de baterias de cada tecnologia. Como cada banco foi 

dimensionado para atender as necessidades do Instituto Federal com uma 

capacidade de 100 kWh, o dimensionamento do painel fotovoltaico foi de 102 kWh 

(486 painéis de 210 W) de potência para carregamento apenas das baterias. 

Na Tabela 21 são apresentados os valores totais anuais encontrados na 

simulação de acordo com as tarifas THS Verde A4 para os três tipos de tecnologias 

de baterias. 

 

TABELA 21 - Valores totais anuais com SAE para todas as tecnologias de baterias com painel 
fotovoltaico 

 

Energia 
Comprada/ 

ano 

Energia 
Vendida/ano 

Compra 
Líquida/ano 

Pico de 
Demanda 

Valor de 
Energia/ano 

Valor de 
Demanda/ano 

(kWh) (kWh) (kWh) (kW) (R$) (R$) 

FPS 121.960 0 121.960 68 19.105,00 9.579,00 

PS 3.963 0 3.963 14 6.071,00 1.976,00 

FPU 83.178 0 83.178 69 11.944,00 6.849,00 

PU 2.754 0 2.754 14 4.156,00 1.412,00 

Total 211.855 0 211.855 68 41.276,00 19.816,00 

FONTE: O Autor (2014) 

 

Na Tabela 22 são apresentados os valores totais de energia consumida e 

suas fontes para todas as tecnologias de baterias utilizadas. 
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TABELA 22 – Valores totais de energia consumida para todas as tecnologias de baterias com painel 
fotovoltaico 

Componente 

Produção Fração 

(KWh / ano) 

 

Fotovoltaico 37.412 15% 

Compra da rede 211.855 85% 

Total 249.267 100% 

FONTE: O Autor (2014) 

 

4.5.1 Simulação THS verde A4 com SAE de bateria LFP e painel fotovoltaico 

 

Os resultados referentes à simulação com o SAE de baterias LFP e painel 

fotovoltaico incluído são apresentados nas Tabelas 23 e 24. 

 

TABELA 23 – Custo anual do sistema THS Verde A4 com SAE de bateria LFP com painel fotovoltaico 

Componente 
Capital O&M Total 

(R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) 

Rede 0 61.092,00 61.092,00 

Íons de lítio LFP 40.824,00 0 40.824,00 

Painel fotovoltaico 9.460,00 0 9.460,00 

Total 50.284,00 61.092,00 111.376,00 

FONTE: O Autor (2014) 

 

Na Tabela 24 é apresentado o resumo do custo da energia para o cenário 

com painéis fotovoltaicos e SAE da tecnologia LFP. 

 

TABELA 24 – Custo de energia THS Verde A4 com SAE de baterias LFP com painel fotovoltaico 

Valor médio da energia R$ 0,288/kWh 

Valor médio da energia com SAE e paineis R$ 0,446/kWh 

FONTE: O Autor (2014) 

 

O cálculo do valor médio da energia na Tabela 24 foi obtido da mesma forma 

que na simulação do cenário anterior apenas incluindo o custo do sistema 

fotovoltaico. 
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4.5.2 Simulação THS verde A4 com SAE de bateria NMC e painel fotovoltaico 

 

Resultados referentes à simulação com o SAE de baterias LFP e painel 

fotovoltaico incluído. Na Tabela 25 os custos anuais do sistema. 

 

TABELA 25- Custo anual do sistema THS Verde A4 com SAE de bateria NMC com painel fotovoltaico 

Componente 
Capital O&M Total 

(R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) 

Rede 0 61.092,00 61.092,00 

Íons de lítio NMC 53.424,00 0 53.424,00 

Painel fotovoltaico 9.460,00 0 9.460,00 

Sistema 62.884,00 61.092,00 123.976,00 

FONTE: O Autor (2014) 

 

Na Tabela 26 é apresentado o resumo do custo da energia. 

 

TABELA 26 – Custo de energia THS Verde A4 com SAE de baterias NMC com painel fotovoltaico 

Valor médio da energia R$ 0,288/kWh 

Valor médio da energia com SAE e painel R$ 0,497/kWh 

FONTE: O Autor (2014) 

 

4.5.3 Simulação THS verde A4 com SAE de bateria chumbo-ácido e painel 

fotovoltaico 

 

Finalmente, são apresentados os resultados referentes à simulação com o 

SAE de baterias chumbo-ácido e painel fotovoltaico incluído. 

Na Tabela 27 são apresentados os custos anuais do sistema. 
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TABELA 27 – Custo anual do sistema THS Verde A4 com SAE de bateria chumbo-ácido com painel 
fotovoltaico 

Componente 
Capital O&M Total 

(R$/ano) (R$/ano) (R$/ano) 

Rede 0 61.092,00 61.092,00 

Chumbo-ácido 19.404,00 0 19.404,00 

Painel fotovoltaico 9.460,00 0 9.460,00 

Total 28.864,00 61.092,00 89.956,00 

FONTE: O Autor (2014) 

  

Na Tabela 28 é apresentado o resumo do custo da energia. 

 
TABELA 28 – Custo de energia THS Verde A4 com SAE de baterias chumbo-ácido com painel 
fotovoltaico 

Valor médio da energia R$ 0,288/kWh 

Valor médio da energia com SAE e painel R$ 0,361/kWh 

FONTE: O Autor (2014) 

 

Comparando os valores da energia (Tabelas 24, 26 e 28) dos SAEs das três 

tecnologias (com painel fotovoltaico) verifica-se, novamente um valor menor da 

energia para a tecnologia chumbo-ácido em relação à tecnologia de íons de lítio LFP 

e NMC. 

 

4.6 ANALISE DOS RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES  

 

As analises apresentam comparações entre os preços de custo da energia 

de cada tecnologia utilizada nos SAEs. 

 

4.6.1 Bateria tecnologia LFP 

 

Confrontando os custos médios finais da energia fornecida ao consumidor, 

observa-se que o custo médio final de 0,436 R$/kWh obtido para a energia 

consumida, utilizando um SAE com baterias de íons de lítio da tecnologia LFP sem 

painel fotovoltaico (Tabela 16), foi aproximadamente 4,0% inferior ao custo de 0,454 

R$/kWh obtido para o caso convencional da energia obtida da rede, sem um SAE 

(Tabela 13). Em todos os casos a tarifação é a THS Verde A4. 



73 

 

Comparando o cenário sem SAE (0,454 R$/kWh) com o cenário com um 

SAE e com painéis fotovoltaicos (0,446 R$/kWh), a diferença foi aproximadamente 

1,7% inferior. Estes valores não são finais, pois no custo de utilização do SAE falta 

adicionar os custos do sistema conversor/inversor (com sua manutenção e 

amortização), os custos da manutenção das baterias em operação, os custos da 

infraestrutura física (container, climatização, espaço físico, etc.) e os custos de 

comunicações (controles remotos de acionamento, monitoramento, etc.). O custo 

dos painéis fotovoltaicos foi considerado no valor da energia fornecida no cenário 

com painéis fotovoltaicos. 

 

4.6.2 Bateria tecnologia NMC 

 

Comparando os custos médios finais utilizando um SAE com baterias de 

íons de lítio da tecnologia NMC, foram aproximadamente 6,8% superior ao custo 

num cenário sem um SAE e comparando o próprio SAE com baterias NMC agora 

com painel fotovoltaico, o valor foi aproximadamente 2,0% inferior para o cenário 

sem painel. 

 

4.6.3 Bateria tecnologia chumbo-ácido 

 

Por fim são apresentadas as comparações de custos utilizando um SAE com 

baterias da tecnologia chumbo-ácido operando o mesmo regime de 3 horas de 

descarga das outras tecnologias. 

Neste cenário o custo médio final da energia é o menor de todos (sempre 

lembrando que não foram contabilizados os custos do sistema conversor/inversor, 

da manutenção das baterias e os custos da infraestrutura física, já mencionados). 

Comparando os custos médios finais utilizando um SAE com baterias de 

chumbo-ácido sem painel fotovoltaico e um SAE de baterias chumbo-ácido com 

painel fotovoltaico, o valor foi aproximadamente 3,3% inferior para o cenário sem 

painel. 

Para o cenário utilizando um sistema de armazenamento de energia a base 

de baterias de chumbo-ácido sem painel fotovoltaico, o custo final médio da energia 

fornecida por este sistema é 20,0% menor ao obtido para a tecnologia LFP, 28,3% 

menor ao obtido para a tecnologia NMC e 23,1% para o cenário sem um SAE. 
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Para um cenário com painel fotovoltaico e SAE, o custo final médio da 

energia fornecida pelo sistema é 19,8% menor ao obtido para as baterias LFP, 

27,4% menor ao obtido para as baterias NMC e 20,9% menor para o cenário sem 

SAE. 

Estas baterias, no regime de operação escolhido, operam fornecendo 34.280 

kWh/ano. As informações do fabricante indicam que a vida útil desta tecnologia, no 

regime de operação escolhido, está limitada ao fornecimento de 168.920 kWh. A 

relação destes valores determina uma vida útil de 4,93 anos, praticamente igual à 

sua vida útil em flutuação (5 anos). 

Todos os resultados das simulações apresentadas dependem fortemente 

dos parâmetros operacionais declarados pelos fabricantes (especialmente do tempo 

de vida das baterias em regime de ciclagem). A seguir estes parâmetros foram 

verificados experimentalmente em testes laboratoriais. 

Na Tabela 29 é apresentada a comparação geral de preços da energia 

obtidos nas simulações com e sem painéis fotovoltaicos. 

 

TABELA 29 – Síntese da comparação de custos entre os diferentes cenários 

Tecnologia 

Valor médio 

da energia 

com SAE e 

sem painel 

fotovoltaico 

(R$/kWh) 

Valor médio 

da energia 

com SAE e 

painel 

fotovoltaico 

(R$/kWh 

Comparação 

de preços 

sem/com 

painel 

fotovoltaico 

LFP 

(%) 

Comparação 

de preços 

sem/com 

painel 

fotovoltaico 

NMC 

(%) 

Comparação 

de preços 

chumbo-ácido 

sem/com 

painel 

fotovoltaico 

(%) 

Sem SAE 0,454 - -4,0/-1,7 +6,8/+8,7 -23,1/-20,9 

LFP 0,436 0,446 -2,2 +10,5/+10,3 -20,0/-19,8 

NMC 0,487 0,497 -10,5/-10,2 -2,0 -28,3/-27,4 

Chumbo-ácido 0,349 0,361 +20,0/+19,8 +28,3/+27,4 -3,3 

FONTE: O Autor (2014) 

 

4.7 RESULTADOS DA ANÁLISE LABORATORIAL 

 

Nos Gráficos 6, 7, 8, 9, 10 e 11 são apresentados os comportamentos, 

obtidos experimentalmente à temperatura de 25 oC + 2, da tensão e da corrente em 
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função do tempo durante a ciclagem das baterias das tecnologias estudadas (LFP, 

NMC e para as baterias de chumbo-ácido). 

O comportamento apresentado nas figuras corresponde ao obtido durante os 

ciclos iniciais. 

 

 
GRÁFICO 6 – Comportamento da tensão em função do tempo durante a ciclagem da bateria de íons 
de lítio da tecnologia LFP 
FONTE: O Autor (2014) 

 

 
GRÁFICO 7 - Comportamento da corrente em função do tempo durante a ciclagem da bateria de íons 
de lítio da tecnologia LFP 
FONTE: O autor (2014) 
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GRÁFICO 8 – Comportamento da tensão do tempo durante a ciclagem da bateria de íons de lítio da 
tecnologia NMC 
FONTE: O autor (2014) 

 

 

 
GRÁFICO 9 – Comportamento da corrente em função do tempo durante a ciclagem da bateria de 
íons de lítio da tecnologia NMC 
FONTE: O autor (2014) 
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GRÁFICO 10 – Comportamento da tensão em função do tempo durante a ciclagem da bateria de 
tecnologia chumbo-ácido  
FONTE: O Autor (2014) 

 

 
GRÁFICO 11 – Comportamento da corrente em função do tempo durante a ciclagem da bateria de 
tecnologia chumbo-ácido 
FONTE: O Autor (2014) 

 

A temperatura atingida pelas baterias de íons de lítio durante os ciclos no 

laboratório foi 35º C + 2 e as de chumbo- ácido 25º C + 2. 
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Nas Tabelas 2, 5 e 8 foram apresentados os números de ciclos declarados 

pelo fabricante para cada tecnologia de baterias avaliada. Na Tabela 30 são 

apresentados os números de ciclos obtidos experimentalmente nas condições 

descritas e o percentual que o número de ciclos obtidos representa em relação ao 

declarado pelo fabricante.  

 

TABELA 30 – Número de ciclos em função da profundidade de descarga obtidos experimentalmente 

Tecnologia de 

baterias 

Número de ciclos 

declarados 

Número de ciclos 

obtidos 

Percentual 

[%] 

Íons de lítio LFP 2.415 819 34 

Íons de lítio NMC 2.100 2.439 116 

Chumbo-ácido 1.200 250 20,8 

FONTE: O Autor (2014) 

 

Os resultados experimentais apresentados na Tabela 30 indicam que as 

baterias de chumbo-ácido apresentaram uma vida útil de 20,8% do valor declarado 

pelo fabricante, as baterias de íons de lítio da tecnologia LFP apresentaram 34% do 

valor declarado e somente as baterias de íons de lítio da tecnologia NMC 

apresentaram um valor próximo ao declarado, neste caso de 116%. 

Levando em consideração os valores experimentais medidos em laboratório 

da Tabela 30 os custos apresentados nas Tabelas 15, 17 e 19 (sem painel) e 

Tabelas 23, 25 e 27 (com painel) se modificam. 

Para a tecnologia NMC o número de ciclos encontrados foi maior que o 

declarado, por extrapolação, para uma profundidade de descarga de 60% (a mesma 

aplicada na simulação) se encontra 6.039 ciclos, se dividido esse número de ciclos 

por 260 (número de ciclos por ano do SAE) se tem 23,2 anos, o que significa que o 

seu tempo de vida útil seria maior que 20 anos, significando que poderia ser 

aplicado um regime mais severo no SAE de tecnologia NMC o que resultaria em um 

valor menor para a energia. 

 No caso das baterias de chumbo-ácido, a sua vida útil diminuiria dos 5 anos 

calculados para o valor de energia declarado pelo fabricante, para 1 ano e 15  dias. 

Neste caso, o custo do SAE para 1 ano de operação, indicado na Tabela 19, com o 

valor de R$ 19.404,00 passa a ser de R$ 100.901,00 por ano e o custo médio da 

energia utilizando o SAE de baterias de chumbo-ácido que era de 0,349 R$/kWh 
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(Tabela 20) passa a ser de 0,680 R$/kWh, ou seja, um aumento de 94,8% em 

relação ao valor obtido na simulação sem painel e na simulação com painel um 

aumento de 90,3%. 

No caso das baterias de íons de lítio da tecnologia LFP, a sua vida útil 

diminuiria dos 20 anos calculados para 6,8 anos. Caso a profundidade de descarga 

utilizada fosse de 70%, por extrapolação, se encontraria 1764 ciclos o qual se 

dividido por 260 dias (número de ciclos por ano nas simulações) encontra-se como 

resultado o valor de 6,8 anos, mostrando que ainda seria a profundidade de 

descarga mais apropriada, aproximando ao máximo o tempo de vida em flutuação 

com o tempo de vida em ciclagem. Neste caso, o custo do SAE para 1 ano de 

operação indicado na Tabela 15, com o valor de R$ 40.824,00 passa a ser de R$ 

120.071,00 e o custo médio da energia utilizando o SAE de baterias de íons de lítio 

LFP  que era de 0,436 R$/kWh passa a ser de 0,757 R$/kWh, um aumento de 

73,6% para a simulação sem painel e 71,5% com painel, a partir dos dados 

declarados pelo fabricante. 

Os novos valores dos custos da energia obtidos utilizando o número de ciclos 

calculado experimentalmente (Tabela 30) são apresentados na Tabela 31. 

 

TABELA 31 – Custo médio da energia calculado a partir dos dados experimentais obtidos em 
laboratório da vida útil das baterias 

Tecnologia 

Custo médio da energia 

sem /com painel calculado 

a partir dos dados do 

fabricante 

(R$/kWh) 

 Custo médio da energia 

sem /com painel calculado 

a partir dos dados 

experimentais 

(R$/kWh) 

Chumbo-ácido 0,349 / 0,361 0,680 / 0,687 

LFP 0,436 / 0,446 0,757 / 0,765 

NMC 0,487 / 0,497 0,457 / 0,468 

FONTE: O Autor (2014) 
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5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

5.1 CONCLUSÃO 

 

As baterias são o ponto central dos sistemas de armazenamento de energia 

que as utilizam. Suas características operacionais determinam, em grande parte, o 

desempenho e a viabilidade econômica do SAE. As características operacionais das 

diferentes tecnologias de baterias e seu dimensionamento muitas vezes são 

desconhecidas para a maioria dos técnicos que lidam com estes sistemas de 

acumulação de energia. No presente trabalho foram analisadas as diferenças 

técnicas e econômicas entre três tecnologias, as baterias de chumbo-ácido, íons de 

lítio da tecnologia NMC e íons de lítio da tecnologia LFP. No presente trabalho foi 

também proposto e avaliado um novo procedimento de dimensionamento para 

maximizar o desempenho das baterias que é aplicável a qualquer tecnologia. Este 

procedimento se fundamenta na igualdade de dois parâmetros: tempo de vida em 

ciclagem e tempo de vida em flutuação.  

No presente trabalho, a partir dos dados declarados pelo fabricante de 

desempenho das baterias, o custo da energia decorrente da utilização do SAE com 

baterias de chumbo-ácido ficou 20-23% inferior ao cenário sem a utilização do SAE. 

 No caso da utilização de baterias da tecnologia LFP, a diferença foi de 4% a 

menos que no cenário com a utilização do SAE. Já para a tecnologia de baterias 

NMC, este valor foi aproximadamente 8% superior, devido ao alto custo destas 

baterias. Estes valores foram obtidos sem incluir no cálculo os custos de 

manutenção do SAE, nem os custos da infraestrutura para sua instalação (terreno, 

construção civil, etc.) e nem os custos de componentes que fazem parte do SAE, 

além das baterias, como os transformadores/inversores, sistemas de comunicações, 

automação, etc. Estes custos foram desconsiderados para deixar em evidência a 

influência das diferentes tecnologias de baterias. 

A viabilidade econômica do SAE, nesse trabalho, dependeu unicamente da 

diferença de preço da energia na ponta e fora da ponta. Alguns fatores que podem 

contribuir para viabilizar economicamente o SAE não foram considerados devido à 
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dificuldade de quantificá-los de forma objetiva, como a utilização de fontes 

renováveis fora da ponta e o controle da qualidade da energia.  

Outros aspectos não considerados e que permitiriam melhorar a viabilidade 

econômica do SAE, são os custos evitados decorrentes da possível necessidade de 

ampliação de linhas de transmissão e distribuição, ou com a substituição de 

transformadores de distribuição, os quais poderiam ser adiados com a introdução de 

SAEs nos locais de consumo. 

Os resultados obtidos a partir das simulações com os dados de desempenho 

fornecidos pelos fabricantes levam à conclusão de que a bateria de tecnologia 

chumbo-ácido seria economicamente a mais viável para a implantação do SAE, 

porém as análises laboratoriais foram conclusivas, demonstrando que, em regime de 

funcionamento com a profundidade de descarga escolhida, a bateria de tecnologia 

chumbo-ácido teve os seus números de ciclos bastante reduzidos, baixando seu 

tempo de vida de 5 anos (declarado pelo fabricante) para 1 ano 15 dias . O mesmo 

aconteceu com a bateria de íons de lítio de tecnologia LFP, a qual teve seu tempo 

de vida reduzido de 20 anos (declarado pelo fabricante) para 6,8 anos 

experimentalmente. A bateria de íons de lítio de tecnologia NMC foi à única que 

experimentalmente apresentou um tempo de vida útil superior ao pelo fabricante. 

Consequentemente, a bateria de tecnologia NMC que a princípio se mostrou a mais 

cara, quando confrontado o seu preço e seu tempo de flutuação declarada, na 

prática tornou-se a mais viável economicamente e operacionalmente. 

 

5.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

Fatores não considerados nesse trabalho que podem servir de base para 

trabalhos futuros utilizando o SAE:  

•   Como um no-break nos períodos fora da ponta em que o sistema está em 

stand by, evitando os custos decorrentes das interrupções no fornecimento de 

energia e aumentando a confiabilidade do sistema;  

•  Para melhorar a qualidade da energia, evitado ou amortecendo as oscilações 

de tensão, de frequência;  

•  Para facilitar a introdução de fontes renováveis de energia. No período fora 

da ponta, o SAE poderia servir como estabilizador para a introdução da 

energia oriunda de fontes renováveis intermitentes como a solar ou eólica;  
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• Para atender à legislação, nos casos onde é mandatória a introdução de 

fontes renováveis, ou para atingir metas de qualidade de energia, evitando 

multas; 

• Análise de sensibilidade para o deslocamento de carga. 

 

5.3 TRABALHOS RESULTANTES DA DISSERTAÇÃO 

 

 Esta dissertação resultou até o momento em: 

 Um artigo sobre a análise do custo de energia a partir de SAEs com baterias 

das tecnologias LFP, NMC e chumbo-ácido, que deverá ser publicado na 

revista “Espaço Energia” na edição de outubro de 2014. 

 Um convite para apresentação, sobre o dimensionamento do SAE com 

baterias, no IX Congresso Brasileiro de Planejamento Energético, que 

ocorrerá em agosto de 2014 na cidade de Florianópolis. 
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ANEXO A – SOBRE O PROGRAMA HOMER 

 

1. Simulação 

 

Quando se projeta um sistema de energia, devem-se tomar muitas decisões 

sobre a configuração do sistema: Quais os componentes que devem ser incluídos no 

projeto do sistema? Quantos e qual o tamanho de cada componente que deve ser 

adotado? O grande número de opções de tecnologia, e a variação nos custos das 

tecnologias e na disponibilidade de recursos energéticos, tornam estas decisões 

difíceis. Os algoritmos de análise de otimização e de sensibilidade do HOMER 

tornam mais fácil à avaliação das muitas e possíveis configurações de sistema 

(Figura 1). 

O programa é capaz de simular a operação, ao longo do tempo, de diversas 

configurações de um sistema de geração distribuída para alimentar cargas em 

corrente alternada e em corrente contínua ou também cargas térmicas. Ele pode 

estar conectado à rede ou isolado e incluir qualquer combinação envolvendo painel 

fotovoltaico, turbina eólica, turbina hidráulica a fio d’água, gerador, banco de bateria, 

conversor, eletrólise e tanque de armazenamento de hidrogênio. 

O HOMER faz a modelagem de uma configuração específica para executar 

sua simulação, que é realizada em intervalos de uma hora durante o período de um 

ano. Ele calcula a energia gerada pelas fontes renováveis e compara com o 

consumo de energia elétrica, decidindo a melhor maneira de administrar o excesso 

ou déficit de geração. Ao completar os cálculos, ele determina se a configuração 

satisfaz as condições impostas pelo projetista como, por exemplo, proporção de 

energia gerada por fontes renováveis ou limites de emissões de poluentes. 
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Figura 1 - Diagramas esquemáticos de alguns tipos de sistemas de Microgeração 
Fonte: HOMER 

 

O resultado encontrado é, então, válido para os demais anos em que o 

projeto esteja funcionando. Cabe ressaltar que o programa não considera mudanças 

como o aumento da carga e a deterioração ou envelhecimento dos equipamentos 

(LAMBERT et al., 2005). 

Para os sistemas de geração distribuída que envolve fontes renováveis de 

energia intermitentes, os intervalos de uma hora são necessários para o programa 

modelar o comportamento do sistema com precisão aceitável. Esse intervalo é 

suficientemente pequeno para verificar os aspectos estatísticos mais importantes da 
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carga e dos recursos renováveis intermitentes, mas não é tão pequeno a ponto de 

tornar impraticáveis a otimização e a análise de sensibilidade. 

Alguns sistemas, como, por exemplo, aqueles que contêm banco de 

baterias, necessitam de estratégia de despacho, que, nesse caso, nada mais é do 

que um conjunto de regras que regem a maneira como o sistema carrega o banco 

de baterias. No HOMER, é possível escolher dois tipos diferentes de estratégias de 

despacho; são elas: load-following e cycle-charging (Figura 2). Na primeira, apenas 

as fontes de energia renováveis carregam o banco de baterias, enquanto que na 

segunda, sempre que houver geradores operando, estes produzirão um excedente 

de energia para, além de alimentar as cargas, carregar o banco de baterias.  

 

 

Figura 2 - Sistema de controle de entrada. 
Fonte: HOMER 

 

2. Otimização 

 

No processo de otimização, o HOMER simula diversas configurações de 

sistemas e faz uma separação entre as alternativas viáveis e as inviáveis. As 
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inviáveis são aquelas que não satisfazem às restrições impostas pelo idealizador e 

são, pois, descartadas. As viáveis, pelo contrário, são ordenadas de forma crescente 

a partir do valor presente de custos. Portanto, esse processo ajuda o idealizador a 

achar a configuração do sistema ideal dentre as diversas possibilidades. Para 

encontrar a melhor configuração, o programa decide quais componentes utilizar e a 

capacidade de geração de energia de cada um deles. Dessa forma, o objetivo do 

processo de otimização é determinar o valor ideal de cada variável de decisão do 

sistema (Figura 3), isto é, a variável sobre a qual o projetista tem controle e para a 

qual o programa pode considerar diversos valores em seu processo de otimização. 

 

 

Figura 3 - Tabela de variáveis de decisão. 
Fonte: HOMER 

 

Todavia, os espaçamentos entre esses valores não precisam ser 

necessariamente regulares. Dentre as variáveis de decisão existentes estão: 

tamanho do sistema fotovoltaico, quantidade de turbinas eólicas, utilização do 

sistema hidráulico, tamanho do gerador, quantidade de baterias, tamanho do 

conversor, potência da rede, proporção de eletrólise e tamanho do tanque de 

armazenamento de hidrogênio. 
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Dentre os resultados mostrados no processo de otimização, o idealizador 

deve decidir qual é a melhor configuração para seu projeto. Nem sempre aquela que 

apresenta o menor valor presente de custos é a melhor solução, visto que outra 

configuração, com maior valor presente de custos, pode acarretar, por exemplo, 

maior vida útil das baterias em sistemas reais devido a menores descargas 

profundas e prolongadas no banco de baterias. Porém, esse tipo de detalhe vai além 

do escopo do programa e depende da perspicácia do projetista LAMBERT et 

al.,2005). 

 

3. Análise de Sensibilidade 

 

Ao realizar um projeto, o idealizador muitas vezes enfrenta problemas 

relacionados a incertezas nas variáveis de entrada. Para ajudar a compreender os 

efeitos que a variação dos dados de entrada tem sobre o comportamento, 

viabilidade, economia e robustez do sistema e, assim, auxiliar a tomada de decisões, 

é utilizada a análise de sensibilidade. Esse processo executa múltiplas otimizações, 

a partir de um conjunto de valores inseridos pelo idealizador para um único dado de 

entrada. 

Existem dois tipos de variáveis para a análise de sensibilidade: a variável de 

sensibilidade e a variável de escala. À variável na qual o projetista insere uma gama 

de valores é dado o nome de variável de sensibilidade. Como exemplos, podem ser 

citados o preço do combustível; o preço da energia elétrica fornecida pela rede 

(Figura 4); o tempo de vida  de um determinado equipamento, assim como seu 

preço de compra, operação e manutenção (O&M); a inflação anual. Praticamente 

todos os dados de entrada do programa que não são uma variável de decisão 

podem ser uma variável de sensibilidade (LAMBERT et al., 2005). 

O HOMER é capaz de executar esse processo com quantas variáveis de 

sensibilidade o idealizador desejar, sendo que cada uma delas define um único 

caso. A partir disso, o programa executa um processo de otimização para cada 

variável de sensibilidade e apresenta os resultados através de diferentes formatos 

de gráficos e Tabelas. Assim, uma das principais utilidades da análise de 

sensibilidade relaciona-se com a possibilidade de o idealizador lidar com incertezas 

do projeto. 
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Há, ainda, a variável de escala, a qual permite alterar a magnitude dos 

dados, como por exemplo, da carga primária e das fontes de energia renováveis 

(solar, eólica, hidroelétrica e biomassa). Ainda que essa variável seja capaz de fazer 

esse tipo de alteração, ela não modifica, contudo, o formato, o padrão sazonal e 

quaisquer propriedades estatísticas da carga nem das fontes. 

 

 

Figura 4 - Preço da energia fornecida pela rede (variável de sensibilidade) 
Fonte: HOMER 

 

4. Sistema de Despacho 

 

O HOMER tem como uma de suas funções a modelagem do comportamento 

de cada um de seus componentes individualmente. Associada a essa função está à 

capacidade de simular o modo como eles trabalham juntos de forma a constituírem 

um sistema. Para que tal objetivo seja alcançado, é necessário tomar algumas 

decisões a cada hora de funcionamento. Alguns exemplos de decisões as quais 

podem ser primordiais são: se, as baterias serão carregadas ou descarregadas e se 

haverá necessidade de venda de energia à rede ou compra da mesma. 
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5. Reserva Operacional 

 

Na grande maioria dos sistemas isolados, é necessária uma reserva 

operacional. Sua função é atender, imediatamente, a um aumento repentino da 

carga elétrica ou a uma diminuição brusca na produção de energia através de fontes 

renováveis. Dessa forma, é garantida uma margem de segurança para manter um 

fornecimento confiável de energia. Entretanto, sistemas isolados que possuam 

banco de baterias com grande capacidade de armazenamento atuam de maneira 

idêntica a sistemas conectados à rede, possuindo capacidade suficiente para suprir 

qualquer emergência e, assim, não necessitando de reserva operacional. Para este 

estudo não há, dessa maneira, a necessidade de reserva operacional uma vez que o 

sistema estará ligado à rede e banco de baterias. 

 

6. Controle dos Componentes Despacháveis do Sistema 

 

As fontes de geração de energia podem ser classificadas como 

despacháveis ou não despacháveis. Como exemplos de fontes despacháveis podem 

ser citados os geradores e banco de baterias, enquanto, em relação às fontes não 

despacháveis, têm-se a energia solar e a eólica. A diferença entre elas está no fato 

de que, ao contrário das fontes não despacháveis, as fontes despacháveis podem 

ser controladas a todo instante, mecanismo este muito importante para gerir um 

sistema elétrico. Sendo assim, primeiramente, o HOMER verifica se as fontes não 

despacháveis conseguem suprir a demanda de energia elétrica, a reserva 

operacional e as cargas térmicas. Caso não seja possível, o programa encontra a 

melhor maneira de utilizar as fontes despacháveis do sistema para complementar à 

geração e, assim, atender a todas as cargas. 

A lógica que o programa utiliza para determinar as melhores condições de 

geração de energia é a parte mais complexa do processo de simulação. Por um 

lado, tem-se a modelagem para as fontes não despacháveis como uma tarefa 

simples, porque elas não necessitam de nenhuma lógica de controle, já que toda 

energia gerada é entregue ao sistema e depende exclusivamente da disponibilidade 

do recurso renovável. Por outro lado, as fontes despacháveis possuem uma 

modelagem mais difícil, pois são controladas para ajustar a oferta de energia em 

função da intermitência das fontes não despacháveis (LAMBERT et al., 2005). 
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O HOMER busca minimizar os custos de operação do sistema. Dessa 

maneira, ele representa a questão econômica de cada fonte de energia despachável 

por dois valores, que indicam todos os custos associados à produção de energia por 

uma determinada fonte, em um intervalo de uma hora. São eles: o custo fixo, 

expresso em dólares por hora, e o custo marginal de energia, expresso em dólares 

por quilowatt-hora. Com esses valores, o programa busca a combinação das fontes 

de energia que, além de atender à carga elétrica, opere com o menor custo. 

Por fim, é importante ressaltar que o HOMER realiza suas simulações 

supondo que o controlador do sistema opera de modo a minimizar o custo total do 

ciclo de vida, mas, na verdade, isso não pode ser feito em um sistema real. Porém, o 

cenário economicamente ideal do programa é válido para comparar diferentes 

configurações do sistema. 

 

7. Carga 

 

No HOMER, o termo carga refere-se a uma demanda por energia elétrica ou 

térmica. Fornecer cargas é a razão para a existência de sistemas micro gerador de 

energia, de modo que a modelagem de um sistema microgerador começa com a 

modelagem da carga ou cargas que o sistema deve oferecer. O HOMER modela 

três tipos de carga. A carga primária é a demanda elétrica que deve ser fornecida 

usuário de acordo com uma programação específica. A carga postergável é a 

demanda elétrica que pode ser fornecida a qualquer momento isso dentro de um 

período de tempo determinado. A carga térmica é a demanda para o calor. 

A carga primária é a demanda elétrica, que o sistema de energia deve 

atender numa determinada hora. É a demanda elétrica associada com luzes, rádio, 

TV, eletrodomésticos, computadores e processos Industriais normalmente são 

modelados como carga primária. Quando um consumidor liga a luz, o sistema de 

alimentação deve fornecer eletricidade para acender que, imediatamente, a carga 

não pode ser adiada. Se a demanda elétrica exceder o fornecimento, há um déficit 

que o HOMER registra como carga não atendida. 

O usuário do HOMER especifica uma quantidade de carga primário em 

kilowatts para cada hora do ano, quer através da importação de um arquivo 

contendo dados horários ou permitindo ao HOMER sintetizar dados horários de 

perfis de carga diária média. Ao sintetizar dados de carga, o Homer cria valores de 
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carga horária com base em perfis de carga diária especificados pelo usuário. O 

modelador pode especificar um único perfil de 24 horas que se aplica ao longo do 

ano, ou pode especificar perfis diferentes para diferentes meses e perfis diferentes 

para dias da semana e fins de semana.  

 

 

Figura 5 - Entrada da carga primária (variável de escala) 
Fonte: HOMER 

 

O HOMER adiciona uma quantidade especificada pelo usuário de 

aleatoriedade para carregar dados sintetizados para que o padrão de carga de cada 

dia seja único. O HOMER pode modelar duas cargas primárias separadas, cada 

uma das quais pode ser AC ou DC. Entre os três tipos de cargas modeladas no 

HOMER, a carga primário recebe tratamento especial na medida em que requer 

uma quantidade especificada pelo usuário de reserva operacional. Reserva 

operacional é a capacidade de geração elétrica excedente que está operando e 

pode responder instantaneamente a um súbito aumento da carga elétrica ou uma 

diminuição brusca na produção de energia renovável. Embora tenha o mesmo 

significado que a reserva girante termo mais comum, chama-se isso de reserva 
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operacional porque as baterias, células de combustível, bem como a rede pode 

fornecê-la, mas eles não giram. Ao simular o funcionamento do sistema, o HOMER 

tenta garantir que a capacidade de funcionamento do sistema é sempre suficiente 

para fornecer a carga primária e a de reserva de funcionamento necessária. 

A carga postergável é uma demanda elétrica que pode ser cumprida a 

qualquer momento dentro de um intervalo de tempo definido. Bombas de água, 

fabricantes de gelo, e as estações de carregamento de baterias são exemplos de 

cargas postergáveis porque o armazenamento inerente a cada uma dessas cargas 

permite alguma flexibilidade quanto ao momento em que o sistema pode servi-los. A 

capacidade de adiar o fornecimento de uma carga muitas vezes é vantajosa para os 

sistemas que compõem as fontes de energia renováveis intermitentes, pois reduz a 

necessidade de um controle preciso do tempo de produção de energia. Se o 

fornecimento de energia renovável já excede a carga principal, o excedente pode 

servir a carga postergável ao invés de ir para o lixo. 

 

8. Recurso 

 

O termo recurso se aplica a qualquer coisa que vem de fora do sistema e é 

utilizado pelo referido sistema para gerar energia elétrica ou térmica. Isso inclui os 

quatro recursos renováveis (solar, eólica, hidráulica e biomassa), bem como 

qualquer tipo de combustível usado pelos componentes do sistema. Os recursos 

renováveis variam enormemente com o local. O recurso solar depende fortemente 

da latitude e clima, o recurso eólico em padrões de circulação atmosférica de grande 

escala e influências geográficas, a hidrelétrica de recursos nos padrões de chuvas 

locais e topografia, e o recurso de biomassa na produtividade biológica local. , Além 

disso, em qualquer local de um recurso renovável pode apresentar uma forte 

variabilidade sazonal hora a hora. A natureza dos recursos renováveis disponíveis 

afetam o comportamento e economia dos sistemas de energia renováveis, uma vez 

que o recurso determina a quantidade e o momento da produção de energia 

renovável. A modelagem cuidadosa dos recursos renováveis é um elemento 

essencial e consequentemente da modelagem do sistema.  
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9. Recurso solar 

 

Para modelar um cenário contendo um sistema fotovoltaico o usuário deve 

fornecer dados de recursos solares ao HOMER para o local de interesse. Os dados 

de recursos solares fornecidos devem ter a quantidade de radiação solar global 

(feixe de radiação diretamente proveniente do sol, além de radiação difusa 

proveniente de todas as partes do céu) que atinge a superfície da Terra em um ano 

típico. Os dados podem estar em uma das três formas: radiação solar horária média 

global sobre a superfície horizontal (kW/m2) , radiação solar mensal média global na 

superfície horizontal (kWh/m2 .dia), ou índice de claridade média mensal (Figura 6).  

O índice de claridade é a razão entre a radiação solar que atinge a superfície 

da Terra pela radiação solar que atinge a parte superior da atmosfera. Um número 

entre zero e um é utilizado como o índice de claridade sendo uma medida da 

limpidez da atmosfera. Se o usuário optar por fornecer dados de recursos solares 

mensal, o Homer gera dados horários totais sintéticos da radiação solar usando um 

algoritmo envolto por Graham e Hollands. As entradas para este algoritmo são os 

valores médios de radiação solar mensal e a latitude. 

 A saída é um dado de 8760 horas definidas com características estatísticas 

semelhantes às dos conjuntos de dados verdadeiros medidos. Uma dessas 

propriedades é a autocorrelação estatística, que é a tendência para um dia para ser 

similar à do dia anterior, e durante uma hora para ser similar à hora precedente. 
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Figura 6 - Entrada de dados do recurso solar. 
Fonte: HOMER 

 

Há duas formas de fornecer os dados de radiação solar ao software 

HOMER. A primeira delas é feita manualmente, ao serem inseridos os valores que o 

projetista desejar. Dessa forma, podem ser utilizadas as informações do mapa 

solimétrico do Brasil. A segunda opção existente, por meio da qual o HOMER 

acessa, através da internet, a base de dados da NASA, na medida em que dados 

relativos à latitude e à longitude local são registrados no programa. 

 

10. Componentes 

 

No HOMER, um componente é qualquer parte de um sistema de 

microenergia que gera , entrega, converte, ou armazena energia. O HOMER possui 

10 tipos de componentes. Três para gerar eletricidade a partir de fontes renováveis 

intermitentes: painéis fotovoltaicos, turbinas eólicas e turbinas de hidrelétricas. Os 

painéis fotovoltaicos convertem a radiação solar em eletricidade CC. As turbinas 

eólicas convertem a energia do vento em eletricidade AC ou CC. As turbinas 

hidráulicas converter a energia da água que flui para eletricidade AC ou CC. O 
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HOMER só pode modelar fio d’água para instalações hidrelétricas, ou seja, aqueles 

que não compreendem um reservatório de armazenamento. Outros três tipos de 

componentes, geradores, a rede, e caldeiras, são fontes de energia despacháveis, 

ou seja, o sistema pode controlá-los conforme necessário. Os geradores consomem 

combustível para produzir eletricidade AC ou CC. Um gerador pode também produzir 

energia térmica via recuperação de calor desperdiçado. A rede fornece eletricidade 

AC para um sistema conectado à rede e pode aceitar também eletricidade 

excedente do sistema. As caldeiras consomem combustível para produzir energia 

térmica. Dois tipos de componentes, conversores e eletrolisadores, convertem 

energia elétrica em outra forma de energia. Os conversores convertem eletricidade 

de CA para CC ou CC para CA os eletrolisadores eletricidade AC ou CC excedente 

em hidrogênio por meio da eletrólise da água. O sistema pode armazenar o 

hidrogênio e usá-lo como combustível para um ou mais geradores. Finalmente, dois 

tipos de armazenamento de componentes de energia: baterias e tanques de 

armazenamento de hidrogênio. As baterias armazenam energia elétrica CC e os 

tanques de hidrogênio armazenam hidrogênio do eletrolisador para combustível de 

um ou mais geradores. 

 

11. Painéis fotovoltaicos 

 

O HOMER modela o gerador fotovoltaico como um dispositivo que produz 

eletricidade CC em proporção direta com a radiação incidente global solar sobre ele, 

independente de sua temperatura e da tensão a que é exposto. O HOMER calcula a 

potência de saída do gerador fotovoltaico usando a equação: 

 

 

 

Onde, fPV é o fator teórico fotovoltaico, YPV a capacidade nominal do gerador 

fotovoltaico (kW), a radiação solar global de IT (feixe difuso) incidente sobre a 

superfície do gerador fotovoltaico (kW/m2), IS é 1 kW/m2, que é a quantidade normal 

de radiação usada para avaliar a capacidade do gerador fotovoltaico.  
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O fator teórico é um fator de escala que se destina a explicar os efeitos da 

poeira sobre o painel, fio de perdas (perdas de potência devido ao tamanho do fio), 

temperatura elevada, ou qualquer outra coisa que faria com que a saída do gerador 

fotovoltaico desviasse do esperado em condições perfeitas.  

Para descrever o custo do gerador fotovoltaico, o usuário especifica o seu 

custo inicial de capital em dólares, os custos de reposição em dólares e a operação 

e manutenção (O & M) custo em dólares por ano. Como padrão, o custo de 

substituição é igual ao custo de capital, mas os dois podem diferir por várias razões 

(Figura 7). Por exemplo, uma organização doadora pode cobrir parte ou a totalidade 

do custo de capital inicial, mas nenhum do custo de reposição. 

 

 

Figura 7 - Entrada de dados do painel fotovoltaico 
Fonte: HOMER 
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12.  Banco de baterias 

 

O banco de baterias é uma coleção de uma ou mais baterias individuais. No 

HOMER uma única bateria é como um dispositivo capaz de armazenar certa 

quantidade de eletricidade com uma eficiência de energia fixa de carga e descarga, 

com limites de como a bateria pode ser rapidamente carregada ou descarregada, o 

quão profundamente ela pode ser descarregada, sem causar danos, e quanta 

energia pode fornecer antes que ela precise ser substituída. O HOMER assume que 

as propriedades constantes das baterias permanecem ao longo de sua vida útil e 

não são afetados por fatores externos, como a temperatura. 

No HOMER, as propriedades físicas fundamentais da bateria são a tensão 

nominal, a curva de capacidade, a curva de vida, estado mínimo de carga e 

eficiência round-trip (energia recuperada/energia de entrada). A curva de capacidade 

mostra a capacidade da bateria em ampère-hora contra a corrente de descarga em 

ampères. Os fabricantes determinar cada ponto dessa curva medindo os ampères-

hora que podem ser descarregados em uma corrente constante a partir de uma 

bateria totalmente carregada. Normalmente capacidade diminui com o aumento o 

aumento da corrente de descarga.  A curva de tempo de vida apresenta o número 

de ciclos de carga-descarga que a bateria pode suportar em função da profundidade 

de descarga. O número de ciclos até a falha normalmente diminui com o aumento da 

profundidade de descarga. O estado mínimo de carga é o estado de carga no qual a 

bateria não deve ser descarregada para evitar danos permanentes. No sistema de 

simulação, o HOMER não permite que a bateria seja descarregada mais do que 

esse limite. A eficiência round-trip indica a porcentagem da energia que vai para a 

bateria e que pode ser retirada de volta. 

O HOMER sugere que o valor para o rendimento da vida útil é a média dos 

pontos da curva da vida útil acima do estado mínimo de carga, mas o usuário pode 

modificar este valor para ser mais ou menos conservador. A suposição de que o 

rendimento da vida útil é independente da profundidade do ciclo significa para o 

Homer que se pode estimar a vida útil do banco de baterias simplesmente 

monitorando a quantidade de ciclagem de energia através dele, sem ter que 

considerar a profundidade dos vários ciclos de carga-descarga.  
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Figura 8 – Entrada de dados da bateria 
Fonte: HOMER 

 

O HOMER assume que há uma quantidade fixa de energia que pode ser 

fornecida por meio de uma bateria (lifetime throughput) antes de precisar ser 

substituída, independentemente da profundidade de cada ciclo. O HOMER utiliza 

este rendimento da bateria de vida para calcular a vida do banco de baterias e o 

custo de desgaste da bateria. 

O HOMER calcula um valor sugerido do lifetime throughput com base nas 

informações que se entra na janela “Criar Nova Bateria”. O primeiro passo para fazer 

isso é criar a “Curva de Vida Útil da Bateria” (Figura 9). 
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Figura 9 – Curva de vida útil da bateria. 
Fonte: HOMER 

 

Os valores inseridos na Tabela de ciclos até a falha contra a profundidade 

de descarga são plotados como diamantes amarelos. Para cada um destes pontos, 

o Homer calcula um valor de tempo de vida de transferência utilizando a seguinte 

equação: 

 

 

Onde Qlifetime,i  é vida útil de transferência (lifetime throughput) [kWh], fi  o 

número de ciclos até à falha, di  a profundidade de descarga [%], qmax a capacidade 

máxima da bateria [Ah] e Vnom a voltagem nominal da bateria [V]. 

 

O HOMER Calcula a vida do banco de baterias em anos como: 
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Onde Nbatt é o número de baterias do banco de baterias, Qlifetime o 

rendimento da vida útil de uma única bateria, Qthrpt o rendimento anual (a quantidade 

total de energia da bateria que percorre banco em um ano), e Rbatt f a vida de 

flutuação da bateria (o máximo da vida Independentemente do rendimento). 

O usuário especifica os custos de capital e de substituição das baterias do 

banco em dólares, e os custos de O & M em dólares por ano. Uma vez que o banco 

de baterias é uma fonte de energia despachável, o Homer calcula seu custo fixo e 

marginal de energia para a comparação com outras fontes despacháveis. Ao 

contrário do gerador, não há custo associado à operacionalidade’ de modo que o 

banco de baterias está pronto para produzir energia, portanto seu custo fixo de 

energia é zero. Para o seu custo marginal de energia, o HOMER usa a soma do 

custo de desgaste da bateria (o custo por quilowatt-hora de ciclagem de energia 

através do banco de baterias) e o custo de energia da bateria (o custo médio da 

energia armazenada no banco de baterias). O HOMER calcula o custo de desgaste 

da bateria como: 

 

 

 

Onde Crep; batt é o custo do banco de baterias [dólares] de substituição, Nbatt é 

o número de baterias no banco de baterias, Qlifetime  é o rendimento da vida útil de 

uma única bateria [kWh] e Zrt é a eficiência de carga e descarga (round-trip). 

 

13. Rede elétrica 

 

O Homer modela a rede como um componente a partir do qual o sistema 

micro gerador de energia pode comprar eletricidade de corrente alternada e em que 

o sistema pode vender eletricidade AC. O custo de aquisição de energia da rede 

pode incluir um custo de energia com base na quantidade da energia comprada em 

um período de faturamento e uma carga de demanda com base na demanda de pico 

dentro do período de faturamento. O HOMER usa o custo da compra de energia da 

rede, em $ / kWh (Power price), o preço que a concessionária paga pela energia 
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vendida à rede (Sellback rate) e a taxa mensal cobrada pela concessionária no pico 

de demanda mensal (Demand rate). 

O usuário pode definir no HOMER e agendar até 16 taxas diferentes, cada 

um dos quais pode ter diferentes valores de preço da rede de energia elétrica, taxa 

de demanda e taxa sellback. A programação das taxas pode variar de acordo com o 

mês, hora do dia e dia da semana / fim de semana. Por exemplo, o HOMER poderia 

modelar uma situação onde uma taxa mais cara aplicada às tardes durante a 

semana em julho e agosto, uma taxa intermédia aplicada às tardes durante a 

semana em junho e setembro e tardes de fim de semana de junho a setembro, e 

uma taxa barata se aplica em todas as outras vezes. O HOMER permite modelar a 

compra e venda de energia para a concessionária (net metering). 

 

 

Figura 10 – Entrada de dados na rede 
Fonte: HOMER 

 

Duas variáveis descrevem a capacidade da rede para entregar e receber 

energia. A venda de potência máxima é a taxa máxima em que o sistema de energia 

pode vender energia à rede. O usuário deve definir esse valor como zero se a 

concessionária não permite a venda. A demanda máxima da rede é a quantidade 
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máxima de energia que pode ser tirada da rede. É uma variável de decisão, devido 

ao efeito de cargas de demanda. O HOMER não considera explicitamente a taxa de 

demanda em suas decisões de hora em hora sobre a forma de controlar o sistema 

de energia, ele simplesmente calcula a carga de demanda no final de cada 

simulação. Como resultado, quando modelando um gerador conectado à rede, o 

HOMER não vai ligar o gerador simplesmente para salvar os encargos da demanda.  

 

 

Figura 11 – Entrada de dados para restrição de compra e venda de energia 
Fonte: HOMER 

 

Mas ele vai se transformar em um gerador sempre que a carga excede a 

demanda máxima da rede. Assim, a demanda máxima da rede atua como um 

parâmetro de controle que afeta a operação e economia do sistema. Porque é uma 

variável de decisão, o usuário pode entrar com valores múltiplos e o Homer pode 

encontrar o caminho ideal. 
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14. Conversor 

 

Um conversor é um dispositivo que converte a energia elétrica a partir de CC 

para AC em um processo chamado de inversão, e / ou de CA para CC em um 

processo chamado de retificação. O HOMER pode modelar os dois tipos comuns de 

conversores: de estado sólido e rotativo. O tamanho do conversor, que é uma 

variável de decisão, refere-se à capacidade do inversor, ou seja, a quantidade 

máxima de energia de corrente alternada que o aparelho pode produzir por inversão 

de alimentação CC. O usuário especifica a capacidade do retificador, que é a 

quantidade máxima de energia dc que o dispositivo pode produzir pela retificação de 

energia AC, como uma porcentagem da capacidade do inversor.  

 

 

Figura 12 – Entrada de dados para o conversor 
Fonte: HOMER 

 

A capacidade do retificador não é, portanto, uma variável de decisão 

separada. O HOMER assume que a capacidade do inversor e retificador não é 
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capacidade de pico o qual o dispositivo pode suportar apenas durante curtos 

períodos de tempo, mas em vez disso, capacidades contínuas que o dispositivo 

pode suportar por tanto tempo quanto o necessário.  

 

 

15. Custo Total Presente Líquido (NPC – Total Net Present Cost) 

 

O HOMER calcula o custo total presente líquido (CNPC) usando a seguinte 

equação: 

 

 

Onde: 

 Cann,tot é o custo total anualizado. O custo anualizado total é a soma dos 

custos anuais de cada componente do sistema. 

 CRF() é o fator de recuperação de capital. O fator de recuperação de 

capital é uma relação usada para calcular o valor presente de uma 

anuidade (uma série de fluxos de caixa anuais iguais). A equação para o 

fator de recuperação de capital é: 

 

 

 

 N é o número de anos do projeto. 

  i é a taxa de juros. A taxa de juros que se no Homer é a taxa de juro real 

anual (também chamada de taxa de juro real ou apenas taxa de juros). É 

a taxa de desconto utilizada para converter entre os custos de uma só 

vez e os custos anualizados. Pode ser encontrada na janela de “Entradas 

Econômicas”. A taxa de juros real anual está relacionada com a taxa de 

juros nominal pela equação: 
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 i’ é taxa de juro nominal (a taxa em que se pode obter um empréstimo) e f é 

taxa de inflação anual 

 Rproj é o tempo de vida do projeto. O tempo de vida do projeto é o período 

de tempo durante o qual ocorrem os custos do sistema. O HOMER usa o 

tempo de vida do projeto para calcular o custo de reposição e custo de 

capital anualizado de cada componente. 

 


