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RESUMO 

 

Os bancos de baterias aplicados ao sistema elétrico de potência podem se tornar uma 

alternativa técnica/ econômica para os agentes do setor elétrico nacional. Este 

trabalho consiste na análise técnica e econômica da utilização de Sistemas de 

Armazenamento de Energia (BESS), por meio de baterias de íons de lítio, conectadas 

em diferentes proposições de arranjos ao Sistema Elétrico de Potência (SEP). A 

análise técnica consiste em uma pesquisa sobre os diferentes tipos de tecnologias de 

baterias de íons de lítio e suas diferentes aplicações no SEP. A análise do tema pela 

disciplina econômica passa por um estudo da cadeia de valor da construção do BESS, 

pela proposição de novos modelos de negócios, e é concluída com simulações 

econômicas desses modelos. As simulações visam comparar o preço do kWh oriundo 

do BESS contra o preço do kWh fornecido pelo mercado. O resultado obtido das 

simulações, resultou em uma faixa de preço do MWh de R$1.550,00 a R$ 730,00 

(variando os cenários e tipos de sistemas). Este resultado quando comparado com o 

preço de energia da concessionária, de R$ 790,00, indica um possível potencial 

técnico econômico que resulte em redução de custo dos serviços dos agentes 

integrantes do sistema elétrico de potência.  

 

Palavras-chave: Sistema de armazenamento de energia com baterias. Baterias de 

íons de lítio. Microrredes.   

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The batteries energy storages systems (BESS) when connected to electric grid are 

becoming a technical/economical alternative as business model for the energy market 

in Brazil. This work consists in technical and economic review of the Electrical Energy 

Storage with ion lithium batteries technology, connected to the electrical grid in different 

types of arrangements. The technical analysis comprehends a study of the different 

types of lithium ion batteries technology´s an it’s different possibilities of applications. 

The exploit of the theme in the economical side consists in an analysis of the value 

production chain of the batteries systems, new business model propositions and an 

economical simulation of these models. The simulations compare the cost of a single 

kWh, produced from BESS versus the actual kWh price of the market. By the results 

of the simulations, which showed results in the range of R$ 1.550,00 to R$ 730,00 

(depending the capex scenario and the BESS system type). The result when compared 

with the energy price of the local utility, R$ 790,00, indicates the technical economical 

potential to decrease cost of the electrical national grid service. 

 

Keywords: Battery Energy Storage Systems. Ion lithium batteries. Microgrids.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

 Os sistemas de transmissão e distribuição de energia vêm sendo modificados 

e aperfeiçoados para um contínuo crescimento do consumo de energia elétrica. A 

energia elétrica é um insumo que tem a particularidade física do consumo acontecer 

simultaneamente à oferta. Até recentemente, a acumulação de energia (estoque) 

próxima aos centros de consumo não era economicamente viável, sendo necessária 

a montagem de um grande sistema de controle que possibilitasse velocidade para 

haver despacho de geração em quase simultaneidade às variações de demanda. Ao 

mesmo tempo em que possui esta particularidade física, a indústria de geração de 

energia comporta-se como uma empresa competitiva clássica (MANKIW, 2014), 

aquela que unitariamente recebe os mesmos recursos (custos), pratica os mesmos 

preços, no mesmo mercado, tendo o resultado econômico oriundo da produtividade e 

do processo tecnológico.  

 O avanço das tecnologias e dos processos do sistema elétrico de potência e 

a crescente demanda de energia elétrica levaram a uma gradativa mudança do 

modelo de expansão do setor elétrico, que passou de uma iniciativa majoritariamente 

estatal para a inciativa privada. Em especial nas sociedades ocidentais nos últimos 30 

anos, o setor elétrico passou por uma severa desregulamentação (GLOVER; SARMA; 

OVERBYE, 2015). A função do Estado passa a não ter mais o objetivo de implantar 

novos empreendimentos, cabendo exclusivamente a de garantir segurança jurídica e 

regras claras para a livre competição das sociedades jurídicas privadas (FRIEDMAN, 

2002). O sistema aumenta em grau de complexidade, pois deixa de ter um planejador 

central, o Estado, e passa a ter um crescimento orgânico e espontâneo baseado 

exclusivamente na oferta e demanda. De acordo com Harari (2016), redes com 

elementos infinitesimais de processamento de dados colaborativos dispersos são 

mais eficientes do que redes de grande capacidade de processamento central. É 

nesse sentido que as microrredes são um agente transformador no setor elétrico 

(VAZQUEZ et al., 2010). A transformação passa de um modelo de planejamento 

central e estatal para um mercado privado de característica colaborativa, como as 
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redes Peer-to-Peer1, com a rede de interconexões de vários microrredes a um imenso 

sistema elétrico interligado (DUGAN et al., 2012).   

 Aumentar a geração de energia elétrica não é o único desafio. O apelo 

ambiental, como o aquecimento global, e os riscos de calamidades nucleares, como 

o acidente ocorrido em 2011 na cidade de Fukushima, no Japão, têm levado as 

nações a buscarem fontes alternativas de geração de energia. De acordo com o 

relatório anual da Bloomberg New Energy Outlook de 2019 (BloombergNEF, 2019), o 

mundo passará de uma produção total de energia elétrica de 2/3 de origem fóssil para, 

em 2050, atingir metade da geração de energia, com origem renovável (hidráulica, 

solar e eólica), e a outra metade com composições de combustíveis fósseis e energia 

nuclear. Destaca-se nesse contexto, como catalizador da vontade social, o Acordo de 

Paris (UNITED NATIONS, 2015), cuja consequência prática de seus objetivos é 

reduzir drasticamente as emissões dos gases do efeito estufa até 2050.   

 Para atingir os objetivos estipuladas no Acordo de Paris, será necessária a 

substituição da energia do setor de transportes de combustível fóssil por uma fonte 

renovável (SADIQA; GULAGI; BREYER, 2018). Isto implica na utilização maciça de 

veículos elétricos, híbridos e a célula combustível, que se carreguem através de fontes 

não emissoras de gases do efeito estufa. Essas fontes serão majoritariamente a eólica 

e a solar, com suas características de intermitência e sazonalidade. Por consequente, 

o excedente de energia renovável, no período de sua ocorrência (período de sol ou 

período de vento), deverá ser armazenado, para utilização posterior em substituição 

à queima de combustível fóssil. O armazenamento pode se dar na forma química 

(baterias), na produção e estoque de gases (hidrogênio / power to x), na compressão 

de gases e no bombeamento de água para reservatórios, entre outros.  

 A Alemanha é um exemplo de país que está fazendo a sua transição para 

uma matriz energética com baixa emissão de CO2 e energia nuclear. A FIGURA 1 

demonstra a relevância da fonte solar, durante uma semana, na matriz energética 

alemã. Pode-se observar a grande contribuição da energia solar durante o horário de 

maior incidência solar, colocando em questão a necessidade de sistemas que 

                                            
1 Peer-to – Peer: “São sistemas distribuídos compostos de nós interconectados, aptos a se auto-organizar em topologias de 

rede, com o intuito de compartilhar recursos, como conteúdo, ciclos de CPU, largura de banda e armazenamento, com a 

capacidade de adaptação a faltas e acomodação a um número variável de nós, ao mesmo tempo que mantém a conectividade 

e o desempenho em níveis aceitáveis, sem a necessidade de suporte ou intermediação de um servidor centralizado” 

(ANDROUTSELLIS-THEOTOKIS; SPINELLIS, 2004). 
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permitam armazenar o excedente de energia existente nesses períodos de grande 

disponibilidade. 

 

FIGURA 1 - GRÁFICO DE GERAÇÃO DE ENERGIA NA ALEMANHA DURANTE A SEMANA DOS 
DIAS 02.07.18 A 08.07.2018 

 
FONTE: Modificada de Fraunhofer Institute (2019). 

 

 Dentro de um sistema elétrico de característica desregulamentada e 

distribuída, a aplicação de bancos de baterias para armazenamento significativo de 

energia é uma novidade no sistema elétrico. Ao permitir que um grande montante de 

energia fique armazenado próximo a um centro de consumo, tem-se uma nova 

dinâmica para situações de volatilidade de preço, faltas em linhas de 

transmissão/distribuição, controle de reativos, entre outros. Os bancos de bateria se 

comportariam como verdadeiros amortecedores, em situação de grande disparidade 

entre oferta e demanda, seja com a função de injetar, ou com a função de consumir 

energia da rede.  

 A aplicação de bancos de baterias em sistemas de subtransmissão e 

distribuição pode se tornar um elemento que trará aumento significativo de 

confiabilidade e previsibilidade ao setor elétrico. Alguns autores já sugerem que 

haverá necessidade de se criar a figura de um novo agente no setor elétrico, o 

“Armazenador” (FREIRE, 2018). Ressalta-se também o interesse econômico em 

sistemas deste tipo, uma vez que, em 2021, a apuração do preço de liquidação e 
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diferenças de energia será horária (BRASIL, 2017). Em uma análise no sítio eletrônico 

da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, no período de abril a dezembro 

de 2018, a variação de preço entre os diferentes horários de carga pode ser de até 

cinco vezes (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), 2018). A uma 

expressiva redução dos preços das baterias, de acordo com a BloombergNef (2019), 

os preços passaram de 2010 até os dias de hoje, por uma redução de 84% no preço 

de venda, com uma expectativa de cair mais 65% até 2030.  

 A expectativa para o futuro é que os preços continuem decrescendo; de 

acordo com Schmidt et al. (2017), existe uma correlação direta entre a redução de 

custo de uma determinada tecnologia e a acumulação de capacidade instalada. 

Conforme demonstrado na FIGURA 2, estima-se que quando houver 10GWh de 

capacidade instalada, os preços dos bancos de baterias estarão abaixo dos USD 

150,00 por kWh. Conforme investigação própria do autor, o preço varia entre USD 300 

a 450 por kWh de capacidade instalada. 

 

FIGURA 2 - CURVA DE EXPERIÊNCIA PARA TECNOLOGIAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

 

FONTE: Adaptada de Schmidt et al. (2017). 

 

 O valor absoluto estimado por kWh instalado não considera o número de 

ciclos e a deterioração das baterias, o que, portanto, requer melhor metodologia para 

a correta apreciação.  

 Com base na evolução da capacidade instalada, considerando o grande 

incremento da indústria automotiva, estima-se que o preço do kWh instalado em 2040 

esteja em torno de USD 70,00, conforme demonstrado na FIGURA 3. 



21 
 

 
 

 

FIGURA 3 - CUSTO FUTURO DE TECNOLOGIAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

 
FONTE: Adaptada de Schmidt et al. (2017). 

 

 Com a expressiva redução no preço da tecnologia, conforme demonstrada na 

FIGURA 3, torna-se possível a viabilidade econômica da aplicação de baterias no 

sistema elétrico de potência.  

 Para acompanhar as necessidades e desejos da sociedade, os profissionais 

e empresas que constituem o mercado de geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica devem se preparar para os desafios que estão por vir, com destaque 

para: (1) a iminente massificação de veículos elétricos, (2) o crescimento da geração 

de energia distribuída, (3) a diferença de preço por sazonalidade e intermitência de 

geração e consumo, (4) a interação na modalidade Peer-To-Peer para relações 

comerciais de compra e venda de energia e inteligência artificial aplicada à rede 

elétrica, (5) a maior troca de energia ou integração entre subsistemas transnacionais 

(IBRAHIM; ILINCA; PERRON, 2008). Contudo, faz-se necessário buscar novas 
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tecnologias, ferramentas e processos que permitam a expansão, operação e gestão 

dos sistemas de transmissão de energia em consonância com a demanda da 

sociedade por maior disponibilidade de energia, com maior qualidade e menor custo. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 Verificar se a aplicação de bancos de baterias em diferentes pontos do 

sistema elétrico de potência, por meio da realização de simulações de viabilidade 

econômica, pode reduzir o custo dos serviços de geração, transmissão e distribuição 

de energia.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos da dissertação são os seguintes: 

• Estudar os tipos de tecnologia de bancos de baterias de lítio e fornecedores 

com soluções comerciais para sistemas de armazenamento de energia 

com baterias para aplicações em microrredes e subtransmissão. 

• Modelar economicamente, por meio da utilização de tabelas de fluxo de 

caixa descontado, a aplicação de um Sistema de Armazenamento de 

Energia com Baterias (BESS), em diferentes arranjos dentro do sistema 

elétrico de potência. 

• Encontrar o preço comercial para o kWh da energia fornecida pelo BESS 

em diferentes arranjos no sistema; 

• Simular cenários de custos de aquisição do BESS para se verificar o valor 

de investimento que o viabiliza comercialmente, considerando um cenário 

de competição no fornecimento de energia com as concessionárias.  

• Simular a utilização do BESS para um cenário de liquidação horária de 

energia, com a finalidade de arbitragem de preço de energia. 
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• Simular a utilização do BESS em conjunto com uma micro geração solar, 

com o objetivo de comparar o preço da energia gerada pelo conjunto BESS 

e microgeração em com o preço fornecido pela concessionária local.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 A análise técnica e econômica de sistemas de armazenamento de energia, 

por meio da utilização de baterias, aplicados a agentes do setor elétrico é relevante, 

pois se tornará parte da solução do problema de suprimento e controle de energia 

elétrica. A aplicação de baterias como armazenadoras de energia em sistemas 

elétricos de grande tamanho, tal qual o do território brasileiro, pode resultar em um 

melhor aproveitamento da infraestrutura existente, propiciando uma melhor relação de 

custo/benefício na cadeia de produção, transmissão, distribuição e comercialização 

de energia elétrica.  

 O tema ganha importância com o aumento da microgeração solar urbana, com 

a sua característica intermitente e sazonal (HILL et al., 2012). Destaca-se, também, a 

iminente massificação do carro elétrico, onde cada veículo pode ser considerado 

como um dispositivo armazenador de energia conectado à rede elétrica (VAZQUEZ et 

al., 2010). 

 Vislumbra-se que a aplicação de sistemas de armazenamento de energia no 

sistema elétrico de potência pode trazer diversos benefícios, tais como: 

a) Diminuição na necessidade de transmissão de energia entre regiões, 

com consequente melhor aproveitamento das linhas de transmissão e 

subestações com respectivo impacto na redução de custo de operação 

no sistema (MOSHÖVEL et al., 2015); 

b) Diminuição na volatilidade no preço da energia de curto prazo, haja 

vista a possibilidade de estoque de energia (FRIEDMAN, 2002); 

c) Melhoria na qualidade dos indicadores de companhias de distribuição, 

como DEC2, FEC3, bem como a manutenção dos níveis de tensão 

conforme regras estabelecidas pela agência reguladora (GYUK, 2003). 

                                            
2 DEC. Indica o número total de horas em que o conjunto de unidades consumidoras ficaram sem energia durante um período 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC), 2018). 
3 FEC. Indica a frequência em que o conjunto de unidades de consumidores ficaram sem energia elétrica durante um período 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC), 2018). 
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d) Diminuir a diferença de conhecimento entre a comunidade 

internacional e o mercado Brasileiro, provendo referências técnicas e 

econômicas para novos modelos de negócios e empreendimentos. 

e) Verificar se a aplicação do BESS no SEP propicia uma redução de 

custo nos serviços que compõem as atividades de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica. 

f) Propor novos modelos de negócios que corroborem com o avanço 

econômico e tecnológico do país. 

g) Verificar se a aplicação do BESS trás redução ao preço de energia 

praticado pelas concessionárias aos consumidores finais. 

 O interesse econômico dos agentes do setor elétrico na aplicação desta 

tecnologia justifica o aprofundamento do estudo do tema objeto deste projeto de 

dissertação.  

 Destaca-se que não há uma cadeia de produção nacional desta tecnologia, 

bem como não há casos consolidados, apenas experimentais, de aplicação de bancos 

de baterias em sistemas de subtransmissão no Brasil. Embora já existam projetos 

implantados no Brasil, tal qual o banco de baterias instalado na subestação da Usina 

de Bariri (SP) pela empresa AES TIETÊ, mostrado na FIGURA 4, o tema ainda é 

bastante novo, e carece de certa maturação.  

 

FIGURA 4 - BESS DE 161KW DA AES, INSTALADO NA USINA DE BARIRI (SP) 

 
FONTE: Grandes Construções (2019). 
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 Pode-se ressaltar, ainda, o recente estimulo ao estudo deste tema, o esforço 

realizado pela ANEEL, por meio da chamada 21/2016 (Arranjos Técnicos e 

Comerciais para a Inserção de Sistemas de Armazenamento de Energia no Setor 

Elétrico Brasileiro), onde foram aprovadas 29 propostas com investimento estimado 

em meio bilhão de reais (FREIRE, 2018). O relevante número de projetos de pesquisa 

e desenvolvimento apresentados é um indício do interesse econômico do mercado, 

bem como do potencial transformador desta tecnologia para o sistema elétrico de 

potência.  

 Portanto, essa pesquisa é relevante para a sociedade por preencher uma 

lacuna de conhecimento existente no mercado de energia do Brasil, bem como 

colaborar com o desafio de expansão técnica e econômica da infraestrutura no setor 

elétrico brasileiro. 

 Importante notar que a proposição da dissertação é tanto técnica quanto 

econômica, isto é, o objetivo é verificar a viabilidade de aferir resultado financeiro 

mediante a aplicação destes equipamentos no sistema elétrico de potência em suas 

múltiplas possibilidades.  

 Por fim, compreendendo as diversas situações onde se pode tirar proveito da 

utilização destes equipamentos, pode-se destacar as seguintes: 

1. Controle de nível de tensão superior e inferior a nominal nas barras das 

subestações,  

2. Suprimento de energia em caso de interrupções momentâneas;  

3. Controle de fluxo de potência ativa e reativa;  

4. Ajuste da Frequência Fundamental; 

5. Armazenamento de Energia em sistemas isolados;  

6. Controle de Preço de Energia (Arbitragem). 

 

1.4 DAS DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

 O presente trabalho possui delimitações. A presente pesquisa não é suficiente 

para reunir e sintetizar toda a temática referente à utilização de baterias no sistema 

elétrico de potência, pois se trata de uma tecnologia que possui um potencial muito 

amplo de crescimento e utilização, com pouco tempo e casos de aplicação prática. 
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 De acordo com Dresch, Lacerda e Antunes (2015), o trabalho de pesquisa 

relevante busca conjugar o rigor teórico-metodológico e utilidade prática para a 

sociedade, incluindo também a definição dos limites de pesquisa, não apenas para 

fins da compreensão de um determinado fenômeno, mas também para desenvolver 

conhecimento sobre como intervir e gerar os resultados desejados. As delimitações 

previstas são as seguintes: 

• Aspectos dentro da disciplina da química: reações químicas de baterias são 

abordadas de maneira introdutória e superficial. Esta dissertação não 

aborda detalhes e fundamentos da termodinâmica e da química molecular.  

• A pesquisa possui foco nas possíveis aplicações de baterias no sistema 

elétrico (análise técnica) e econômica de diferentes aplicações, não 

envolvendo características de desempenho, operação e manutenção, que 

devem ser consideradas para refinar os resultados; 

• O estudo de viabilidade técnica e econômica não caracteriza esse trabalho 

como um plano de negócios; essa dissertação não atesta o sucesso 

empresarial, sendo apenas uma investigação que aborda tanto aspectos 

técnicos quanto econômicos; 

• O conteúdo relacionado à eletrônica de potência não é objeto de estudo 

desse trabalho. Quando equipamentos de eletrônica de potência forem 

citados, será explorado apenas o seu potencial de uso, sem pretensões de 

avanço de ciência sobre o tema; 

• O conteúdo relacionado à análise de regime permanente de redes elétricas 

não é objeto de estudo deste trabalho. As técnicas matemáticas deste 

tópico são utilizadas para fins de se compreender o dimensionamento dos 

equipamentos. Não há qualquer pretensão de avanço da ciência sobre 

métodos matemáticos de análise de redes elétricas em regime permanente; 

• A elaboração desse trabalho respeitou as limitações de recursos 

financeiros, humanos e temporais;  

• As formas de armazenamento de energia elétrica, diferentes das baterias, 

as quais também podem ter semelhante aplicabilidade, não serão 

abordadas nesse trabalho;   

• As implicações e efeitos sociais / econômicos da pandemia de corona vírus 

do ano de 2020. 
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1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

  

 Além deste capítulo inicial, a dissertação apresenta outros cinco capítulos. No 

segundo capítulo a fundamentação teórica do trabalho é apresentada considerando 

tanto os aspectos tecnológicos do armazenamento de energia elétrica e do Sistema 

Elétrico de Potência (SEP), quanto os aspectos econômicos,  com foco no estudo de 

viabilidade técnica e econômica da aplicação de sistemas armazenadores de energia 

no SEP. O terceiro capítulo apresenta uma revisão bibliométrica do tema da 

dissertação e inclui, ainda casos internacionais de BESSs aplicados ao SEP e 

proposições de arranjos. A metodologia proposta e sua aplicação são apresentadas, 

respectivamente, nos capítulos quarto e quinto. Finalmente, as conclusões e 

propostas de trabalhos futuros fazem parte do sexto e último capítulo. 

 

 

 

 



28 
 

 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 A fundamentação teórica embasa os conhecimentos necessários para a 

elaboração de um estudo de viabilidade técnica e econômica da aplicação de sistemas 

armazenadores de energia no sistema elétrico de potência. Os aspectos serão 

abordados, inicialmente, com uma introdução à respeito do armazenamento de 

energia elétrica, o armazenamento eletroquímico (baterias), seus modelos mais 

populares e as tecnologias mais promissoras. A seguir, tem-se uma revisão de 

conceitos de planejamento da expansão do Sistema Elétrico de Potência (SEP), onde 

se recai a possibilidade de utilização de bancos de baterias em suporte a situações 

de contingência. 

  Os conceitos necessários para a compreensão da viabilidade econômica de 

projetos, custo de capital e atratividade de negócios também serão contemplados 

nesse capítulo.  

  Por fim, descreve-se as diferentes experiências de BESSs já instalados em 

outros países, e analisa-se as tarifas de energia praticadas no Brasil, com os 

diferentes modais de contratação, seja na óptica do consumidor, ou na do gerador, 

concluindo, assim, os conceitos científicos técnicos, econômicos e regulatórios que 

embasam a pesquisa dessa dissertação. 

 

2.1 ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

 

2.1.1 O armazenamento de energia elétrica 

 

 O armazenamento de energia elétrica consiste em consumir a energia elétrica 

da rede, transformá-la de alguma forma que possa ser estocada, e, posteriormente, 

novamente transformada em energia elétrica (CHEN et al., 2009). Este processo 

permite uma flexibilidade na cadeia produtiva de energia elétrica, cuja particularidade 

física exige que o consumo ocorra simultaneamente à geração. Este fato cria uma 

natural complexidade de controle para adequar as movimentações (entradas e saídas) 

de unidades geradoras, em decorrência das movimentações de cargas, visando 

manter a qualidade da energia em nível de tensão e frequência estipulados (GYUK, 

2003). O armazenamento permitiria que a energia fosse armazenada ou consumida 
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em horários de assimetria entre geração e consumo, conforme demonstrado na 

FIGURA 5. Neste caso, as linhas de transmissão poderiam ser dimensionadas para 

operar em uma potência constante, não havendo desperdícios oriundos de sobre 

dimensionamento, realizado para atender brevemente um período de pico em 

detrimento de um longo período de vale, ou até mesmo uma situação de contingência 

N-1 (MOSHÖVEL et al., 2015). Além da aplicação citada, levantou-se um total de 14 

oportunidades (GYUK, 2003) para aplicação de armazenamento no sistema elétrico 

de potência, as quais serão devidamente explicadas em capítulo específico. 

 

FIGURA 5 - GRÁFICO DE CARGA ILUSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DO ARMAZENAMENTO PARA 
SUPRESSÃO DE PICOS (PEAK SHAVING) DE CARGA 

 

Fonte: Adaptada de Chen et al. (2019). 

 

 Existe uma gama variada de tecnologia para armazenamento de energia. 

Essas tecnologias diferem em sua aplicabilidade, custos de investimentos, duração e 

capacidade de energia e potência.  

 As baterias, bem como as demais tecnologias (volantes de inércia (flywheels) 

e supercapacitores), com exceção das baterias chumbo ácidas, de acordo com a 
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FIGURA 6, estão em um grau de desenvolvimento  preliminar, porém instigam grandes 

possibilidades em um futuro próximo. 

 

FIGURA 6 - MATURIDADE TÉCNICA DOS DIFERENTES TIPOS DE TECNOLOGIA PARA 
ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

 
Fonte: Chen et al. (2009). 

 

  

2.1.1.1 Introdução ao armazenamento de energia eletroquímico 

 

 Dentre os vários métodos que podem ser utilizados para armazenar energia, 

mencionados no item anterior, os métodos de armazenamento eletroquímicos de 

energia, também chamados de baterias, são objeto deste trabalho. As baterias podem 

ser usadas em muitas aplicações, desde em grande escala conectada ao sistema 

elétrico de potência (como proposto nesse trabalho), até pequenos aparelhos 

portáteis. As baterias consistem em um dispositivo capaz de transformar energia 

química em energia elétrica e vice-versa.  

 As baterias funcionam com uma reação química entre dois elementos A e B 

(eletrodos), conectados por um eletrólito, fluído ou cristalino, os quais reagem para 

formar um produto AB mais um fluxo de elétrons por um caminho exterior, conforme 

diagramado na FIGURA 7. Os eletrodos são separados por uma barreira que previne 

os materiais do eletrodo entrarem em contato um com o outro, o que causaria o curto 

circuito da bateria. A energia despendida na reação química é a diferença nos valores 
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da energia de Gibbs do produto AB dos valores dos reagentes isolados A e B 

(HUGGINS, 2016). 

 

FIGURA 7 - MODELO ESQUEMÁTICO DO FUNCIONAMENTO DA BATERIA 

 

FONTE: Modificada de Huggins (2016). 

 

 Para que a reação do produto AB ocorra, é necessário que átomos de A ou B 

se movam, um em direção ao outro. A função do eletrólito é de agir como um filtro que 

permite somente a passagem de elementos iônicos seja de A ou B, bloqueando a 

passagem de elétrons, e, de certa forma, controlando a reação química. Os elétrons 

se moverão pelo circuito elétrico externo para fins de balancear as reações químicas, 

e permitir que a reação ocorra. Durante a etapa eletroquímica da descarga da bateria, 

o elemento A na interface com o eletrólito pode ser descrita como A= A+ + e-, com os 

íons A+ se movendo pelo eletrólito, e os elétrons percorrendo o circuito externo. No 

mesmo instante, no outro lado do eletrólito, ocorrerá a reação correspondente: A+ + e- 

= A. A tensão é primariamente definida pela termodinâmica da reação química entre 
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os elementos dos eletrodos, esta reação determina a força que conduz os íons pelo 

eletrólito e os elétrons pelo circuito externo (HUGGINS, 2016).  

 A primeira bateria, a pilha de Volta, foi feita de discos alternados de dois 

metais, sendo zinco com cobre, separado por camadas de papelão ou tecido, 

encharcados de uma solução eletrolítica. Cada par de discos separados pelas 

camadas de papelão formava uma célula. As células eram empilhadas uma em cima 

da outra, até que atingisse um determinado potencial elétrico (MUNRO,1890).  

 O estudo de baterias requer atenção para algumas propriedades, pois cada 

aplicação requer um diferente dimensionamento, a seguir, descreve-se os elementos 

básicos para dimensionamento de baterias. 

 

2.1.1.2 Elementos básicos para classificação de baterias 

 

 Para fins de classificação e separação dos diferentes tipos de baterias e suas 

possíveis diferentes aplicações, define-se os elementos a seguir como critério de 

mercado para dimensionamentos técnicos e aplicações.  

(a) Os bancos de baterias são compostos de pacotes, módulos e células. A 

célula é a menor parte de uma bateria, e normalmente consiste de 1 a 6 

Volts. Um módulo é um conjunto de células, conectadas em diferentes 

arranjos em conjuntos em séries e/ou paralelos para fornecer a devida 

quantidade de tensão ou corrente para uma determinada aplicação. Um 

pacote é um conjunto de módulos, da mesma maneira, conectados em 

diferentes arranjos séries e/ou paralelo (HUGGINS, 2016). 

(b) As baterias se diferenciam, basicamente, pelos seguintes fatores: (1) 

potencial elétrico (tensão), (2) energia específica (Wh/kg), (3) densidade 

de energia (Wh/l), (4) potência específica (W/kg), (5) densidade de 

potência (W/kg), resultante da reação química entre os elementos 

(materiais) e suas combinações dentro de uma célula (HUGGINS, 2016). 

(c) As baterias podem ser dimensionadas para diferentes aplicações, 

havendo sempre uma opção de característica em detrimento da outra. A 

escolha (trade-off) comum no dimensionamento de baterias é entre 

potência, energia e durabilidade. Para fins de viabilidade comercial, os 
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bancos de baterias são desenvolvidos para atender aplicações 

específicas (HUGGINS, 2016).  

(d) Taxa C. Na descrição de baterias, a taxa C é uma normalização da 

corrente de descarga versus a capacidade da bateria. A Taxa C é a 

medida da taxa que a bateria é descarregada em razão de sua máxima 

capacidade. Por exemplo, a taxa 1C significa que a bateria será 

inteiramente descarregada em 1 hora. Para uma bateria de 100 

Amperes/Horas, isto significa uma corrente de 100 Amperes. A mesma 

bateria, a uma taxa de 2C, descarregaria 200 A em meia hora, bem como 

a uma taxa 0,5C, a mesma bateria descarregaria uma corrente de 50 A 

em 2 horas (HUGGINS, 2016).  

(e) DoD (Depth of Discharge%), traduzido para o português significa 

profundidade de descarga. O percentual de capacidade que a bateria foi 

descarregada. Uma bateria descarrega em 100%, não possui mais 

diferença de potencial entre os seus terminais. As baterias e 

carregadores são desenhados para permitir um DoD% específico para 

fins de garantir uma durabilidade especificada (HUGGINS, 2016). A 

FIGURA 8 demonstra a redução da tensão terminal da bateria conforme 

avança a profundidade de descarga.  

 

FIGURA 8 - DETERIORAÇÃO DA TENSÃO DA BATERIA VERSUS A PROFUNDIDADE DE 
DESCARGA 

 

FONTE: Huggins (2016). 
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(f) Números de Ciclos: Significa o número de ciclos de carga e descarga 

que uma bateria pode executar antes de falhar, isto é, não conseguir 

prover a tensão mínima aceitável em seus terminais. O número de ciclos 

de uma bateria é estimado para um específico DoD%. O ciclo de vida da 

bateria é dimensionado para um uso específico, a condições de 

temperatura e humidades especificas. A utilização do equipamento com 

características diferentes do especificado levarão a redução do número 

de ciclos (HUGGINS, 2016).  

 

2.1.1.3 Descritivo de tipos de baterias  

 

 A tecnologia de baterias é antiga, e tem sua origem na Pilha de Alessandro 

Volta, cujo invento foi publicado em 1799 (MUNRO, 1890). A grande limitação na 

utilização de baterias foi a pequena densidade de energia e potência que, até então, 

conseguia-se extrair com a tecnologia existente. Com o avanço científico, 

principalmente nas baterias de íons de lítio, a gama de utilidades das baterias cresceu, 

tornando-se viável a sua aplicação no Sistema Elétrico de Potência. O presente 

capítulo tem como objetivo descrever brevemente as tecnologias de baterias mais 

populares, de forma sucinta, apenas para o leitor ter noção das tecnologias existentes.  

 A TABELA 1 demonstra as diferentes tecnologias disponíveis com as 

diferentes densidades de energia práticas e teóricas. Dar-se-á ênfase somente para 

as baterias chumbo ácida, de fluxo (redução de vanádio) e dos vários tipos 

relacionados ao lítio. A limitação desses 3 tipos é oriunda da utilização atual de 

baterias no sistema elétrico de potência, não possuindo os demais tipos de baterias 

relevância prática significativa para a proposição desse trabalho. 
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TABELA 1 – COMPARATIVO ENTRE DIFERENTES TIPOS DE TECNOLOGIAS DE BATERIAS 
COM A DIFERENÇA ENTRE DENSIDADE DE ENERGIA PRÁTICA E TEÓRICA 

 

Tipos Reações 

Densidade 
energética 

teórica 
(Wh/kg) 

Densidade 
energética 

prática 
(Wh/kg) 

Chumbo 
ácida 

Pd +PdO2+2HSO4+2H+→2PdSO4+2 H2O 170 30-50 

Ni-Cd 2NiO(OH)+Cd+2H2O→2Ni(OH)2+Cd(OH)2 245 45-80 
Ni-MH xNi(OH)2+M→xNiOOH+MHx 280 60-120 
Li-ion LiCoO2+C→LixC+Li1-xCoO2 400 110-160 

Li-S  
xLi++S8+e→Li2Sx 2600 ~400 

Li2Sx+ Li++e→Li2S2 ou Li2S     
Zn-ar 2Zn +O2→2ZnO 1084 ~400 
Li-ar 2Li+O2→Li2O2 11680 ~2000 

FONTE: Adaptada de Hoque (2013). 

 

2.1.1.4 Baterias Chumbo Ácidas 

 

 As baterias chumbo ácidas foram inventadas em 1859 e são as mais antigas 

e utilizadas entre os diversos tipos de baterias. Essas baterias consistem em um 

eletrodo de chumbo e um eletrodo de óxido de chumbo em um eletrólito de ácido 

sulfúrico (DUNN; KAMATH; TARASCON, 2011). Em seu estado descarregado, ambos 

os eletrodos se tornam sulfato de chumbo e o eletrólito água.  

 Existem vários tipos de baterias chumbo ácidas, tais quais: ventilada, selada 

e reguladas por válvula. Embora apresentem o custo mais baixo de implantação do 

kWh, inferior a USD 200 por kWh instalado, possuem um alto custo do kWh efetivo, 

pois têm como característica um baixo número de ciclos. Atualmente, ainda são a 

alternativa comercial mais utilizada para Uniterruptible Power Supply (UPS) e 

aplicações não recorrentes (baixa necessidade de ciclos).  

 A utilização de baterias chumbo ácidas para veículos de tração, em especial 

pequenos veículos urbanos e motocicletas, foi empregada com imenso sucesso na 

Ásia nos último 5 anos, todavia, vem perdendo espaço gradativamente com 

expressiva redução no preço das baterias de íons de lítio.  

 As baterias de chumbo ácidas podem ser utilizadas para grandes aplicações, 

como exemplo, a instalação da Edison Company na California demonstrada na 

FIGURA 9, cuja operação iniciou-se em 1988, e, naquela época, tratava-se do maior 

banco de baterias do mundo, com 10MW/ 40MWh instalada na Subestação de 220kV 
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de Chino, através de um alimentador de 12kV (RODRIGUEZ; SPINDLER; CARR, 

1990). A principal função desse banco era atender a demanda de pico da região, tanto 

para efeito de arbitragem de preço, quanto para a melhor utilização do transformador 

(nivelamento de potência), a ser mais bem detalhado nas próximas seções.  

 

FIGURA 9 - DO BANCO DE BATERIAS DE 10 MW DA SUBESTAÇÃO DE CHINO 

 

FONTE: Rodriguez, Spindler e Carr (1990). 

 

2.1.1.5 Baterias de Fluxo – Vanádio 

 

 As baterias de fluxo, também conhecidas como RFBs (Redox Flow Batteries) 

ou VRB (Vanadium Redox Batteries), são uma tecnologia promissora para aplicação 

em larga escala no sistema elétrico de potência, dado seu baixo custo para grandes 

quantidades de potência e energia armazenada.  

 A FIGURA 10 demonstra o esquemático construtivo de uma Bateria de Fluxo, 

a qual consiste em dois eletrodos líquidos (positiva e negativa), separadas por 

membrana de troca de íons. As duas soluções eletrolíticas possuem o mesmo 

elemento químico, o Vanádio, em diferentes valências, cuja redução fornece o fluxo 

de elétrons.  
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FIGURA 10 - ESQUEMÁTICO DO FUNCIONAMENTO DE UMA BATERIA DE FLUXO 

 

FONTE: Adaptada de Conca (2016). 

 

 Como comparação, as baterias convencionais são baseadas em eletrodos 

sólidos, e não líquidos, como acontece nas baterias de fluxo. As vantagens desta 

bateria são: o curto tempo de resposta (disponibilidade de potência), longa vida útil, 

segurança (não inflamável), e a possibilidade de aumentar em uma bateria já instalada 

a capacidade de potência e energia (LI et al., 2011). A capacidade de energia pode 

ser alterada através da modificação do tamanho dos reservatórios que contém os 

reagentes, ou alterando a concentração do eletrólito estocado. A capacidade de 

potência pode ser redimensionada alterando os arranjos série e paralelo das células. 

 Assim como as baterias chumbo ácidas, este modelo não apresenta grande 

densidade de energia e potência, com os produtos comerciais atuais limitando-se a 

25 Wh/kg de energia e 20W/kg de potência. A baixa densidade de potência e energia 

não permite que essa solução seja utilizada para veículos e aparelhos eletrônicos 

portáteis, porém destaca-se como uma possível solução para usos estacionários. A 

vida útil dos sistemas é bastante longa, fazendo com o que o valor efetivo do kWh 

fornecido ao sistema seja inferior a 5 centavos de dólar (CONCA, 2016). Atualmente, 

existem sistemas de VRB sendo comercializados para uso domésticos, industriais e 
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para grande escala no sistema elétrico de potência com custos competitivos 

comparado as baterias íons de lítio. Destaca-se o maior sistema de Baterias de Fluxo 

em operação comercial, instalado no ano de 2017, em Hokkaido, Japão. São 60 MWh 

de energia para uma potência de 15 MW por 4 horas. A tecnologia é oriunda da 

empresa Sumitomo Eletric, conforme disposto na FIGURA 11. 

 

FIGURA 11 - SISTEMA DE BATERIA DE FLUXO EM HOKKAIDO, JAPÃO. 

 

FONTE: Sumimoto Eletric (2019). 

 

2.1.1.6 Bateria de Íons de Lítio 

 

  As baterias de íons de lítio revolucionaram o armazenamento químico de 

energia, construindo as bases de uma sociedade sem fios e livre de combustíveis 

fósseis (NOBEL MEDIA AB, 2019). A elevada densidade de energia e potência, com 

grande vida útil (números de ciclos), fazem com que esta seja a tecnologia de atual 

melhor custo benefício para aplicações de grande porte e longo prazo. A história do 

desenvolvimento desta tecnologia, bem como um descritivo sucinto do seu 

funcionamento serão descritos nesta seção. O momento do trabalho é oportuno, pois 
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as baterias de íon de lítio recentemente foram a razão da entrega do prêmio Nobel de 

Química (2019) a 3 cientistas: John Goodenough, Stanley Whitingham e Akira 

Yoshino. 

 A descoberta das baterias de íons de lítio ocorreu durante a crise do petróleo 

dos anos 70. Na ocasião, Staley Whittingham desenvolvia sua pesquisa pela Exxon 

Reasarch and Engineering Company, com o objetivo de buscar soluções para uma 

sociedade livre de combustíveis fósseis. Sua pesquisa com supercondutores 

descobriu um material (bissulfeto de titânio - TiS2), o qual, em nível molecular, 

apresentava espaços que podiam abrigar íons de lítio e este material foi utilizado como 

cátodo. Como ânodo foi utilizado o elemento lítio metálico e, como solução eletrolítica, 

foi utilizado o composto LiPF6 em um solvente de carbonato de propileno. Isto resultou 

na primeira bateria de íons de lítio. Todavia, a utilização de lítio metálico, cuja natureza 

é ser um fácil reagente, trouxe instabilidade química, sendo esta bateria suscetível a 

explosões. O lítio é um metal altamente reagente em contato com a água ou o ar, e 

desencadeia uma rápida reação de oxidação que libera grandes quantidades de 

calor/energia. Para usar o lítio, água e ar tiveram que ser evitados, e eletrólitos não 

aquosos tiveram que ser desenvolvidos, como, por exemplo, o solvente carbonato de 

propileno e sais em estado líquido. 

 Em 1980, John B. Goodenough e sua equipe descobriram que o dióxido de 

cobalto (CoO2) poderia abrigar íons de lítio, em uma estrutura análoga a de TiS2, 

porém com uma diferença superior de potencial elétrico contra o lítio metálico de 4 a 

5 V, muito superior aos 2 V do TiS2.   

 Em 1985, um grupo de cientistas liderados pelo Sr. Akira Yoshino identificou 

que certas quantidades de coque de petróleo eram estáveis para abrigar íons de lítio. 

Desta forma, poderia retirar o elemento de lítio metálico da bateria, aumentando 

significativamente a segurança e estabilidade nos processos de carga e descarga. 

Basicamente, os íons de lítio presentes em um solvente a base de carbono se 

deslocariam do catodo para o anodo, sendo abrigados nos espaços vazios das 

estruturas dos eletrodos. A descoberta do Sr. Yoshino resultou no lançamento 

comercial da primeira bateria de íons de lítio em 1991. Esta bateria possui um material 

baseado em coque de petróleo no anodo, dióxido de cobalto (CoO2) no catodo, e uma 

solução eletrolítica com íons de Lítio num composto LiPF6 dentro de um solvente de 
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carbonato de propileno. O comparativo entre os 3 inventores e a evolução das baterias 

de íons de lítio está disposto na TABELA 2. 

 

TABELA 2 – EVOLUÇÃO DAS BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO 

 

Bateria de lítio metálico utilizando 

TiS2 no catodo.  Bateria de Staley 

Whittingham. 

 

Bateria de íons de lítio com lítio 

metálico no anodo e dióxido de 

cobalto (CoO2) no catodo. Bateria 

de John B. Goodenough 

 

Bateria de íons de lítio (a primeira 

sem lítio metálico), sendo um 

material a base de coque de 

petróleo no anodo e dióxido de 

cobalto (CoO2) no catodo. Bateria 

de Akira Yoshino. 

FONTE: Modificada de Nobel Media AB (2019). 

 

2.1.1.7 O status tecnológico das baterias de íons de lítio na atualidade 

 

 A produção em massa de baterias de lítio, atualmente, é basicamente dividida 

em duas diferentes categorias: (1) Fosfato de ferro-lítio e (2) Oxido de Níquel-

Manganês-Cobalto que são apresentadas a seguir. 
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Fosfato de ferro-lítio – LiFePO4 

 

 Estas baterias possuem uma tensão terminal na célula de 3,2 V, e são 

conhecidas pela segurança, haja vista que a base de fosfato garante grande 

estabilidade térmica e química, graças às fortes ligações entre o oxigênio e o fosfato 

(em comparação ao cobalto, níquel e cadmio) (WANG; ADELMANN; REINDL, 2012).  

 As células de fosfato de lítio são incombustíveis. Em eventos perigosos, como 

curtos-circuitos, essas baterias não explodem e não pegam fogo (SUN; ZHANG, 

2018). Essas baterias possuem, também, um apelo ambiental, uma vez que não são 

tóxicas e nem contém metais de terras raras. A empresa líder na comercialização 

dessa bateria é a chinesa BYD (Build your Dreams). 

 

Oxido de Níquel-Manganês-Cobalto (LiNiMNCoO2) - NCM 

 

 Essas baterias possuem tensão de célula que pode chegar a 5V. Atualmente, 

essa tecnologia é a escolha mais frequente para celulares, ferramentas portáteis, 

bicicletas elétricas e carros elétricos. A popular fabricante de automóveis e baterias 

TESLA adota essa tecnologia para a fabricação de suas baterias, bem como as 

gigantes empresas sul-coreanas LG e Samsung, a japonesa Nissan e a alemã 

Volkswagen.  

 Também chamadas de baterias ternárias, por terem a combinação de 3 

elementos distintos (Níquel, Manganês e Cobalto), são populares por questões de 

baixa segurança. Casos de explosões são relativamente comuns, em produtos 

comerciais submetidos a situações de estresse (perfuração, colisão, curtos-circuitos), 

todavia, sua maior densidade de energia e a evolução nos revestimentos internos das 

baterias parecem ter levado os grandes produtores de automóveis a tomar a decisão 

de adotar essa tecnologia.  

 A atual produção em massa, em altíssima escala, vem propiciando uma 

dramática queda de preço dessa tecnologia. Atualmente, é consenso no mercado da 

utilização das porções de 8 partes de Níquel para 1 parte de Manganês e 1 parte de 

Cobalto, também chamado de NCM 811, uma configuração que extrai a alta 

densidade energética propiciada pelo níquel, e se evita o uso de cobalto, metal de 

maior custo desta combinação.  
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 A FIGURA 12 demonstra dois gráficos comparativos das duas tecnologias 

mais adotadas para a fabricação de íons de lítio. Com base nos artigos, reportagens, 

seminários e contatos comerciais do autor, identifica-se haver uma competição entre 

as empresas chinesas, lideradas pela BYD, para a utilização de LiFePo4 e as 

empresas americanas, europeias e japonesas, com a adoção da NCM até o presente 

momento. 

 

FIGURA 12 - GRÁFICOS ILUSTRATIVOS PARA COMPARAR AS DIFERENÇAS ENTRE AS 
BATERIAS ÍONS DE LÍTIO DE LIFEPO4 E NCM 

 

FONTE: Adaptada de Battery University (2010). 

 

 A TABELA 3 demonstra as diferenças entre as duas tecnologias no tocante a 

segurança. Percebe-se que a bateria de Lítio Ferro Fosfato possui uma temperatura 

de colapso superior a bateria ternária. 

 

TABELA 3 – ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS DUAS TECNOLOGIAS MAIS UTILIZADAS PELO 
MERCADO, COM ENFOQUE PARA SEGURANÇA 

Material do Catodo LiFePo4 NCM / NCA 

Temperatura de colapso 

(Thermal runaway) (C°) 
350~400 220~250 

Taxa de produção de gás 

(ml/Wh. s) 
5 60 

LIberação de Calor (J/g) 300 1200 ˜1800 

FONTE: Adaptada de BYD (2019). 

 

2.1.1.8 As tendências e novas fronteiras tecnológicas 
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2.1.1.8.1 Baterias com eletrólito sólido  

 

 A TABELA 4 demonstra diferentes tipos de eletrólitos sólidos com suas 

diferentes características. 

 

TABELA 4 – SUMÁRIO SINTÉTICO COM OS DIFERENTES TIPOS DE ELETRÓLITOS SÓLIDOS 

Métodos Materiais Tipos 
Condutividade 

Vantagens Desvantagens 
[S cm-1] 

Alta temperatura 
em estado sólido 

Garnet: Li7La3Zr2O12 

Cristalino 10-5-10-3 

Boa 
cristalinidade; 

Alto consumo de 
energia; 

NASCION: Li1+xAlxGe2-

x(PO4)4 

Alta 
Resistência 
mecânica; 

Alta resistência de 
interface; 

LISICON:Li14Zn(GeO4)4 Alta densidade; 

 

Perovskite:Li3.3La0.56TiO3 

  

Método 
mecanoquímico 

Li2S-GeS2-P2S2 

Vidro -
Cerâmico 

10-6-10-2 

Fácil de operar; 

Baixa estabilidade 
química; 

Li2S-P2S2-Li3PO4 
Boa resistência 

mecânica e 
flexibilidade; 

Li1S-P2S5 
Boa resistência 
aos limites de 

grão; 

Deposição de 
Filme 

LiPON thin films Vidro 10-Jun 

Processo fabril 
mais fácil; 

Alto custo; 

Espessura fina; 
Capacidade 

limitada; 

Método de reação 
em estado sólido 
a temperatura 
média 

Antiperovskite SSEs Cristalino 10-8-10-5 

Boa resistência 
meânica; 

Sensível à umidade; Estável com 
metal-lítio; 

Alta 
Condutividade; 

FONTE: Modificada de Gao et al. (2018). 

 

 As baterias com eletrólito sólido, Solid Permeable Interface (SPI), trazem a 

possibilidade de aumentos significativos nas características utilitárias das baterias, 

tais como: densidade de potência, densidade de energia, segurança e vida útil. 

 O maior benefício da utilização do eletrólito sólido tem sido o aumento da 

segurança, por excluir ou diminuir muito a possibilidade de existência de gases 

oriundos dos eletrólitos líquidos, tipicamente utilizados nas baterias de íons de lítio.  

 A característica natural de reações químicas mais lentas em meio sólido 

comparado ao meio líquido deve resultar em uma vida mais longa. Eletrólitos sólidos 

inorgânicos também podem suportar uma banda de temperatura muito larga (-50°C 

até mais de 200°C), os quais líquidos congelariam ou ferveriam.  
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 Os SPIs deverão permitir o desenvolvimento de baterias com anodos 

metálicos e catodos de maior tensão (LI et al., 2015), os quais em meio líquido não 

seria possível a sua utilização devido a elevada velocidade de oxidação (FAMPRIKIS; 

CANEPA; MASQUELIER, 2019).  

 

2.1.1.8.2 Baterias de Metal-ar (MAB) 

 

 A bateria de metal-ar, também conhecida como MAB (Metal Air Battery) possui 

uma densidade de energia muito superior as de íons de lítio, conforme se pode 

observar na FIGURA 13.  

 

FIGURA 13 - COMPARAÇÃO DE DIFERENTES TECNOLOGIAS DE BATERIAS NO QUESITO 
DENSIDADE DE ENERGIA 

 

FONTE: Adaptada de Lee et al. (2011). 

 

 Os maiores fabricantes de baterias, a exemplo da chinesa CATL, projetam a 

venda comercial das baterias de metal-ar recarregáveis para o final da década de 

2020. O que inicialmente se tratava de uma tecnologia de laboratório, explorando o 

potencial da utilização da grande energia específica do lítio, atualmente é uma 

realidade as vésperas de estrear no mercado. Existe uma gama variada de metais 

que podem ser utilizados, todavia, neste tópico; tratar-se-á somente da bateria de 

Lítio-ar (Lithium-Air Battery - LAB). 

 Conforme disposto na FIGURA 14, existem 4 tipos de baterias de Lítio-ar, 

categorizadas conforme o tipo do eletrólito, no qual os sais de lítio estão dissolvidos, 

sendo: (a) Solventes não aquosos, (b) solventes aquosos, (c) sistema híbridos e (d) 
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Eletrólito Sólido. Essa bateria consiste em um anodo sendo o elemento metálico, neste 

caso o Lítio, e o catodo o próprio ar.  A utilização do ar ambiente como catodo traz de 

imediato uma redução de peso à bateria (WANG et al., 2019). 

 

FIGURA 14 - REPRESENTAÇÃO DOS DIFERENTES TIPOS DE ELETRÓLITOS NAS BATERIAS DE 
METAL-AR 

 

FONTE: Lee et al. (2011). 

 

 O princípio de funcionamento da LAB em um meio não aquoso é 

resumidamente demonstrado abaixo: 

Anodo: Li   ⇌	  Li+ + e – 

Catodo: O2 + e –   ⇌	  O2
- 

O 2 
-  + Li+  ⇌	 LiO2 

LiO2 + Li++ e-⇌  Li2O2 

Reação Completa: O2 + Li ⇌ Li2O2 

 A tecnologia não está plenamente desenvolvida, e há a necessidade de se 

trabalhar a evolução das reações de redução do oxigênio (ORR) e a reação reversa 

de redução do oxigênio (OER), para os casos de carga e descarga das baterias. Com 

avanços nos estudos na morfologia dos materiais, com a utilização de nanoestruturas, 

tem-se obtidos resultados promissores na estabilidade e controle da reação química. 

O desenvolvimento da tecnologia de eletrólitos sólidos promete trazer grandes 

avanços para as MABs recarregáveis (WANG et al., 2019).  
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2.1.2 O Sistema Elétrico de Potência 

 

 Sistema Elétrico de Potência (SEP) é o nome atribuído ao conjunto de 

processos, equipamentos e sistemas necessários para as atividades de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica. Os sistemas são planejados, 

implantados e operados para atender uma determinada sociedade com o provimento 

do produto energia aos consumidores. Como qualquer atividade comercial, espera-se 

que o produto energia seja entregue com qualidade e quantidade adequadas para 

propiciar o desenvolvimento econômico, bem como satisfação e conforto ao usuário 

final. 

 Os geradores transformam a energia mecânica, solar ou química em energia 

elétrica. Para fins de mitigação das perdas ôhmicas, os transformadores elevadores 

têm por finalidade transformar a potência gerada dos níveis de tensão de geração 

para os níveis de tensão de transmissão, com a consequente redução dos níveis de 

corrente e, portanto, redução de perdas.  

 A potência entregue pelo sistema de transmissão aos centros de carga não 

pode ser consumida nos níveis de tensão em que é feita a transmissão, então 

transformadores abaixadores são utilizados para reduzir os níveis de tensão. A 

facilidade de se alterar os níveis de tensão através de transformadores é o maior 

atrativo dos sistemas de corrente alternada, fato que justifica sua ampla utilização no 

mundo (MONTICELLI; GARCIA, 2015).  

 A FIGURA 15 representa o sistema elétrico de potência com as 3 macro áreas 

de concentração: geração, transmissão e distribuição. 
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FIGURA 15 - ILUSTRAÇÃO DEMONSTRANDO O SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA E SUAS 
PARTES 

 
FONTE: Monticelli e Garcia (2015). 

 

2.1.2.1 Panorama introdutório do funcionamento dos sistemas de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica 

 

 A análise do sistema elétrico de potência é separada em duas diferentes 

técnicas, a de regime permanente e a de regime transitório.  

 A análise de regime permanente consiste em entender o sistema elétrico de 

potência no decorrer do tempo em escalas mais longas (superior a constante de tempo 

do sistema) em intervalos de tempo onde não há perturbação, isto é, o sistema 

trabalhando em estabilidade.  

 A análise do fluxo de carga ou potência (MONTICELLI; GARCIA, 2015).  

permite compreender a direção dos fluxos de potência ativa, as impedâncias, a 

necessidade de instalação de compensação de reativos, a ampliação do sistema 

devido ao crescimento de cargas, situações de contingência, e os níveis de corrente 

e tensão nas barras dos diversos pontos dos sistemas.  

 A análise de regime permanente é feita através da modelagem dos 

equipamentos pertencentes ao sistema elétrico de potência em fasores, com a 
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representação das unidades de corrente (A), tensão (V)  e impedância (Z), cujo 

módulo é a amplitude da grandeza elétrica, e o ângulo é o defasamento angular desta 

mesma grandeza em um determinado nó da rede elétrica. O problema do fluxo de 

carga é formulado por um sistema de equações e inequações algébricas não lineares 

que correspondem, respectivamente, às leis de Kirchhoff e a um conjunto de restrições 

operacionais da rede elétrica e seus componentes (MONTICELLI, 1985).  

 A análise em regime transitório é aquela realizada quando o sistema sofre 

algum tipo de perturbação. Essa perturbação traz uma instabilidade momentânea ao 

sistema que, dependendo da magnitude, pode ser amortecida pelo próprio sistema ou 

levar o sistema a uma instabilidade geral e ao colapso. Esses estudos são feitos por 

meio de equações diferenciais no domínio do tempo, geralmente na escala de tempo 

de milissegundos. São consideradas perturbações ao sistema elétrico: descargas 

atmosféricas, curtos circuitos, movimentações de carga (entrada e saída), 

movimentação de geração de energia (entrada e saída).  

 A seguir, temos exemplos dos transitórios cotidianos oriundos da operação do 

sistema elétrico de potência para balanço entre geração e carga, e que são 

importantes para compreendermos como as baterias podem ser empregadas ao SEP. 

 

Transitório Eletromagnético – 10-3s. 

 

 Nesta faixa de tempo, a energia elétrica suprida à carga adicional vem do 

próprio circuito elétrico próximo a carga. O efeito pode ser perceptível ou não, 

dependendo do tamanho da carga. A entrada de uma carga mais pesada pode causar 

queda de tensão nas cargas adjacentes; nesta faixa de tempo, pode-se afirmar que a 

nova carga toma parte da energia armazenada no circuito adjacente (MONTICELLI; 

GARCIA, 2015). 

 

Transitório Eletromecânico - 10-1s. 

 

 Após o impacto inicial, há uma reposta mecânica do sistema. A energia 

adicional passa a ser provida pelos rotores dos geradores, que funcionam como 

volantes armazenadores de energia cinética. Para isso, o sistema reserva um 

determinado percentual das turbinas para permanecerem como serviço ancilar de 
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reserva de giro (spinning reserve). A absorção imediata da energia cinética dos 

geradores gera uma redução de velocidade, que não é imediatamente suprida pelo 

regulador de velocidade, esses instantes de queda de velocidade geram consequente 

queda de frequência. Logo depois do impacto na energia cinética da turbina, atua-se 

o regulador de velocidade, abrindo a válvula e injetando mais água / combustível na 

turbina, para se reestabelecer a frequência (MONTICELLI; GARCIA, 2015). 

 A utilização de baterias no sistema elétrico de potência pode atuar tanto na 

energia imediata resultante do transitório eletromagnético quanto em reserva de giro, 

como se apresenta a seguir. 

 

2.1.2.2 Conceitos de planejamento da expansão da Transmissão 

 

 De acordo com Nolasco et al. (2003), os sistemas de transmissão de energia 

devem ser projetados/dimensionados para operar em condições de carga pesada e 

condições de carga leve, bem como suportar uma falha não simultânea em alguns de 

seus componentes, o que é conhecido como critério N-1. 

 Esse conceito é de fundamental importância para entendermos a viabilidade 

técnica e econômica da aplicação de baterias no sistema elétrico de potência, pois 

são nestas condições que serão estabelecidas as simulações em regime permanente, 

servindo para análise do sistema para quando a bateria está funcionando como uma 

carga, ou como um gerador.  

 Para fins de dimensionamento de uma linha de transmissão, leva-se em conta 

também a potência natural de transmissão, denominada na língua inglesa como SIL 

(Surge Impedance Load).  A potência natural de uma linha é quando a componente 

reativa, oriunda da indutância dos cabos da linha de transmissão, é exatamente igual 

à componente capacitiva, efeito resultante do paralelismo dos cabos da linha de 

transmissão com a terra. A título de exemplo, temos as duas situações: (1) quando se 

faz necessário transmitir potência em valores muito superiores a Potência Natural 

(SIL), faz-se necessário a instalação de bancos de capacitores nas subestações 

adjacentes, de forma a minimizar a queda de tensão, o fator de potência e, por 

consequência, as perdas ôhmicas; (2) por outro lado, se a potência transmitida for 

muito inferior a Potência Natural, faz-se necessária a instalação de bancos de 

reatores, cujas impedâncias indutivas farão a devida compensação contra a 
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característica capacitiva da linha (NOLASCO et al., 2003).  A Potência Natural de uma 

linha de transmissão leva em conta uma gama diversa de variáveis, tais quais 

espaçamento entre fases, geometria dos feixes, diâmetro do condutor, silhuetas das 

torres, etc. Não é proposição desse trabalho aprofundar na metodologia de cálculo do 

SIL, mas sim demonstrar o conceito para futura aplicação dos bancos de baterias.  

 A instalação de bancos de baterias, idealmente, pode apoiar a regulação do 

fluxo de potência ativa, atuando em conjunto e/ou em separado com bancos de 

capacitor e bancos de reatores, ou até mesmo substituindo a instalação dos mesmos.   

 

2.1.2.3 Aplicação de bancos de baterias no SEP 

 

 A aplicação de baterias no sistema elétrico de potência permite uma 

diversidade de arranjos e utilidades. De acordo com Gyuk (2003), temos um total de 

9 funções para aplicações no sistema elétrico de potência. As funções podem atuar 

de forma isolada ou complementar, e estão separadas em cinco diferentes categorias, 

sendo elas: Suporte à Estabilidade, Suporte à Operação, Qualidade na distribuição da 

energia, controle de oferta e demanda de energia e repotencialização da rede (Grid 

Booster). O QUADRO 1 apresenta o resumo das funções que os BESSs podem 

exercer no sistema elétrico de potência, com um dimensionamento orientativo de 

potência, período de duração e quantidade de energia. 
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QUADRO 1 - QUADRO RESUMO DE FUNÇÕES DO SEP PARA APLICAÇÃO DO BESS 

 
FONTE: Modificado de Gyuk (2003). 

 

2.1.2.3.1 Suporte à estabilidade da Rede 

 

 A estabilidade da rede é a habilidade do sistema voltar ao equilíbrio após 

algum distúrbio. São considerados distúrbios a ocorrência de falhas das funções 

principais do sistema elétrico de potência, tais como: linhas de transmissão, 

transformadores e geradores. Falhas podem gerar situações de contingência: N-1, 

quando uma função está indisponível; N-2, quando duas funções estão indisponíveis 

e em casos raros a falha simultânea de mais de dois elementos.  

 Os dois principais problemas de estabilidade da rede são: estabilidade dos 

níveis de tensão e estabilidade da frequência (GLOVER; SARMA; OVERBYE, 2015). 

Estes dois itens derivam exclusivamente da variação de energia gerada/consumida e 

da variação de impedância causada por um determinado distúrbio.  
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 A instabilidade de tensão ocorre quando uma carga e a respectiva linha de 

transmissão necessitam de uma quantidade de potência reativa, excedendo as fontes 

disponíveis. Nesta situação, o aumento de carga é acompanhado de uma queda de 

tensão.  

 A interpretação do fenômeno elétrico também é compreendida pelo aumento 

súbito de impedância sem a devida compensação reativa. Por exemplo, linhas de 

transmissão operando com sobre carregamento têm característica indutiva, e 

necessitam da devida compensação capacitiva para a manutenção dos níveis de 

tensão (GYUK, 2003). 

 A instabilidade de frequência, ou perda da frequência de operação, ocorre 

quando há um desbalanceamento entre carga e geração. Este problema ocorre 

associado a uma falha de resposta da geração frente a uma mudança de carga. Por 

exemplo, a entrada de uma grande carga no sistema, como um forno de uma 

siderúrgica, sem a devida compensação na unidade geradora, levará a uma redução 

da velocidade de rotação das turbinas, diminuindo, assim, a frequência (GYUK, 2003). 

 Qualquer dos problemas mencionados pode levar à falha do sistema e 

interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica aos consumidores. A 

utilização de BESSs pode contribuir como ferramenta adicional para a gestão destes 

complexos sistemas, provendo energia elétrica tanto para atender aos transitórios 

elétricos quanto aos mecânicos. A aplicação dos BESSs como mitigador dos 

exemplos citados se daria da seguinte forma:  

 Exemplo 1 – Um BESS devidamente instalado na barra de uma subestação 

liberaria Potência Ativa na barra desta subestação, por um determinado período, 

possibilitando um menor carregamento da linha de transmissão, e, portanto, menor 

necessidade de compensação capacitiva, controlando, assim, o nível de tensão na 

barra da Subestação em 1 P.U (GYUK, 2003). 

 Exemplo 2 – Um BESS devidamente instalado na barra de uma subestação, 

liberaria Potência Ativa na barra desta subestação, de forma a prover a energia 

necessária a uma determinada carga, até que os controladores mecânicos das usinas 

hidroelétricas adjacentes aumentassem a vazão de água nas respectivas turbinas. A 

bateria seria uma ponte de energia, assim como são as reservas de giro das turbinas 

(GYUK, 2003). 
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2.1.2.3.2 Suporte à operação da Rede 

 

 O sistema elétrico tem duas características distintas. A primeira é que precisa 

manter o balanço entre geração e carga em tempo real, e a segunda é que precisa 

controlar os fluxos de potência pelas linhas de transmissão (GYUK, 2003). Para o 

apoio ao despacho de energia são necessárias instalações ou funções, denominadas 

de Serviços Ancilares. De acordo com o Submódulo 21.9 do Procedimento de Rede 

ONS (Operador Nacional do Sistema), convencionaram-se para fins regulatórios os 

serviços ancilares como as seguintes atividades: Controle primário de frequência, 

controle secundário de frequência, reserva de potência para controle primário, reserva 

de potência pra controle secundário, reserva de prontidão, suporte de reativos, auto-

restabelecimento e sistemas especiais de proteção.   

 A utilização de BESSs de forma distribuída no sistema elétrico poderá ser 

considerada como um serviço ancilar, provendo energia de alta velocidade para apoio 

à operação do sistema elétrico de potência (GYUK, 2003). 

 

2.1.2.3.3 Qualidade para a Distribuição de Energia 

 

 Os BESSs podem ser utilizados na distribuição de energia como: função 

backup para faltas temporárias; função controle de tensão; função de injeção de 

reativos na rede.  De acordo com o estudo do Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (IDEC) (2018), no ano de 2017, mais de 30% das unidades consumidoras 

de energia elétrica do Brasil, tiveram seus indicadores de DEC e FEC acima do limite 

estabelecido pela agência reguladora.  

 A baixa qualidade no suprimento de energia elétrica no Brasil, atrelada às 

dificuldades de levar energia às grandes extensões territoriais, criam uma atratividade 

para aplicação de BESSs nas distribuidoras de energia. A título de exemplo, o BESS 

pode ser aplicado no final de um ramal de distribuição longo a fim de compensar 

quedas de tensão. O BESS carregaria durante os horários de baixa demanda, e nos 

demais horários atuaria como provedor complementar de energia na ponta oposta ao 

transformador a fim de manter a tensão deste ramal de distribuição. A utilização do 

armazenamento na mesma, ou em localização próxima a carga traz respostas mais 
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rápidas às necessidades de adequação e controle dos níveis de frequência e tensão 

(PIMM; COCKERILL; TAYLOR, 2018).  

 Outro exemplo é a utilização do inversor do BESS como elemento de injeção 

de reativos. O inversor do BESS é composto por um conjunto de capacitores que, 

atrelados a solução de eletrônica de potência, permite injetar energia reativa no ramal 

de distribuição, permitindo, assim, a utilização de maiores carregamentos de potência 

ativa nestes ramais e/ou simplesmente o controle dos níveis de tensão 

(MAKNOUNINEJAD, 2011). 

 

2.1.2.3.4 Arbitragem de preço de energia 

 

 A arbitragem de preço de energia se dá por meio da utilização de baterias 

como armazenamento de energia, para fins de ganho econômico na diferença entre o 

preço de aquisição da energia, no período de carga da bateria, e o preço de venda da 

energia durante o período de descarga da bateria. A arbitragem pode ocorrer de forma 

descentralizada nos consumidores finais, ou de forma concentrada, como grandes 

bancos de baterias ligados a subestações de distribuição. 

 

2.1.2.3.5 Repotencialização da rede de distribuição e transmissão de energia elétrica 

 

 A utilização maciça de elementos armazenadores de energia tanto nos 

consumidores quanto em instalações específicas, juntamente com algoritmos de 

inteligência artificial, resultarão em melhor eficiência da infraestrutura de transmissão 

e distribuição existentes, este efeito é chamado de Grid Booster (MOSHÖVEL et al., 

2015). 

 

 

2.2 ASPECTOS ECONÔMICOS DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS 

 

 As técnicas utilizadas para verificar a viabilidade econômica de projetos, como 

a aplicação de BESS em diferentes arranjos no SEP, baseiam-se na análise de fluxo 

de caixa descontado e na taxa interna de retorno. 
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 A percepção crítica que embasa a avaliação de projetos é que fluxos de caixa 

recebidos em diferentes períodos têm valores diferentes, e só podem ser agregados 

depois de se ajustar o valor do dinheiro no tempo (TITMAN; MARTIN, 2010).  

 O fluxo de caixa é uma planilha, onde se apropriam as entradas e saídas de 

capital de um negócio, em uma periodicidade definida. A diferença entre entradas e 

saídas de capital é o fluxo de caixa naquele determinado período. Conforme 

demonstrado na Equação (1), do fluxo de caixa livre do projeto, são consideradas 

saídas de caixa itens como: investimento, custos, despesas e impostos; e 

consideradas como entradas: as receitas operacionais e não operacionais do negócio. 

 

#$%& = 	 [	(*+,+-./	012./) − (,25.6) − (7+58+5/5) − (-9865.65)

− ($:%;<)		] 
(1) 

onde: 

#$%& – Fluxo de caixa livre do projeto R$), no instante de tempo ., em anos; 

*+,+-./	012./ –  Receita oriunda da venda da energia(R$); 

,25.6 –  Dependios necessários para a operação do empreendimento (R$) 

7+58+5/5 –  Despendios necessários para gestão do empreendimento (R$); 

-9865.65	 – Aliquotas de naturezas diversas destinadas ao Estado (R$) 

$:%;< –  Capital Expeditur – Valor monetário do total de investimento a ser 

realizado no empreendimento. 

 

 Os valores atribuídos à receita bruta são frutos da multiplicação do preço de 

venda do produto ou serviço pela sua respetiva quantidade. No capítulo de simulação 

de casos, tem-se dois exemplos distintos de aferição de receita, a saber: 

 

• O preço da unidade de energia, em kWh ou MWh, é multiplicado pela 

quantidade de horas, resultando na receita bruta de um determinado 

período. Nesse caso, o BESS fornece o produto energia a um determinado 

consumidor, conforme disposto na Equação (2), da receita bruta.  

 

*+,+-./	012./ = %1+ç6?@Ax B2/C.-7/7+ADEFG (2) 

onde: 

*+,+-./	012./ – Valor monetário oriundo da venda de enegia pela BESS( R$) 
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%1+ç6?@A	– Preço por unidade de energia (R$)  

B2/C.-7/7+ADEFG – Número de horas (horas) 

 

• A receita financeira do BESS é oriunda de uma tarifa fixa mensal, por 

disponibilidade. Nesse caso, o BESS é remunerado como um serviço, que 

somente será utilizando quando requisitado pelo sistema. Como não se 

pode prever quando isso ocorrerá, o pagamento da tarifa ao BESS é como 

um seguro para situações de contingência.  

 

 Uma vez previstas as entradas e saídas dos fluxos de caixa futuros, faz-se 

necessário trazer esses eventos futuros para valor presente, isto é, aplicar uma taxa 

de desconto no valor de cada fluxo de caixa futuro. O cálculo do valor presente líquido 

consiste na somatória da geração de caixa futura trazida a valor presente. A Equação 

(3), para fins didáticos, demonstra uma revisão aritmética, para a contabilização de 

Valor Presente Líquido (VPL) para um projeto de 4 anos de duração. 

 

H%I = 	
#$%J

(1 + 1)J +	
#$%M
(1 + 1)M +

#$%N
(1 + 1)N − $:%;< (3) 

onde: 

H%I – Valor Presente Líquido (R$); 

#$%J	– Fluxo de Caixa do Projeto, Ano 1 (R$); 

#$%M	– Fluxo de Caixa do Projeto, Ano 2(R$); 

#$%N	– Fluxo de Caixa do Projeto, Ano 3 (R$); 

1	– Taxa de desconto do capital (% ao ano); 

$:%;<	– Capital Expenditure (Investimento) (R$). 

 

 A taxa de desconto de capital é denominada de Custo de Capital. Para 

projetos onde não há alavancagem financeira (empréstimos de terceiros), a taxa de 

desconto de capital é denominada de Custo de Capital Próprio. Para projetos onde há 

alavancagem financeira, a taxa de desconto é denominada de Custo Médio 

Ponderado do Capital, ou WACC (Weighted Average Capital Cost).  

 O objetivo da alavancagem financeira é aumentar os ganhos do Capital 

Próprio por meio da utilização de capitais de terceiro mais baratos. Quando o projeto 
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tem recursos de capital de terceiros, faz-se necessário separar as planilhas de fluxo 

de caixa em duas: uma para o fluxo de caixa do projeto e outra para o fluxo de caixa 

do capital próprio. As adequações são referentes a redução de dispêndio do capital 

próprio para desembolso de CAPEX, oriundo do empréstimo, e a inclusão das 

despesas com a dívida e valores de devolução/amortização do empréstimo. Os 

exemplos desse trabalho não levaram em conta a alavancagem financeira nas 

simulações.   

 O Custo de Capital Próprio (CCP) é o prêmio de risco (spread) que o investidor 

entende como atrativo para realizar um determinado investimento. A metodologia de 

cálculo do CCP utilizada pela ANEEL, por meio da divulgação da Nota Técnica nº 

361/2013, consiste em arbitrar os juros do papel da dívida do tesouro nacional 

brasileiro como um ativo livre de risco, e acrescer o valor do risco-país e do risco do 

setor (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL), 2013). O risco do 

segmento possui uma metodologia específica, e é baseado na comparação de 

empreendimentos e empresas internacionais relacionadas às atividades de geração 

e transmissão de energia elétrica. O custo de capital próprio é demonstrado na 

Equação (4). 

 

$$% = OPQRS
TUVVWXG?

+ %1ê9-6	7+	*-5,6 (4) 

onde: 

$$% – Custo de capital próprio(% ao ano); 

OPQRS
TUVVWXG?

	– Papel do Tesouro Nacional (% ao ano); 

%1ê9-6	7+	*-5,6	– Valor definido pelo investidor (% ao ano); 

 

 Embora as agências reguladoras arbitrem o CCP por meio de cálculo 

analítico, essa é uma decisão pessoal do investidor. O valor arbitrado pela agência 

somente é válido para fins de buscar o interesse do investidor em participar em 

concessões, bem como justificar perante a sociedade uma eventual precaução a um 

excesso de lucratividade por parte da empresa concessionária.  

 A Taxa Interna de Retorno (TIR) é outra técnica utilizada para avaliação de 

projetos. Define-se a TIR como a taxa de retorno obtida no investimento no regime de 

juros compostos, e a calculamos conforme Equação (5).  
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$:%;< = 	Z
#$%&

(1 + O[*)\

\

&]J

 (5) 

onde: 

$:%;< – Custo de capital próprio (% ao ano) 

#$%&	– Fluxo de Caixa do período . (R$) 

O[*	– Taxa Interna de Retorno (% ao ano) ; 

C	–  Período ( anos ); 

 

 Observa-se que, quando a TIR é igual ao Custo de Capital Próprio, o VPL será 

igual a zero. 

 A elaboração de fluxos de caixa futuros necessita de uma previsão das 

variáveis de entradas e saídas futuras. Toda análise de fluxo de caixa futuro é um 

exercício preditivo cheio de incertezas. Para auxiliar o processo decisório, realiza-se 

a simulação de diferentes cenários. O termo cenário é referente a diferentes conjuntos 

de premissas sobre os valores possíveis de cada uma das variáveis que têm influência 

sobre o projeto, os quais devem variar, das possibilidades mais ousadas e/ou 

arriscadas, para as mais conservadoras e/ou seguras; a análise dos mesmos é uma 

técnica que explora a sensibilidade do valor de investimento em diferentes situações 

que podem surgir no futuro (TITMAN; MARTIN, 2010).   

 Para cálculo de TIR e de VPL, utiliza-se ferramentas computacionais; o 

presente trabalho utilizou o software Excel, que resolve o problema por meio do 

método de Newton (MAY; BART, 2020), em processo iterativo computacional. 

 As simulações propostas nesse trabalho propõem diferentes cenários, 

alterando a variável de CAPEX e de Custo de Capital Próprio, a fim de se obter um 

preço de kWh para cada cenário testado. A análise da sensibilidade do preço obtido, 

quando comparado com os valores praticados pelo cenário, concluirá a respeito da 

viabilidade econômica do projeto. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA TECNOLÓGICA 

 

3.1 REVISÃO BIBLIOMÉTRICA 

 

 O tema da pesquisa está inserido dentro da indústria dos equipamentos de 

alta tensão, de sistemas elétricos de potência, de semicondutores, de eletroquímica e 

da nanotecnologia. As baterias inicialmente ganharam escala e competitividade de 

preço graças à demanda de aparelhos portáteis, para aplicações de pequena 

potência. O fator de redução de preço das baterias é a escala maciça da utilização 

destes equipamentos na indústria automotiva. Gradativamente, as baterias tornaram-

se viáveis para aplicações de grandes potências, passando a se viabilizar 

economicamente para diversas aplicações. Este capítulo busca encontrar o estado da 

arte, por meio de publicações científicas, do tema desta dissertação.   

 O processo utilizado para a busca do estado da arte foi a revisão sistemática 

da literatura. Conforme descrito por Gil (2002), a revisão sistemática da literatura tem  

os seguintes  objetivos:  encontrar os autores das publicações mais relevantes, os 

aspectos já abordados, as lacunas existentes e as publicações mais relevantes sobre 

os assuntos da pesquisa. 

 De acordo com Conforto, Amaral e Silva (2011), a composição do estado da 

arte é o processo de pesquisar, conhecer, entender, analisar, sintetizar e aplicar uma 

diversidade de fontes primárias, com o objetivo de prover um embasamento teórico e 

científico sobre uma determinada temática.  

 A revisão da literatura iniciou-se com uma leitura exploratória e, de certa 

forma, aleatória (GIL, 2002), onde definiu-se a listagem das palavras-chave que 

caracterizam o tema proposto, com o objetivo de tornar a pesquisa logicamente 

compreensível. Nesta etapa, definiu-se também os critérios de seleção das 

publicações cientificas escolhidas para a leitura preliminar. A metodologia e os 

critérios aplicados foram os seguintes: 

a) Definição de Palavras-Chave; 

b) Busca por publicações cientificas nas plataformas Scopus, Science 

Direct e IEEExplorer; 

c) Aplicou-se um filtro para as publicações dos últimos 5 anos; 

d) Aplicou-se um filtro para somente as publicações nos idiomas 
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português e inglês; 

e) Análise de número de citações, por meio do software de redes 

VOSviewer; 

f) Análise de publicações qualificadas pela CAPES A1; 

g) Escolha das publicações por título da publicação;  

 As palavras-chave utilizadas para a busca de artigos foram as seguintes: 

• Battery energy storage systems / Sistemas de Armazenamento de 

Energia com Baterias; 

• Energy storage systems / Sistemas de Armazenamento de Energia; 

• Energy Quality issues / Problemas de Qualidade de Energia; 

 Destaca-se a quase inexistência de artigos acadêmicos em língua 

portuguesa, e muitas publicações de origem chinesa, onde ainda não existe a 

qualificação CAPES.  

 Na O critério para definir a relevância dos artigos foi o número de citações. 

TABELA 5 , é possível identificar a estratégia e a metodologia aplicadas, para obter um 

volume de informações que gerou o arcabouço conceitual da revisão de literatura, 

que, ao final, totalizou na escolha de 65 publicações científicas para o início do estudo 

da elaboração da tese, resultando, por fim, na utilização efetiva de 23 artigos 

científicos, os quais encontram-se devidamente mencionados nas referências 

bibliográficas dessa tese. O critério para definir a relevância dos artigos foi o número 

de citações. 

TABELA 5 – REVISÃO BIBLIOMÉTRICA 

Palavras Chaves / Filtros Scopus Science Direct IEEExplorer Total 

Palavras Chaves  31205 80678 12212 124095 

Filtro de 5 anos 18325 40493 7805 66623 

Filtro Inglês e Português 17564 40493 7805 65862 

Macro área do conhecimento 12866 10159 7805 30830 

Os 100 artigos de maior relevância  100 100 100 300 

Escolha por tema de interesse 5 15 45 65 

Artigos efetivamente citados nesta tese - - - 23 

FONTE: O autor (2020). 

 

 Em conformidade com o compromisso de buscar o estado da arte, bem como 

de manter a aderência ao tema proposto, durante a seleção de artigos e publicações, 
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excluiu-se aqueles com abordagem nas disciplinas de ciência de materiais e química, 

dando ênfase para os artigos de estudos de casos e aplicações já existentes. A 

abordagem desse trabalho tem o objetivo de ser tanto técnica quanto econômica, 

sendo efetivamente um estudo de engenharia de aplicação e de viabilidade 

econômica.  

 

3.2 ESTUDO DE MERCADO 

 

 O mercado de baterias de íons de lítio cresceu de uma produção de 19 GWh 

em 2010, para 150 GWh em 2019. Atualmente, existem 68 plantas em construção, 

com uma capacidade conjunta que deve exceder os 2 TWh até 2028 (BENCHMARK 

MINERAL INTELLIGENCE, 2019). Inicialmente, a força indutora do desenvolvimento 

das baterias foram os aparelhos portáteis. Nos dias de hoje, essa força foi substituída 

pela iminente massificação dos veículos elétricos, conforme observa-se na FIGURA 

16; aproximadamente 50% do lítio consumido no mundo, em 2020, será para a 

utilização em veículos elétricos. Destaca-se, também, nessa mesma figura, o 

crescimento da utilização do lítio aplicado a sistemas de armazenamento de energia 

ligados ao sistema elétrico de potência.  

 

FIGURA 16 - PREVISÃO DE CONSUMO DE LÍTIO POR ÁREA DE ATUAÇÃO 
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FONTE: Modificada de Australian Trade and Investment Commission (2018). 

 

 Além dos veículos elétricos, destaca-se os esforços governamentais de 

algumas nações, com subsídios para o uso intensivo de geração solar fotovoltaica, 

com a aplicação conjugada de BESSs, a exemplo da Alemanha. Em 2013, o governo 

alemão lançou um projeto que subsidiava taxas de empréstimo para residências que 

instalassem sistemas fotovoltaicos juntamente com um BESS (ENKHARDT, 2017).  

Somente a Alemanha já possui mais de 1 GWh em capacidade instalada de baterias 

em seu sistema elétrico de potência, com mais de 150.000 residências com BESSs 

próprios, e com expectativa de superar as 200.000 residências em 2020 (AMELANG, 

2018).  

 A expectativa do mercado, conforme demonstrado na FIGURA 17, é uma 

redução contínua e expressiva do preço das baterias (INTERNATIONAL ENERGY 

AGENCY (IEA), 2018). 

 

FIGURA 17 - PREÇO X QUANTIDADE DO KWH INSTALADO 

 
FONTE: Adaptada de International Energy Agency (IEA) (2008). 

 

 A pesquisa de mercado realizada pelo autor constatou uma variação de 

preços de 300 a 450 USD/kWh instalado, preço este sem os devidos impostos para 

internalização no território brasileiro. 

 

3.1.1 A cadeia de valor na fabricação de baterias 
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 A produção de baterias de lítio requer uma sequência de atividades, onde 

empresas de diferentes especialidades participam das diferentes etapas de produção, 

até que a bateria esteja devidamente instalada em determinado aparato para desfrute 

do usuário final.  A cadeia de valor de produção de baterias inicia-se na etapa 1, com 

a atividade de mineração, com destaque para os metais cobalto, manganês, níquel e 

lítio.  

 Após a mineração, o material em estado bruto é encaminhado a indústrias 

químicas, que processam e purificam estes minérios até que se obtenha o composto 

químico desejado para a produção dos eletrodos (etapa 2).  

 A etapa 3 consiste no estudo e combinação dos compostos químicos para a 

fabricação dos materiais do catodo, anodo, separadores e eletrólitos.  

 A etapa 4 é a montagem da célula da bateria, onde os eletrodos, separadores 

e eletrólitos são combinados em processos físicos e químicos que envolvem alta 

tecnologia. As células de baterias podem ser feitas em formatos cilíndricos ou 

prismáticos.  

 Uma vez a célula pronta, essas são agrupadas em módulos, os quais são 

dimensionados para atender um determinado requisito elétrico; posteriormente, esses 

módulos são agrupados em pacotes que, na sequência, são instalados no produto 

final, seja de um veículo, de um aparelho portátil, ou sistema de armazenamento de 

energia.  

 Na etapa de montar os pacotes e de integração, são desenvolvidos os 

algoritmos de controle de carga e descarga da bateria, sistema de gestão de 

temperatura e a disposição física dos módulos das baterias.  

 Na FIGURA 18 foi desenhado um framework orientativo, com a alocação das 

empresas em cada etapa da cadeia produtiva de baterias. A definição das empresas 

foi feita com base em pesquisa de campo do autor pelo critério de participação de 

mercado. Observa-se que as etapas de material bruto e processado correspondem a 

20% do valor total da bateria; a etapa de produção dos eletrodos e montagem das 

células, 58% do valor total da bateria. É nessa etapa onde emprega-se as tecnologias 

mais avançadas em processos fabris e ciências dos materiais. A etapa de montagem 

das células em módulos corresponde a 12% do valor total, seguido pela montagem 

dos pacotes que corresponde aos 10% finais (AUSTRALIAN TRADE AND 

INVESTMENT COMMISSION, 2018). 
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FIGURA 18 - FRAMEWORK DA CADEIA DE VALOR DA FABRICAÇÃO DE BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO 

 
FONTE: O autor (2019). 
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 A grande maioria das empresas participantes dessa cadeia de produção estão 

localizadas nas etapas de montagem dos módulos em pacotes e aplicação para o 

cliente final. A título de exemplo, a fabricante de automóveis TESLA tem um joint 

venture com a Panasonic para o fornecimento de células de baterias. Embora a 

TESLA seja famosa pela fabricação e comercialização de baterias, sua atuação se 

resume às atividades de montar os módulos e pacotes com as baterias da Panasonic. 

 

3.2.2 Os fabricantes de baterias 

 

 Os fabricantes de baterias estão majoritariamente localizados no continente 

asiático, conforme demonstrado na FIGURA 19. As 4 maiores fabricantes são: a LG 

Chem (sul-coreana), a CATL (chinesa), BYD (chinesa), e a Panasonic (japonesa).  

 
FIGURA 19 - GRÁFICO DO RANKING DE MAIORES PRODUTORES DE BATERIAS DE ÍONS DE 

LÍTIO, POR CAPACIDADE DE PROUÇÃO EM 2018 

 
FONTE: Benchmark Mineral Intelligence (2019). 

 

 Essas empresas possuem investimentos em andamento referentes a 

construções de novas plantas, os quais deverão levar a capacidade de produção de 

baterias de íons de lítio em 2023 para mais de 1 TWh/ano (BENCHMARK MINERAL 

INTELLIGENCE, 2019), conforme graficamente demonstrado na FIGURA 20. 
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FIGURA 20 - PREVISÃO DA CAPACIDADE GLOBAL DE PRODUÇÃO DE BATERIAS DE LÍTION 
COM PROJETOS EM ANDAMENTO ATÉ 2023 

 
FONTE: Australian Trade and Investment Commission (2018). 

 

 As seis maiores empresas listadas na FIGURA 20 possuem características e 

tecnologias ora similares, ora distintas, ora competindo, e ora cooperando nas 

diferentes etapas da cadeia de valor de produção de baterias de íons de lítio, a ser 

devidamente apresentada no capítulo seguinte. A seguir, apresenta-se um breve 

descritivo das empresas destacadas desse segmento. 

 

LG CHEM 

 

 A LG CHEM é uma empresa sul-coreana do grupo LG, fundado em 1947. 

Atualmente, é a empresa com a maior capacidade instalada de produção de baterias 

de íons de lítio, fornecendo suas baterias, fundamentalmente, para a indústria 

automotiva, em especial as fabricantes Volkswagen, Nissan, Volvo, Chevrolet e Audi. 

Também possui uma vasta gama de experiência em instalações de sistemas 

armazenadores de energia de grande porte, com 2,9 GWh instalados em sistemas 
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elétricos de potência, com destaque para as instalações de STEAG (Alemanha), com 

140 MWh, e a Teahchapi (Califórnia/EUA), com 32 MWh. Atualmente, possui 5 

fábricas para atender a indústria automotiva, com instalações na Polônia, Nanjing 

(China), Michigan (EUA) e Ochang (Coreia do Sul). A LG CHEM também possui um 

amplo portfólio de produtos destinado aos sistemas de armazenamento residenciais 

(LG CHEM, 2019). 

 

CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) 
 

 A CATL é uma empresa chinesa, fundada em 2011, especializada na 

fabricação de baterias de íons de lítio para a indústria automotiva, sistemas de 

armazenamento de energia e sistemas de gerenciamento de baterias. Atualmente, é 

a segunda maior fabricante de baterias de lítio do mundo; sua sede é localizada na 

cidade de Ningde, Província de Fujian, na China. A CATL atende com destaque as 

fabricantes de automóveis: Peugeot, Hyundai, Honda, BMW, dentre outras (CATL, 

2019).  

 

SAMSUNG SDI 

 

 A Samsung SDI é uma empresa subsidiária do conglomerado SAMSUNG, 

responsável pela produção de baterias de íons de lítio, sendo uma das líderes 

mundiais em participação de mercado para baterias de notebooks e celulares. O 

portfólio de produtos é extenso, com soluções desde aparelhos portáteis até grandes 

sistemas de armazenamento de energia. Atualmente, possui mais de 100 MWh 

instalados em BESSs conectados no sistema elétrico de potência. Destaca-se a sua 

atuação por meio de fornecimento de baterias para integradores, como por exemplo 

as parcerias com as empresas ABB e a SUN GROW, as quais ficam responsáveis por 

modular e prover a solução final ao cliente (SAMSUNG SDI, 2019).  

 

PANASONIC  

 

 A Panasonic é um conglomerado japonês fundado em 1918, atuando em 

negócios vinculados à tecnologia e à indústria de eletrônicos. Em 2014, a Panasonic 

firmou uma parceria com a Tesla para fornecimento das células de baterias para seus 
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automóveis, construindo, conjuntamente, a fábrica Giga Factory One, no estado de 

Nevada, nos EUA, com capacidade de produção anual de 35 GWh. Atualmente, 

possui projetos de expansão para a construção de uma nova fábrica junto a Tesla na 

China, bem como possui projetos de novas fábricas em conjunto com a Toyota 

(PANASONIC, 2019). 

 

BYD – Build Your Dreams 

 

 A BYD é uma empresa chinesa, fundada em 1995, na cidade de Shenzhen, 

que atua principalmente nas áreas de veículos elétricos, baterias e eletrônicos. A BYD 

é uma das líderes em participação de mercado para baterias de celulares, laptops e 

eletrônicos portáteis. Atualmente, vem apostando o seu desenvolvimento tecnológico 

para aplicação em veículos elétricos nas baterias de Lítio de ferro fosfato, que, embora 

possuam uma menor densidade de energia comparada a Niquel-Manganês-Cobalto, 

são mais seguras e ecológicas. A BYD produz o ciclo completo de construção da 

bateria. Atualmente, é considerada pela Bloomberg a maior fabricante de veículos 

elétricos do mundo (CAMPBELL; TIAN, 2019).  

 

Iniciativas europeias 

 

 A Europa, por meio da União Europeia, de seus conglomerados empresarias 

e com bastante incentivo estatal, com a intenção de não ficar atrás dos players 

asiáticos, promoveu a criação da European Battery Alliance, cujo objetivo é 

desenvolver a indústria de baterias e respectiva cadeia produtiva na Europa 

(EUROPEAN BATTERY ALLIANCE, 2019). Destaca-se a empresa North Volt, de 

origem sueca, do grupo Scania, que possui duas fábricas em construção, com a 

expectativa de, em 2021, possuir conjuntamente a capacidade de produção de células 

de baterias de 40 GWh (NORTH VOLT, 2019). 

 

3.3 AS EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS DE BESS APLICADOS AO SEP 

 

 Os sistemas de armazenamento de energia já são abundantes. A pesquisa 

desse trabalho encontrou mais de 50 locais com instalações superiores a potência 
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instalada de 10 MWh. Essa seção apresentará os casos de maior potência no mundo, 

com as diversas possibilidades de aplicações. 

 

3.3.1 CASO 1 - A experiência alemã em BESS 

 

 A Alemanha possui regulação nacional para remunerar investimentos em 

serviços ancilares. A empresa STEAG, ao invés de construir uma termoelétrica para 

fins de suprir reserva de giro para controle de frequência, optou por construir a maior 

instalação de armazenamento de energia no mundo no ano de 2016, e o maior em 

capacidade de energia até os dias de hoje. O sistema encontra-se em operação, 

sendo utilizado exclusivamente para controle de tensão e regulação de frequência. 

Atualmente, a STEAG possui mais 8 locais com sistemas armazenadores de energia 

(STEAG, 2019a). A FIGURA 21 apresenta a foto do BESS instalado em Saarland, na 

Alemanha, seguida da descrição de suas principais características. 

 
FIGURA 21 - FOTO DO BESS DA STEAG, LOCALIZADO EM SAARLAND, ALEMANHA 

 
FONTE: STEAG (2019). 

 

• Empresa: STEAG 

• Descritivo: Uma das maiores empresas geradoras de energia elétrica da 

Alemanha. 

• Local de Instalação: Saarland, Alemanha. 

• Baterias: LG CHEM 

• Objetivo: Controle de Tensão e regulação de frequência. 
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• Orçamento Divulgado: EUR 100.000.000,00 

• Potência: 90 MW 

• Energia: 140 MWh 

• Ano de Inauguração: 2016 

• Conexão no grid em 10 kV 

 

3.3.2 CASO 2 - A experiência sul-coreana 

 

 A empresa KEPCO lançou um programa em 2014 para instalar uma série de 

sistemas de armazenadores de energia no sistema elétrico interligado da Coréia do 

Sul. Atualmente, a KEPCO é a maior operadora de sistemas armazenadores de 

energia do mundo; as instalações variam de potência entre 16 MW a 48 MW. A 

FIGURA 22 apresenta a foto de um sistema de armazenamento de energia da 

KEPCO, seguida da descrição de suas principais características. 

 
FIGURA 22 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA DA KEPCO 

 
FONTE: LG CHEM (2019). 

 

• Empresa: KEPCO – Korea Eletric Power Corporation 

• Descritivo: Empresa responsável pela operação do sistema elétrico de 

potência, contemplando a totalidade das atividades de geração, 

transmissão e distribuição de energia na Coreia do Sul. 

• Nome do Projeto: Frequency Regulation ESS Project 
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• Local de Instalação: Em 17 subestações interligadas no sistema elétrico sul 

coreano. 

• Baterias: Diversos 

• Objetivo: Controle de Tensão e regulação de frequência. 

• Orçamento Divulgado: Não encontrado. 

• Potência: 376 MW distribuída em 17 locais.  

• Energia: 188 MWh distribuída em 17 locais. 

• Período de Implantação do projeto: 2014 a 2017 

 

3.3.3 CASO 3 - O maior BESS do mundo 

 

 A empresa Neon, de origem francesa, instalou em seu complexo eólico The 

Hornsdale, na Austrália, o maior sistema de armazenamento de energia do mundo. 

Esse projeto foi alardeado com muito marketing, pois a sua construção levou menos 

de 50 dias, sendo de responsabilidade da fabricante Tesla. Atualmente, as empresas 

Neon e Tesla já assinaram a ampliação para mais 50 MW de potência instalada. Esse 

sistema é usado, majoritariamente, para arbitragem de preço, uma vez que o mercado 

australiano possui grande volatilidade horária no preço da energia. A FIGURA 23 

apresenta a foto do sistema de armazenamento de energia de Hornsdale, seguida da 

descrição de suas principais características. 

 
FIGURA 23 - RESERVA DE ENERGIA DE HORNSDALE 

 
FONTE: The Hornsdale Power Reserve (2018). 
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• Nome do Projeto:  The Hornsdale Power Reserve 

• Local de Instalação: Austrália 

• Baterias: Tesla / Panasonic 

• Objetivo: Arbitragem de preço   

• Orçamento Divulgado: USD 100.000.000,00 

• Potência: 100 MW  

• Energia: 129 MWh  

• Início da operação: 2017 

 

3.3.4 CASO 4 – BESSs distribuídos em residências, o programa 275 da KFW 

 

 Em maio de 2013, o governo alemão, por meio do seu banco de 

desenvolvimento Kreditanstalt für Wiederaufbau, KFW, lançou o programa 275, com 

o objetivo de subsidiar a instalação de conjuntos de geração fotovoltaica com BESS 

local (KFW, 2016). O programa teve duração até 31.12.2018, e serviu para criar uma 

base instalada em mais de 100.000 residências em BESS´s.  O programa consiste em 

empréstimo de 100% do valor da instalação com taxas de juros de 6% ao ano (DEIGN, 

2015).  

 Os sistemas típicos usados nessas instalações são compostos de 

microgeradores solares de até 30 kWp, com BESSs de até 10 kWh. O incentivo 

ofertado pelo governo alemão inegavelmente desenvolveu a indústria de BESSs; o 

presente trabalho catalogou dez fornecedores com soluções de armazenamento de 

energia residenciais, conforme demonstrado no QUADRO 2. Atualmente, o sistema 

elétrico alemão conta com mais de 200.000 residências com sistemas de 

armazenamento de pequeno porte, com uma capacidade conjunta superior a 1 GWh 

(AMELANG, 2018).   
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QUADRO 2 - ANÁLISE COMPARATIVA DE DIFERENTES BESS 

 
FONTE: O autor (2019). 

 
 

3.4 MODELAGEM DE BESSS APLICADOS AO SEP 

 

 A FIGURA 24 é um diagrama esquemático que demonstra os típicos 

componentes de um BESS. O sistema de conversão de potência (PCS), composto por 

IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistor), serve para fazer a conversão do sistema 

de corrente contínua (DC) para corrente alternada (AC), e vice-versa. O PCS conecta 

a bateria (DC) ao SEP (AC) (Xu et al., 2016). Quando a bateria opera em estado de 

carregamento, a corrente alternada é retificada, chegando aos terminais da bateria 

como corrente contínua.  

1 2 3 4 5
FORNECEDOR ALPHA ESS AMPERE ENERGY FRONIUS E3 DC LG CHEM

País de Origem Alemanha Portugal Alemanha Alemanha Coréia do Sul
Nome do Produto Smiles B3 SPHERE S 6.3 Batttery 7.5 S10 MINI RESU 7H
POTÊNCIA (W) 3.000 3.000 4.000 4.600 3.500
ENERGIA (Wh) 2.900 6.000 6.000 6.500 6.600
NÚMERO DE CICLOS 10.000 > 6.000 8000 Ilimitado por  10 anos ilimitado por 10 anos
TIPO DE BATERIA LIFEPO NMC LIFEPO (BYD) Não Disponível NMC
Fases Mono ou Tri Mono ou Tri A definir com o inversor Mono ou Tri A definir com o inversor
WEBSITE https://www.alpha-ess.com https://ampere-energy.pt https://www.fronius.com https://www.e3dc.com https://www.lgchem.com

Obs:
Módulos expansíveis até 17,2 kWh

Produto em formato de esfera com fins 
estéticos / Inversor integrado. Módulos expansíveis Módulos expansíveis Módulos expansíveis

FOTO

6 7 8 9 10
FORNECEDOR SONNEN TESLA BYD SOLARWATT BMZ

País de Origem Alemanha USA CHINA ALEMANHA ALEMANHA
Nome do Produto 10/5,5 POWER WALL B-BOX PRO 13,8 MYRESERVE PACK 24.3 ESS X
POTÊNCIA (W) 3.400 5.000 12.800 7.450
ENERGIA (Wh) 5.500 9.500 13.800 2.400 8.050
NÚMERO DE CICLOS ilimitado por 10 anos até 10.000 ciclos ilimitado por 10 anos > 3.000 ilimitado por 10 anos 20 anos de vida útil
TIPO DE BATERIA LIFEPO NCM (Panasonic) LIFEPO Não informado NCA
Fases Mono ou Tri mono,bi e trifasico A definir com o inversor A definir com o inversor A definir com o inversor
WEBSITE https://sonnen.de/ www.tesla.com http://www.byd.ind.br/ https://www.solarwatt.com/ https://ess.bmz-group.shop/de

Obs:

Inversor integrado Inversor integrado

produto a venda disposnível 
no Brasil, sem inversor. 

Possibilidade de expansão 
até 442 kWh.

Módulos expansíveis Módulos expansíveis

FOTO
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FIGURA 24 - DIAGRAMA ESQUEMÁTICO TÍPICO DE UM BESS 

 
FONTE: Adaptada de Xu et al. (2016). 

 

 Quando a bateria está operando em sua descarga, a corrente elétrica é 

chaveada em pulsos, Pulse Width Modulation (PWM), resultando em formato próximo 

a de uma senóide. O filtro LC (Indutivo capacitivo) é necessário para reduzir as 

harmônicas de alta frequência oriundas da modulação PWM. O processo de 

transformação AC-DC, e vice-versa, resulta em consumo de energia de cerca de 2% 

a 5% do total da energia transformada, dependendo do fabricante e tecnologia 

adotada. Este fator é determinante para consideração na modelagem econômica. 

A modulação PWM permite que o BESS forneça corrente elétrica nos 4 

quadrantes do diagrama de potência ativa (P) e reativa (Q), conforme demonstrado 

na FIGURA 25. A bateria fornece potência ativa, cabendo ao PCS e o seu conjunto 

de IGBTs, capacitores e reatores fornecerem a capacidade de potência reativa. Para 

tanto, faz-se necessário a utilização de lógicas de controle, para que o BESS possa 

dar a correta resposta ao sistema. Os modelos devem permitir que o BESS cumpra a 

função de suporte a operação e estabilidade da rede elétrica (Grid).  
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FIGURA 25 - DIAGRAMA P-Q 

 
18FONTE: Modificada de Xu et al. (2016). 

 

 Para fins de modelagem em regime permanente, o BESS pode ser 

considerado como uma máquina, interligada ao grid por transformadores de 

acoplamento e um arranjo de capacitores e reatores que simulem o conversor PWM, 

conforme demonstrado na FIGURA 26. 

 
FIGURA 26 - DEMONSTRAÇÃO DO MODELO EQUIVALENTE AO BESS 

 
FONTE: Xu et al. (2016). 

 

  A máquina será configurada para operar dentro de um dos quatro quadrantes 

do diagrama P-Q. Durante a resolução do problema do fluxo de potência4 será 

arbitrado para o BESS valores de potência ativa (positiva/negativa), fator de potência 

e potência reativa.   

                                            
4 O problema do fluxo de potência está devidamente descrito no item 4.4.1. 
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 Para fins de análise de regime transitório, deve-se adotar um modelo de 

controle e resposta do PCS. Baseado na experiência de projetos já implantados, um 

conjunto de modelos genéricos foi recentemente aprovado pela U.S Western 

Electricity Coordinatiing Council (WECC) (Xu et al., 2016). 

  O modelo da WECC foi configurado e parametrizado para representar a 

resposta do BESS a um distúrbio no sistema, em regime transitório e no domínio do 

tempo. Esse modelo foi desenhado com o intuito de se obter respostas para as 

situações de controle de tensão e controle de frequência.  

 O modelo da WECC é genérico em sua natureza, não envolvendo as 

particularidades proprietárias de cada fabricante. Para fins de planejamento do 

sistema, a utilização de modelos genéricos é adequada, pois permite a simulação da 

nova tecnologia dentro do SEP. O modelo genérico permite que a empresa 

interessada em comprar o BESS gere uma especificação com requisitos mínimos a 

serem atendidos pelos fabricantes. O modelo de controle da WECC está demonstrado 

na FIGURA 27, o qual está dividido em 3 blocos, a saber: (1) Módulo de Controle do 

BESS (REPC_A), (2) Módulo de Controle Elétrico (REEC_C) e (3) Módulo Conversor 

(REGC_A).  

 

FIGURA 27 - ESTRUTURA DE SISTEMA DE CONTROLE, UTILIZANDO O MODELO GENÉRICO 
DA WECC 

 
FONTE: Xu et al. (2016). 

 

3.4.1 Análise em regime permanente 

 

 A simulação técnica consiste na análise em regime permanente, por meio do 

software ANAREDE dos casos apresentados, de forma a verificar o comportamento 
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do sistema com o dual comportamento das baterias de ora estar carregando, ora estar 

descarregando.  

 A análise de regime permanente, conforme descrito na fundamentação teórica 

desse trabalho, consiste na montagem de uma matriz de admitâncias, cujo problema 

do fluxo de potência será resolvido por meio de equações não lineares, pelo método 

computacional de Newton (MONTICELLI, 1985). 

 Para a função do BESS de supressão de picos, também chamado de 

aliviamento de carga, no período de alta carga, onde necessita-se de energia 

extraordinária para suprimir um pico de demanda, a bateria é simulada como uma 

fonte paralela à carga, isto é, um fasor de módulo igual e ângulo contrário à carga, 

levando o sistema a permanecer em equilíbrio. A bateria supre a energia necessária 

para o período de pico de carga, estabilizando o fluxo de potência. A antítese vale 

para o período de baixa carga, onde a bateria passa a ser considerada uma carga 

adicional, com fasor de módulo e ângulo complementar, cuja soma com o fasor e 

angulo existente da carga resulta em um fasor do sistema em equilíbrio.  

 Importante ressaltar que o sistema está sempre, originalmente, com os fluxos 

potência equilibrados, isto é, carga em balanço com a geração e funções de 

transmissão sem restrições. A atuação da bateria aconteceria após a ocorrência de 

alguma perturbação que tire o sistema do equilíbrio.  Em regime permanente, a bateria 

funciona com a adição e subtração de fasores em determinadas barras ou nós, de 

forma a restabelecer o módulo e ângulo daquele determinado fasor no período de 

estabilidade.  

 Portanto, para os casos estudados não faz sentido rodar o modelo algébrico 

de Newton, uma vez que o dimensionamento da bateria será realizado sempre no 

montante complementar para o sistema voltar ao equilíbrio.  

 

 3.4.2 Bess aplicado ao SEP em analise de regime transitório  

 

 Para fins de complementar essa dissertação, buscou-se na revisão da 

literatura simulações em regimes transitórios já realizadas, a fim de complementar a 

análise técnica; as simulações demonstradas nesse capítulo foram extraídas do 

estudo de Xu et al. (2016). O software utilizado para a simulação foi o PSS E 
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(Siemens), cuja modelagem matemática segue o estabelecido no modelo WECC 

descrito no subitem 2.3.2.4. 

 O diagrama unifilar desenhado no PSS E é demonstrado na FIGURA 28. O 

sistema elétrico simulado contempla um conjunto de barras de 145 kV e 72,5 kV, em 

um sistema isolado. O sistema proposto considera as fontes de geração tipicamente 

constantes (diesel ou hidráulica), e um somatório de cargas de 100 MW. Foram 

incluídas no sistema proposto 4 conjuntos de BESS, sendo 3 com a potência de +- 4 

MW – 5 MVA e 1 conjunto com 8 MW – 10 MVA. 

 
FIGURA 28 - REPRESENTAÇÃO UNIFILAR DO SISTEMA ISOLADO UTILIZADO NA SIMULAÇÃO 

 
FONTE: Xu et al. (2016). 

 

  O objetivo das simulações é comparar a resposta do sistema a uma 

determinada contingência das variáveis de tensão (V) e frequência (f), com e sem a 

utilização dos BESS.  

 A primeira contingência é um curto-circuito trifásico, no lado da alta do 

transformador elevador, resultando na saída de duas unidades geradoras 

correspondentes a 10% da geração do sistema.   

 A FIGURA 29 mostra a resposta da frequência após o distúrbio com a 

utilização dos BESS (linha verde) e sem (linha vermelha).  
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FIGURA 29 - BESS REGULANDO FREQUÊNCIA 

 
FONTE: Xu et al. (2016). 

 

 Como se pode observar pela FIGURA 29, imediatamente após o distúrbio, a 

frequência do sistema cai 1,5% sem a utilização do BESS. Com a utilização do BESS, 

a queda fica limitada 0,65%. Percebe-se que a frequência em regime permanente fica 

ligeiramente superior com a utilização do BESS; isto se deve à função de controle das 

gerações das demais unidades geradoras que permaneceram interligadas ao sistema. 

O BESS substitui a potência das unidades geradoras desconectadas pelo surto, 

atendendo às cargas, e reduzindo a disparidade de variação de frequência. 

O segundo caso é uma contingência resultante de um curto-circuito trifásico na 

barra de 145 kV, causando a desconexão de uma linha de transmissão, separando o 

sistema em duas partes isoladas. Uma parte terá falta de geração, causando o 

problema de queda de frequência e tensão; a outra parte terá sobra de geração, 

causando sobretensão e sobre frequência.  

 No lado onde houve sobra de geração, a sobre frequência chegou a 3,7%; 

com o BESS, a frequência variou em 2%, conforme a FIGURA 30. 
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FIGURA 30 - BESS REGULANDO SOBRE FREQUENCIA 

  
FONTE: Xu et al. (2016). 

 

  A FIGURA 31 demonstra o BESS consumindo o excedente da energia, por 

meio do carregamento da bateria, reduzindo a variação de frequência, tanto no regime 

permanente, quanto no transitório. 

 
FIGURA 31 - BESS EM CARGA PARA CONTROLE DE SOBRE FREQUENCIA 

 
FONTE: Xu et al. (2016). 

 

 Os BESSs utilizados para controle de tensão e frequência, interconectados 

com o sistema elétrico de potência, precisam ser corretamente dimensionados, 

contemplando o sistema de controle do conversor e a disponibilidade de energia por 

unidade de tempo nas reações químicas. Alguns fornecedores denominaram a taxa 

de disponibilidade de energia por intervalo de tempo como ¨Inércia¨, o que é curioso, 

pois uma bateria é um elemento estático. A ̈ Inércia¨ é descrita na unidade de amperes 

por milissegundo (A/ms), ou quilo amperes por milissegundo (kA/ms) 
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3.5 PROPOSIÇÃO DE ARRANJOS 

 

 

 Os BESSs podem ser instalados em diversos pontos do setor elétrico, 

dependendo da sua funcionalidade e objetivo. Faz-se importante notar que as 

delimitações de instalações de BESS são mais direcionadas por questões regulatórias 

do que por questões técnicas. A nomenclatura de classificação das possibilidades dos 

BESSs se divide em dois grandes grupos: arranjos atrás do medidor e arranjos na 

frente do medidor.  

 Os arranjos atrás do medidor são aqueles que possuem certa independência 

da regulação da ANEEL. A bateria é colocada em paralelo à carga ou à unidade 

geradora, tendo comportamento ora de carga, ora de gerador. 

 Nos BESSs instalados na frente do medidor, o arranjo do banco de baterias é 

colocado conectando as barras das subestações, sejam elas da rede básica, ou da 

distribuidora local. O serviço de transmissão e distribuição de energia, por sua 

característica física de monopólio natural, não permite a competição, havendo uma 

remuneração pré-estabelecida sobre o investimento pelo órgão regulador.  

 A FIGURA 32 é uma representação gráfica do Sistema Elétrico de Potência, 

e demonstra a possibilidade de instalação dos BESSs em 5 diferentes posições. Os 

arranjos numerados de 1 a 4 são referentes a instalações vinculadas a subestações 

de distribuição, localizadas nos centros de carga, e conectados ao sistema em média 

e baixa tensão. A proposição dos arranjos 5 e 6 é nas subestações elevadoras dos 

parques geradores de energia e em uma subestação da transmissão.  
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3.5.1 CASO 1 - BESS conjugado com microgeração solar distribuída  

 

 Microgeração distribuída com aplicação do BESS, em conjunto com um 

sistema fotovoltaico em paralelo à carga, atrás do medidor. Esse é o arranjo 

incentivado pelo governo alemão, com o programa 275 KFW. A proposição é que 

estabelecimentos de carga baixa, atendidos na baixa tensão, possam ser auto-

suficientes, funcionando como microgrids, injetando o excedente de energia na rede, 

ou quando for comercialmente conveniente, a depender da regulação do local de 

instalação. O objetivo principal desse sistema é aferir vantagem financeira por meio 

da geração e armazenamento próprios, com custos menores do que os fornecidos 

pela concessionária local; bem como estabelecimentos em locais distantes que não 

possuem acesso a rede elétrica, e, também, servir de UPS na eventualidade de falta 

de energia da rede local. Exemplos de utilização desses sistemas são fazendas, 

estabelecimentos comerciais como shoppings, mercados e residências de alto 

padrão. 

 

3.5.2 CASO 2 - BESS como armazenador comercial de energia 

 

 BESS centralizado, com energia de até 5 MW, para operar como consumidor 

e gerador no mercado livre, conectado em média tensão. A finalidade dessa 

proposição é aferir ganho financeiro na diferença dos valores de energia entre o preço 

da carga, ou compra de energia, e o preço da descarga, ou venda de energia.   

 

3.5.3 CASO 3 - BESS no usuário atrás do medidor 

 

 BESSs descentralizados, instalados em paralelo à carga, atrás do medidor. 

Esse arranjo tem como objetivo fazer a arbitragem de preço. Nos períodos onde a 

energia é mais cara, utiliza-se a energia proveniente da bateria. Nos períodos onde a 

energia é mais barata, utiliza-se a energia da rede elétrica para carregar a bateria. 

Esse arranjo tem como clientes os estabelecimentos comerciais que têm grande 

consumo de energia durante o horário de pico, como, por exemplo, os mercados, 

edifícios comerciais e shopping centers. 
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3.5.4 CASO 4 - BESS na SE 13,8 kV 

 

 BESSs centralizados, instalados na barra de 13,8 kV, na subestação de 

distribuição, com o objetivo de realizar serviços ancilares de controle de frequência e 

tensão, para balanço dos transitórios oriundos do balanço de cargas, e 

repotencialização da subestação. Esta se dá com uma maior utilização média do 

transformador, uma vez que a bateria permite uma planificação da potência 

transformada pelo equipamento. Nos períodos de baixa demanda, utiliza-se a bateria 

como carga; em períodos de alta demanda, utiliza-se a subestação como fonte.  

 Como exemplo dessa situação, pode-se citar as subestações de distribuição 

do litoral paranaense. Nos períodos de feriados nacionais, como o Ano Novo e o 

Carnaval, essas regiões chegam a receber dez vezes a sua população original. O pico 

de consumo de energia nessas subestações litorâneas durante esses feriados pode 

chegar a quinze vezes o consumo médio do ano. Desta forma, as baterias poderiam 

ser inclusive instaladas somente no período de utilização, para atender a essa 

demanda excepcionalmente alta por um curto período. 

 

3.5.5 CASO 5 - BESS aplicado em conjunto com Usina Eólica/Solar 

 

 BESSs vinculados a uma planta de geração de energia solar ou eólica. O 

objetivo desse arranjo é praticar a arbitragem de preço. Nos períodos horários de 

baixo valor, a energia é estocada; nos períodos de ponta, a energia é disponibilizada. 

Como exemplo, podemos citar a geração eólica, cujo período de maior incidência de 

ventos, no nordeste brasileiro, é o noturno, período este quando a energia é mais 

barata; diferentemente da geração solar, que apresenta preços altos no período de 

maior insolação e consequente geração, que é o meio do dia.  
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FIGURA 32 - REPRESENTAÇÃO DAS DIFERENTES POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO DO BESS 

 
FONTE: O autor (2019).
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4 METODOLOGIA 
 

 O método utilizado para chegar a uma conclusão a respeito do 

questionamento, objetivo  desta dissertação, consiste, primeiramente, em uma etapa 

técnica e na sequência uma etapa econômica, conforme mapa da FIGURA 33.  

  A etapa técnica é referente a definição do tipo de uso, local de uso, e 

especificações técnicas. Necessários para o correto dimensionamento dos valores de 

investimento, operação. manutenção e tempo de uso.  

 

FIGURA 33 - DIAGRAMA ORIENTATIVO DA METODOLOGIA 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

 A etapa econômica é referente as técnicas utilizadas para chegar ao valor final 

da energia oriunda de um BESS, para um determinado retorno financeiro pré-

estabelecido. Realiza-se novas simulações comparando diferentes valores de 

investimento e diferentes expectativas de inflação. 

 Por fim, compara-se o preço do kWh do BESS com os produtos similares no 

mercado, por exemplo o preço da energia no ambiente de contratação livre, ou o preço 

de energia praticado pela concessionária em consumidor residencial.  Se o preço da 

energia do BESS em algum momento no tempo apresentar valor inferior aos 

produtos/serviços concorrentes, pode indicar um ganho de produtividade na cadeia 

de valor de geração, transmissão e distribuição de energia pela utilização do BESS.   
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4.1 METODOLOGIA DE ANÁLISE TÉCNICA 

 

 A análise técnica consiste em um conjunto de passos para estabelecer a 

solução técnica adequada referente a um dimensionamento e especificação técnica 

do BESS para uma determinada função em um determinado local do setor elétrico. 

  Inicia-se a análise técnica por entender qual o problema a ser resolvido no 

sistema elétrico de potência, onde se escolherá a devida aplicação do BESS, a saber; 

Suporte à estabilidade da rede, suporte à operação da rede, qualidade para 

distribuição de energia, arbitragem de preço e repotencialização de redes. 

 Por conseguinte, escolhe-se o local no sistema elétrico onde pode ser 

instalado o BESS. Nesta etapa escolhe-se o ponto exato da conexão do BESS no 

sistema elétrico. Como exemplo, podemos instar o BESS em conjunto com uma 

subestação coletora de um hipotético parque solar, ou no lado da baixa tensão de 

uma subestação de distribuição de um grande centro consumidor. As definições de 

local de instalação e tipo de uso do BESS definem o tipo de modelagem econômica a 

ser feita. Pois as variações de ponto de conexão no sistema possuem diferentes 

diretrizes regulatórias.  

 Uma vez definida a aplicação, faz-se necessário dimensionar o BESS.  Nesta 

etapa destacam-se 4 itens principais, a saber: 

• Tensão de conexão(V). Qual a tensão da barra que o BESS será conectado? 

O BESS precisará de um transformador de acoplamento para fins de 

compatibilizar a tensão de operação da inversão com a tensão do barramento 

em que está conectado. BESS conectados a barras de nível de tensão 

superiores a 69KV possuem custos de conexão muito elevados. Normalmente, 

encontra-se o BESS instalado no lado da baixa do transformador. 

• Potência de operação (kW). Define-se a potência instantânea que o BESS deve 

fornecer ao grid, ou consumir do GRID; 

• ENERGIA por ciclo (kWh). Define-se a capacidade de energia que o BESS 

poderá armazenar. Para este ponto é importante termos conhecimento dos 

valores de perdas elétricas durante o ciclo de carga e do ciclo de descarga. 

• Inércia (A/ms). Embora a bateria seja um elemento estático, os fabricantes 

adotaram o nome de inércia para informar a quantidade de corrente elétrica é 
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fornecido por fração de tempo. O nome de inércia é referente as variações de 

carga que afetam a energia cinética das turbinas de usinas. Requisitos de 

inércia são necessários para aplicações em transitório, tais quais, controle de 

frequência e tensão; 

• Número de ciclos. A quantidade de vezes que uma bateria pode carregar e 

descarregar. A bateria, com o passar do tempo e de sua utilização, vai 

perdendo tanto capacidade de armazenar energia, quanto de fornecer 

potência. Faz-se necessário refletir a deterioração da utilidade da bateria no 

modelo financeiro.  

• Conclui-se a etapa técnica com a elaboração de um Projeto Básico. Este 

projeto permitirá elaborar um orçamento para fins de definição do valor total a 

ser investido.  

 

4.2 METODOLOGIA DA SIMULAÇÃO ECONÔMICA 

 

 O objetivo da simulação econômica é determinar o valor real da energia em 

kWh fornecido pelo sistema de bateria, para uma taxa de custo de capital pré-

estabelecida e baseada em valores de mercado.  

 O conceito aritmético da simulação econômica seguiu o seguinte roteiro: 

a) O capital de investimento necessário para cada caso foi calculado 

analiticamente, com base em cotações de fornecedores, aqui sendo 

denominado de Capital Expenditure (CAPEX); 

b) Arbitrou-se uma taxa de seguro das instalações no valor de 1,5% ao ano 

do valor do investimento, sendo este um valor típico praticado pelo 

mercado; 

c) Arbitrou-se para cada caso, conforme orientação do fabricante, um custo 

de operação e manutenção para os sistemas instalados; 

d) Definiu-se, com base na informação dos fabricantes, uma perda de 

capacidade da bateria de 1% ao ano; 

e) Para fins de definir a taxa de capital próprio, arbitrou-se o título do tesouro 

nacional TESOURO IPCA 2050 como investimento de risco nulo. Aplicou-

se o desconto de imposto de renda de 15% sobre o valor de rendimento 
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desse título. A resultante foi denominada como Taxa de Risco Nulo ou Taxa 

Risk Free; 

f) O custo de capital próprio, também denominado de Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA), é a soma da Taxa Risk Free com um determinado 

prêmio de risco, a ser definido pelo investidor, também denominado de 

Spread. Os exemplos possuem valores distintos, pois associam-se a 

atividades distintas. A definição do valor de risco foi baseada na Nota 

Técnica nº 361/2013 da ANEEL (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA (ANEEL), 2013), que determina o valor de 4,13% para negócios 

de geração e transmissão de energia. 

g) Foi arbitrado o tempo de vida útil do BESS em 20 anos. Alguns fabricantes 

propõem a garantia de 10.000 ciclos, que, considerando 1 ciclo por dia, 

resulta em 27 anos. Todavia, considerou-se a bateria com funcionamento 

nominal pelo período de 20 anos, com um ciclo por dia, sem valor residual 

no final desse período.  

h) O horizonte proposto da análise inicia-se no ano de 2020, pelo período de 

20 anos, encerrando-se no final do ano de 2040.  

i) Para fins de simular a futura redução de preço dos BESSs, as simulações 

ocorreram com cenários do CAPEX D0, isto é, valor do investimento real 

para data de hoje, bem como a aplicação de um desconto de 35% no valor 

de investimentos (CAPEX D0-35%), a fim de refletir a esperada redução no 

preço dos BESSs prevista para os próximos anos, bem como a variação 

cambial dos itens importados. 

j) O BESS é um produto importado sem similar nacional, portanto, em todos 

os casos, foi realizado o cálculo de importação com a aplicação dos custos 

oriundos desse processo. 

k) Para fins de definição de CAPEX, aplicou-se um coeficiente denominado 

de BDI, Budget Difference Income (diferença entre custo e receita), sobre 

o valor de custo, conforme TABELA 6, a fim de simular o valor de revenda 

a ser praticado no mercado ou a prestação de serviço. O custo do serviço 

foi aferido analiticamente com base na composição de mão de obra na 

execução de serviços semelhantes, nesse caso, instalação de painéis. 
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TABELA 6 - MEMÓRIA DE CÁLCULO BDI PARA REVENDA E BDI PARA SERVIÇOS 

BDI - BUDGET DIFERECEN INCOME - 

Revenda 40% 

ICMS 18% 

PIS/COFINS 9,25% 

DESPESAS DE VENDA E MARKETING 2,50% 

DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 5,00% 

MARGEM BRUTA 5,0% 

   

BDI - BUDGET DIFERECEN INCOME - 

Serviços 35,0% 

ISS 5% 

PIS/COFINS 9,25% 

DESPESAS DE VENDA E MARKETING 3,75% 

DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 7,00% 

MARGEM BRUTA 10,0% 

         FONTE: O autor (2019). 

 

l) O BDI contemplou os impostos, os custos indiretos e a margem de lucro de 

uma empresa instaladora/revendedora.  

m) O objetivo da simulação é retornar o valor real do kWh atendendo à TMA, 

e compará-lo com o valor do kWh cobrado pela concessionária do serviço 

público de distribuição de energia elétrica. 

n) Foi construído na ferramenta Excel um fluxo de caixa descontado. Na linha 

de Receita, foi atribuído um preço inicial para o kWh e multiplicado pela 

quantidade disponibilizada pelo sistema. A resolução do problema se dá 

por meio da ferramenta do Excel “Atingir Meta”, a qual pelo método de 

Newton (MAY; BART, 2020), em processo iterativo computacional, atribui 

um novo preço para o kWh, até atingir condição inicial estipulada. Essa 

condição é a seguinte: a Taxa Interna de Retorno do projeto ser idêntica ao 

custo de capital próprio, isto é, resultar em valor presente líquido, VPL, nulo. 

o) O resultado da simulação é o valor do kWh para atender a taxa exigida pelo 

investidor. Posteriormente, é realizada a comparação entre o valor obtido 

pela simulação e o valor praticado pela concessionária. 

  

 As planilhas demonstrativas e os memoriais de cálculo estão disponíveis nos 

subitens de cada caso e respectivos complementos na seção de apêndices. 
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4.3 RESUMO DA METODOLOGIA 

 

Etapa 1 – Pesquisa de Mercado  

• Mapeamento de Mercado - Análise da cadeia de valor da produção de 

baterias, para fins de compreensão dos custos de aquisição e atuação 

das empresas nesse mercado. Essa etapa consiste em identificar e 

compreender a dinâmica entre os diversos players existentes. 

 

• Identificação de Casos Existentes - Pesquisa de locais onde o BESS foi 

instalado com êxito. Verificação de qual tecnologia utilizada, em que tipo 

de arranjo e em que tipo de mercado. Levantamento de propostas de 

fabricantes, e custos das instalações existentes. 

 

 Etapa 2 – Definição de Arranjo. 

 Escolha / definição das diferentes modalidades de arranjo e do tipo de 

tecnologia de banco de baterias a ser utilizado, com base na fundamentação 

teórica, nos casos estudados. Nesta etapa estuda-se os requisitos 

necessários do equipamento BESS para atender a determina função no 

sistema.  

 

 Etapa 3 – Definição de Constantes / Especificação Técnica do Equipamento 

 As constantes são os elementos que não sofrerão variação após a 

escolha do arranjo e da tecnologia, quando da execução das simulações de 

fluxo de caixa descontado. 

• Operação e Manutenção (O&M) - Definição dos custos de operação e 

manutenção, também denominados como Operational Expenditure 

(OPEX). Definição do valor e da periodicidade de dispêndios. 

• Ciclo de Vida - Definição do ciclo de vida do sistema. Essa etapa passa 

pela escolha da tecnologia e definição do número de ciclos que a bateria 

realizará e em qual periodicidade. 

• Eficiência - Define-se o rendimento médio do sistema, atribuindo-se as 

perdas de energia durante o processo de carga e descarga. 
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• Custo de capital próprio – Definição do custo de capital próprio.  

 

 Etapa 4 – Definição de Variáveis 

• CAPEX (Capital Expenditure) - Levantamento do investimento total 

necessário para implantação do BESS. Esse item contemplará o cálculo 

de importação, custos de revendedores, impostos e serviços de 

instalação, de forma a refletir o investimento real que um investidor 

realizará para o pleno funcionamento do sistema. 

• Inflação - Definição da taxa de variação do preço da energia.  A taxa de 

variação do preço da energia pode ser alterada em diversos cenários de 

simulação.  Essa é a taxa média que se assume como a inflação ou a 

deflação do preço da energia. 

 

 Etapa 5 – Simulação 

• Modelagem - Cálculo do preço do kWh de descarga - Na equação de 

cálculo da Taxa Interna de Retorno (TIR), isola-se a variável Preço do 

kWh e atribui-se o valor da TIR em igualdade ao Custo de Capital 

Próprio. Com a resolução da equação, encontra-se o valor do kWh de 

descarga da bateria. 

• Preço Final - Cálculo do custo total de um ciclo. Soma-se o valor da 

energia consumida no processo de carga à energia do processo de 

descarga. Desconta-se as perdas de eficiência ocorridas no processo de 

carga e descarga. 

 

 Etapa 6 – Apuração de Resultados 

• Organiza-se os resultados em tabelas e plota-se gráficos, registrando os 

resultados obtidos. 

 

 Etapa 7 – LOOP  

• Se todas as simulações, contemplando diferentes cenários para as 

variáveis da Etapa 4, já tenham sido realizadas, avança-se para o 

próximo caso; senão, realiza-se nova simulação 
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• Se todos os cenários, para todos os casos, já tenham sido realizados, 

conclui-se a simulação. 

 

 Etapa 8 – Conclusão 

• Se o preço atribuído ao kWh do BESS for menor que o disponibilizado 

pela concessionária local, atesta-se a viabilidade econômica do sistema  
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5 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 
 

5.1 SIMULAÇÃO CASO 1 

 

 O caso 1 consiste na simulação da experiência alemã, programa da KfW, no 

Brasil, na análise comparativa econômica de um microgrid, sem conexão à rede (off 

grid) versus a tarifa da concessionária local. 

 Para definir o dimensionamento do equipamento a ser instalado, o autor 

utilizou-se de medições em uma residência, durante o mês de outubro de 2019. Foram 

realizadas medições de consumo, com frequência horária, durante 10 dias. Foi 

calculada a média aritmética dessas medições, e atribuída como valores diários fixos.  

 Com base nesses valores, foi dimensionado um sistema solar fotovoltaico e 

um BESS para atender ao balanço de cargas, de forma a resultar em uma geração 

idêntica à carga mais o armazenamento, conforme GRÁFICO 1. Esses valores foram 

considerados para o período integral da simulação, estabelecido em 20 anos. 

  

GRÁFICO 1 - GRÁFICO DA RELAÇÃO ENTRE GERAÇÃO SOLAR, CONSUMO, COMPORTAMENTO 

DA BATERIA 

 

FONTE: O autor (2019). 

 

 A eficiência de carga e descarga da bateria foi considerada conforme 

informação do catálogo, de 95% na carga, e 95% na descarga, e para eficiência do 
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sistema de microgeração solar em 90%. A microgeração solar foi dimensionada em 7 

kWp, para um fator de capacidade de 9,5%.  

 A TABELA 7 traz a informação do dimensionamento final do sistema de 

microgeração e BESS, que deve atender ao consumo médio de 16,03 kWh/dia. O 

consumo médio diário para fins de simulação foi anualizado, resultando em 5.772,15 

kWh/ano. 

 

TABELA 7 - RESUMO DO DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DO CASO 1 

Consumo Total (R$)  R$               380,00  
Preço do kW  R$                   0,79  
Consumo total kWh / mês                     481,01  
Consumo médio dia em kWh                      (16,03) 
Geração Solar Fotovoltaico kWh (por dia)                       16,80  
Solar fotovoltaico kWp                         7,00  
Bateria Potência Máx (kW)                         1,68  
Bateria Energia (kWh)                         9,46  
Eficiência Solar 90% 
Eficiência Carga 95% 
Eficiência Descarga 95% 
Consumo Anual (kWh)                  5.772,15  

            FONTE: O autor (2020). 

 

 O sistema foi dimensionado com a utilização de produtos disponíveis no 

mercado nacional, no caso da microgeração solar, e internacional, no caso do BESS. 

A referência de preço do BESS foi o equipamento da Tesla, Power Wall.  

 O custo de importação e internalização do sistema está devidamente descrito 

na TABELA 8 e na TABELA 9. Em suma, uma importação de 5.900 dólares resulta em 

um produto vendido no mercado brasileiro em R$ 44.163,72, acrescidos de serviços 

de projeto e instalação.  

TABELA 8 - CUSTO DE INTERNAÇÃO DE UM BESS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - INTERNALIZAÇÃO BESS IMPORTADO 

Custo de aquisição em USD  $                                                       5.900,00  

Cotação Dolar x Real  R$                                                            4,25  

Custo em Reais (CR)  R$                                                   25.075,00  

IPI importação NA- Isenção pois não há similar nacional 

Imposto Importação NA- Isenção pois não há similar nacional 

ICMS (A) 4% 

PIS/COFINS - Lucro Real (B) 9,25% 

Frete (C) 3% 

Despesas de despacho aduaneiro (D) 2% 

BDI da Internalização (E) = (A+B+C+D) 18,25% 
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Recuperação de Impostos (I) 13,25% 

CRÉDITO DE PIS/COFINS SOBRE O 

CUSTO 
9,25% 

CRÉDITO ICMS SOBRE O CUSTO 4,00% 

Custo Unitário (F) =(CR) / (1- E)  R$                                                   30.672,78  

Custo Unitário sem impostos (FS)=(F)*(1-I)  R$                                                   26.608,64  

FONTE: O autor (2020). 

 

TABELA 9 - COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE INSTALAÇÃO DE UM BESS EM UMA RESIDÊNCIA 

Composição do Orçamento Preço Unit BDI 
Provável Preço no 

mercado 

Projeto   R$   1.000,00  35% R$   1.538,46 

BESS- Ref: Tesla PowerWall  R$ 26.608,64  40% R$ 44.163,72 

Adequação de painéis e infra de elétrica  R$        50,00  35% R$   3.076,92 

Valor Total (BESS)     R$ 48.779,10 

Custo do BESS por kWh instalado     R$   5.134,64 

FONTE: O autor (2020). 

 

 Para fins de dimensionamento da bateria, foi utilizado a potência ativa da 

bateria, isto é, a potência nominal, considerando uma margem de segurança adicional 

de 10%. Foi arbitrada também uma taxa de perda de capacidade da bateria de 1% ao 

ano, considerando a vida útil da bateria em 20 anos. 

 

 Foram realizadas 3 simulações, a saber: 

• (1) Simulação – CAPEX D0 – Essa simulação teve como objetivo 

descobrir o valor do kWh do sistema (microgeração + BESS) no cenário 

atual, contemplando o valor de investimento integral. Para fins de 

definição de custo de capital, foi arbitrada a taxa de prêmio (spread) no 

valor de 2%. A simulação ocorreu em ambiente sem reajuste 

inflacionário. 

• (2) Simulação - CAPEX - 35% - Essa simulação teve como objetivo 

descobrir o valor do KWh do sistema (microgeração + BESS) em um 

possível cenário futuro, onde o valor do investimento será reduzido em 

35%. Para fins de definição de custo de capital, foi arbitrada a taxa de 

prêmio de risco (spread) no valor de 2%. A simulação ocorreu em 

ambiente sem reajuste inflacionário. 

• (3) Simulação - CAPEX - 35% e Spread = 0 – Essa simulação teve como 

objetivo descobrir o valor do KWh do sistema (microgeração + BESS) 
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em um possível cenário futuro, onde a evolução da tecnologia e 

competição entre players propiciaria uma redução no valor do 

investimento na ordem de 35%. Nessa simulação, o prêmio de risco do 

custo de capital foi zerado, visando refletir o comportamento da parcela 

de consumidores denominada de early adopters (primeiros usuários), os 

quais possuem a percepção de que o valor utilitário do sistema é 

superior à necessidade de haver um prêmio de risco para o 

investimento. A simulação ocorreu em ambiente sem reajuste 

inflacionário. 

 

 Para fins de comparação com os valores obtidos na simulação, o custo da 

energia da concessionária foi considerado com um cenário sem inflação, e em outro 

cenário com o preço da energia crescendo 2,5%. Entende-se o segundo cenário com 

uma realidade de maior escassez de energia, frente a um possível crescimento 

econômico mais pujante. 

 Os resultados estão apresentados no GRÁFICO 2, onde destaca-se o 

cruzamento da linha alaranjada (preço da energia da concessionaria com crescimento 

anual de 2,5% acima da inflação), primeiramente com a linha azul (simulação 3 – early 

adopters) e, posteriormente, com a linha amarela (simulação 2).  

 Considerando o cenário que a energia crescerá a uma taxa de 2,5% acima da 

inflação, no ano de 2028, haverá uma parcela de usuários dispostos a se tornarem 

off-grid (desconectados da rede elétrica da concessionária local), e, a partir de 2033, 

será vantajoso economicamente. Os resultados demonstram a possibilidade de 

disrupção do modelo de negócio existente na distribuição de energia em um curto 

período, inferior a 10 anos.  

 A simulação 1 demonstra que, atualmente, olhando somente pela óptica 

econômica, não há interesse em adotar um sistema off-grid para residências, haja 

vista que valor do kWh é praticamente o dobro do que o praticado pela concessionária.  
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GRÁFICO 2 - APRESENTAÇÃO RESULTADOS SIMULAÇÃO CASO 1 

 

FONTE: O autor (2020). 

 

 As vantagens da utilização da função de UPS do microgrid não foram 

contabilizadas na análise econômica. Embora o custo resultado da simulação ainda 

esteja distante dos valores praticados pela concessionária, com a tendência de 

redução do preço das baterias, pela expressiva capacidade produtiva de baterias de 

íons de lítio, essa diferença estará cada vez mais próxima. 

 Extrapolando o caso do microgrid para uma residência, para o atendimento 

de regiões remotas, tais como ilhas e comunidades amazônicas, o preço calculado, 

por volta de R$ 1.500,00/MWh, é uma alternativa economicamente viável, 

principalmente para o atendimento de regiões de logística difícil ainda não atendidas 

pelo SEP.  

 

5.2 SIMULAÇÃO CASO 2  
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 O Caso 2 verifica a possibilidade de haver interesse econômico para um novo 

agente no setor elétrico, o Armazenador de Energia, que tem como objetivo aferir 

resultado financeiro por meio da compra da energia no período fora de ponta e venda 

no período de ponta, atividade denominada de Arbitragem. 

 O objetivo dessa simulação é verificar o preço do MWh para um sistema BESS 

de 10 MWh de energia. O negócio de arbitragem será simulado com as entradas de 

CAPEX, Custos Recorrentes mensais e Custo de Capital Próprio (CCP), conforme 

disposto nas tabelas referenciadas no decorrer desse capítulo. 

 Desconsiderou-se, nessa simulação, os encargos no sistema, a tarifa de uso 

do sistema de distribuição (TUSD) e transmissão (TUST), e o valor do ICMS, 

proporcionando uma comparação direta com o preço praticado no mercado livre de 

energia. O sistema de referência foi o MEGAPACK, do fabricante TESLA, cujo 

dimensionamento está disposto na TABELA 10. 

 

TABELA 10 - DIMENSIONAMENTO DO BESS 10 MWH 

Energia Instalada (MWh) - Módulo Padrão Megapack 2,958 

Potência (MW) - Módulo Padrão Megapack 0,739 

Área por módulo (m2) - Módulo Padrão Megapack 11,392 

Quantidade de Módulos 4 

Energia Instalada total (MWh) 11,832 

Potência Total (MW) 2,956 

Eficiência Ciclo de carga e descarga  0,905 

Área Total  65,568 

FONTE: O autor (2020). 

 

 O BESS instalado utilizou uma área de 66 m2, com potência nominal de 2,96 

MW e energia nominal de 11,83 MWh, resultando, para fins de cálculo de receita, em 

uma energia disponível de descarga/ano de 2.826 MWh, conforme disposto na 

TABELA 11. 

 

TABELA 11 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ENERGIA ANUAL DO BESS 

Número de Ciclos 10000,00 

Número de Anos 20,00 

Taxa de decréscimo de capacidade (a.a.) 1% 

Energia de descarga por dia (MWh) 10,71 

Energia de descarga por mês (somente dias úteis) (MWh) 235,58 

Energia de descarga por ano (MWh) 2826,90 

FONTE: O autor (2020). 
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 Assim como no Caso 1, o BESS é um produto importado , sem similar 

nacional, e, portanto, o custo levantado ex-works de cada módulo é de USD 900.000, 

resultando, conforme TABELA 12, após o processo de internação em território 

nacional, no valor de R$ 4.678.899,08 para cada módulo e, considerando os custos 

dos serviços associados para a correta instalação na condição CAPEX D0, de R$ 

32.215.737,47. 

 

TABELA 12 - COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO BESS 

Composição do Orçamento Preço Unit. BDI Provável Preço no mercado 
Projeto  R$ 35.000,00 35% R$ 53.846,15 

BESS R$ 18.715.596,33 40% R$ 31.192.660,55 

Transformador 13,8 kV, Painel 

CA + miscelâneas 
R$ 150.000,00 25% R$ 200.000,00 

Serviços de Instalação. R$ 500.000,00 35% R$ 769.230,77 

Subtotal - CAPEX D0   R$ 32.215.737,47 

CAPEX D0 por MWh instalado 
  R$ 3.010.816,59 

Subtotal - CAPEX D0-35%   R$ 20.940.229,36 

CAPEX D0-35% por MWh 

instalado 
  R$ 1.957.030,78 

FONTE: O autor (2020). 

 

 As despesas e custos recorrentes mensais foram calculados com base nas 

informações do fabricante, bem como na locação e serviços associados à preservação 

da instalação, conforme disposto na TABELA 13. 

 

TABELA 13 - DESPESAS RECORRENTES ANUAIS 

O&M (2%)  R$    644.314,75  

Seguros (1,5%)  R$    483.236,06  

DAG (Despesas de Administração Geral)  R$    240.000,00  

  FONTE: O autor (2020). 

 

 Para fins de tributação, foi adotado o regime de lucro presumido nos termos 

da legislação vigente (BRASIL, 1995), na base presumida de 8% de IRPJ e 12% de 

CSLL para as operações de energia elétrica.  

 Com base nas premissas e dados descritos, realizou-se as simulações no 

Cenário de Investimento CAPEX D0 e CAPEX D0-35%. 

 As planilhas completas de fluxo de caixa descontado estão dispostas no 

APÊNDICE 2, e os resultados oriundos dessas simulações estão dispostos na 

TABELA 14. 
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TABELA 14 - RESULTADO SIMULAÇÃO CASO 2 

CAPEX D0 D0-35% 
Custo do MWh Instalado R$ 3.010.816,59 R$ 1.957.030,78 

Diferença Preço Ponta x Fora de Ponta R$ 22,90 R$ 17,63 

Preço Venda MWh Ponta R$ 1.831,90 R$ 1.410,79 

Custo Compra da MWH Fora de Ponta R$ 80,00 R$ 80,00 

             FONTE: O autor (2020). 

 

             Conclui-se que, para haver interesse financeiro pela iniciativa privada na 

exploração do negócio de Arbitragem de energia, a diferença de preço entre os 

horários de ponta e fora de ponta, deve ser no mínimo, superior a 18 vezes, resultado 

esse obtido na simulação D0-35%. As medições do Preço Sombra (Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), 2019) indicaram uma variação de até 

cinco vezes entre os valores extremos na comercialização de energia.  

 

5.3 SIMULAÇÃO CASO 3 

 

 O Caso 3 consiste na utilização do BESS para supressão de picos de 

demanda, para usuários que adotem a tarifa branca, vide ANEXO I, a qual cobra 

diferentes tarifas para os diferentes períodos de carga (ponta, intermediário, fora de 

ponta). Para essa simulação, foi considerado um estabelecimento comercial hipotético 

que consuma 1.000 kWh durante o período de ponta, e seja atendido em baixa tensão. 

 A TABELA 15 demostra a metodologia para definição da receita; foi definido 

o termo de energia econômica como a energia corrigida após os fatores de perda de 

carga e descarga da bateria. O modelo contempla que a bateria descarregará um ciclo 

por dia durante 360 dias ao ano. 

TABELA 15 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA DO BESS 

Ciclos por dia  1,00 

Eficiência Carga 0,95 

Eficiência Descarga 0,95 

Energia Nominal dia kWh 1160,00 

Energia Real Descarga dia kWh 1102,00 

Energia Real Carga dia kWh 1221,05 

Diferença Carga e Descarga kWh 119,05 

Energia Econômica dia kWh 1040,95 

Energia Econômica Anual kWh 374741,05 

            FONTE: O autor (2020). 
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 O horizonte adotado foi o mesmo que o do Caso 1, período de 20 anos, com 

uma taxa de decréscimo da capacidade de energia do BESS de 1% ao ano. Os valores 

de internalização constam na TABELA 16. 

 

TABELA 16 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE INTERNAÇÃO BESS 

Custo de aquisição em USD $ 480.000,00 

Cotação Dolar x Real R$ 4,25 

Custo em Reais (CR) R$ 2.040.000,00 

IPI importação NA – Isenção, pois não há similar nacional 

Imposto Importação NA – Isenção, pois não há similar nacional 

ICMS (A) 4% 

PIS/COFINS - Lucro Real (B) 9,25% 

Frete (C) 3% 

Despesas de despacho aduaneiro (D) 2% 

BDI da Internalização (E) = (A+B+C+D) 18,25% 

Recuperação de Impostos (I) 13,25% 

CRÉDITO DE PIS/COFINS SOBRE O CUSTO 9,25% 

CRÉDITO ICMS SOBRE O CUSTO 4,00% 

Custo Unitário (F) =(CR) / (1- E) R$ 2.495.412,84 

Custo Unitário sem impostos (FS)=(F)*(1-I) R$ 2.164.770,64 

 FONTE: O autor (2020). 

 

 A simulação levou em conta o CAPEX D0 e um CAPEX D0-35%, conforme 

demonstrado na TABELA 17. O sistema instalado possui uma capacidade de energia 

de 1 MWh e 250 kW de potência. O custo instalado por MWh foi de R$3.633.335,69.   

 

TABELA 17 - COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO BESS 

(continua) 

Composição do Orçamento Preço Unit. BDI Provável Preço no mercado 
Projeto  R$         10.000,00 35% R$ 15.384,62 

BESS- Ref:  Tesla Power Pack  R$    2.164.770,64 40% R$ 3.607.951,07 

TABELA 17 - COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO BESS 

(conclusão) 

Composição do Orçamento Preço Unit. BDI Provável Preço no mercado 

Adequação de painéis e infra de elétrica R$         10.000,00 35% R$ 10.000,00 

Subtotal - CAPEX D0 
   R$ 3.633.335,69 

CAPEX D0 por MWh instalado 
   R$ 3.633.335,69 

Subtotal - CAPEX D0-35% 
   R$ 2.289.001,48 

CAPEX DO-35% por MWh instalado 
   R$ 2.289.001,48 

 FONTE: O autor (2020). 
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 A planilha completa do fluxo de caixa descontado encontra-se no APÊNDICE 

3. O valor do kWh obtido para atender a TMA foi de R$ 1,13 para a simulação CAPEX 

D0, e de R$ 0,73 para a simulação CAPEX D0-35%. Observa-se, na TABELA 18, que 

a diferença entre os valores da tarifa de ponta para fora de ponta é de R$ 0,69. No 

cenário CAPEX D0-35%, há viabilidade econômica, porém, no cenário CAPEX D0, 

não. O preço do kWh da geração diesel varia de R$0,90 a R$ 1,30 (CAMPOS, 2016), 

dependendo da metodologia adotada e do valor do diesel. Contudo, pode-se afirmar 

que os bancos de bateria estão na iminência de substituir os grupos motores 

geradores diesel como fonte para supressão de picos. Nos dias de hoje, mesmo 

tomando a simulação de CAPEX D0-35%, a soma da energia da carga do BESS mais 

os valores resultantes da descarga resulta em R$ 1,42, acima do intervalo dos 

geradores a diesel. 

 

TABELA 18 - RESUMO DOS RESULTADOS DA SIMULAÇÃO DO CASO 3 

Preço KWh CAPEX D0  R$                  1,13  

Preço KWh CAPEX D0-35%  R$                  0,73  

Tarifa Branca Copel - Ponta  R$                  1,51  

Tarifa Branca Copel - Fora de Ponta  R$                  0,69  

Diferença Ponta x Fora de Ponta  R$                  0,82  

         Fonte: O autor (2020). 

 

 

5.4 SIMULAÇÃO CASO 4 

 

 Nesta simulação, vamos considerar a instalação de um BESS 10MWh em 

uma subestação de 138/13,8 kV. A remuneração do BESS se dará por uma taxa fixa 

de serviço, a ser paga por disponibilidade. Nesse caso, o BESS está sendo 

remunerado como serviço ancilar, responsável por apoiar as atividades de controle de 

tensão e frequência na barra da subestação. O valor de investimento e características 

técnicas do equipamento foram os mesmos utilizados no CASO 2. O BESS será 

instalado no lado do terminal de baixa do transformador de 30 MVA. A potência do 

BESS de 3 MW compreende 10% da capacidade nominal do transformador, que está 

hipoteticamente instalado em uma subestação urbana, cuja soma de consumo de 

energia resulta em 13.608 MWh (valor obtido pela multiplicação do carregamento 

médio de 70% por um fator de potência de 0,9 e a quantidade de horas de um mês). 
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 Nesse exemplo, não vamos considerar o custo de aquisição da energia e nem 

da perda de energia referente a eficiência do processo de carga e descarga do BESS. 

Os demais custos de Impostos, O&M, DAG e seguros, permanecerão inalterados do 

Caso 2. 

 O resultado da simulação está descrito na TABELA 19, onde chegou-se em 

tarifas mensais. Para a simulação foi adotado um ciclo do BESS por dia.  

 

TABELA 19 - RESULTADO DA SIMULAÇÃO CASO 4 

  Tarifa Mensal Energia Mensal (1 ciclo/dia) MWh Preço por MW 

CAPEX D0 R$      382.048,00 321,24 R$       1.189,30 

CAPEX D0-35% R$      289.729,12 321,24 R$          901,91 

 FONTE: O autor (2020). 

  

 Ao ratearmos a tarifa do BESS em cada kWh consumido na barra de 13,8kV 

da SE, teríamos um acréscimo no intervalo de R$0,02 a R$0,03 na tarifa de energia, 

conforme indicado na TABELA 20. 

 

TABELA 20 - TARIFA ADICIONAL POR KWH PARA O CASO 4 

    Tarifa Adicional por kWh 

Potência do Transformador 138/13kV (30MVA) 30000,0   

Consumo de energia mensal (kWh)       13.608.000,00    

Custo BESS Mensal CAPEX D0  R$      382.048,00   R$                                0,03  

Custo BESS Mensal CAPEX D0-35%  R$      289.729,12   R$                                0,02  

 FONTE: O autor (2020). 

 

 A TABELA 21 compara o custo de instalação de um MW com as fontes 

hidráulicas e eólicas. A comparação tem a finalidade apenas de ilustrar o custo de 

instalação de alternativas para prover serviços ancilares. A comparação não é 

totalmente válida, pois enquanto o investimento do BESS foi dividido por unidade de 

energia (MWh), as outras fontes foram divididas por potência (MW instalado). 
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TABELA 21 - COMPARATIVO DE ENERGIA INSTALADA BESS VERSUS POTÊNCIA INSTALADA 

DE OUTRAS FONTES 

 
BESS D0 (MWh) BESS D0-35%(MWh) PCH5 (MW) EOLICA6 (MW) 

Custo de Instalação 

por MW 
R$   3.010.816,59 R$1.957.030,78 R$7.044.960,55 R$4.315.289,33 

  FONTE: O autor (2020). 

 

 Essa simulação afirma que o custo de armazenamento de 1 MWH, no Brasil, 

está dentro do intervalo de R$ 901,91 a R$ 1.189,30, sendo uma alternativa técnica 

factível para a prestação de serviços ancilares. O BESS, quando comparado com 

tecnologias concorrentes, como a da geração hidráulica, é notoriamente mais caro, 

todavia, o BESS possui uma série de facilidades que o diferenciam, e não são 

refletidas na análise econômica, tais quais: 

• Tempo de Instalação. O BESS é um elemento industrial, e sua instalação 

requer horas ou dias, muito inferior ao período de anos para construir uma 

hidroelétrica; 

• O BESS requer uma área diminuta, podendo ser instalado dentro da 

própria subestação; 

• O BESS fica localizado próximo ao distúrbio, melhorando a velocidade do 

reestabelecimento dos níveis de tensão e frequência exigidos; 

 O montante de R$ 0,03 de acréscimo na fatura de luz por kWh representa 

algo em torno de 4% de aumento. Não se pode afirmar que haverá interesse do 

mercado consumidor nesse aumento, frente a uma melhora na prestação do serviço 

público de distribuição de energia. 

 O BESS apresenta viabilidade econômica para atender situações pontuais de 

incrementos de consumo sazonais, onde o custo de se ampliar ou construir uma nova 

SE é superior ao custo de instalação do BESS.  

 

 

5.5 SIMULAÇÃO CASO 5 

 

                                            
5,6 Os valores foram obtidos por meio da divisão do total de investimento pela potência instalada dos 

resultados informados no leilão de energia nova ANEEL A-6 004-2019 (AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA, 2019b). 
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 O Caso 5 simula a instalação australiana da Hornsdale Power Reserve, onde 

a Tesla instalou 127 MWh. Nesse exemplo, vamos manter os valores de importação 

e BDI, e os preços recebidos nos levantamentos recentes. O dimensionamento do 

sistema possui as características descritas na TABELA 22. 

 

TABELA 22 - DIMENSIONAMENTO DO BESS PARA O CASO 5 

Dimensionamento do Sistema 
Energia Instalada (MWh) - Módulo Padrão Megapack 2,958 

Potência (MW) - Módulo Padrão Megapack 0,739 

Área por módulo (m2) - Módulo Padrão Megapack 11,392 

Quantidade de Módulos 43 

Energia Instalada total (MWh) 127,194 

Potência Total (MW) 31,777 

Eficiência Ciclo de carga e descarga  0,905 

Área Total  989,856 

 FONTE: O autor (2020). 

  

 A memória de cálculo para o dimensionamento da energia contemplou um 

ciclo por dia, pelo período de 20 anos, conforme TABELA 23. Os valores de Custo de 

Capital Próprio e a taxa de perda de capacidade de 1% a.a. foram mantidos do 

exemplo do Caso 2.  

 

TABELA 23 - DIMENSIONAMENTO DO MONTANTE DE ENERGIA PARA O CASO 5 

Memória de Cálculo da quantidade de Energia 
Número de Ciclos 10000,00 

Número de Anos 20,00 

Taxa de decréscimo de capacidade (a.a) 1% 

Energia de descarga por dia (MWh) 115,11 

Energia de descarga por mês (MWh) 3453,32 

Energia de descarga por ano (MWh) 41439,81 

 FONTE: O autor (2020). 

 

  O orçamento utilizado foi o do CAPEX D0 obtido no Caso 4 multiplicado pelos 

115,11 MWh de energia de descarga líquida, resultando no montante de R$ 346 

milhões de reais. Os valores de DAG, O&M e seguros foram arbitrados, conforme 

disposto na TABELA 24.  

TABELA 24 - CUSTOS RECORRENTES PARA O CASO 5 

O&M (1%) R$ 3.462.439,08 
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Seguros (1,0%) R$ 3.462.439,08 

DAG (0,5%) R$ 1.731.219,54 

 FONTE: O autor (2020). 

 

 As simulações chegaram nos preços de MWh armazenado, conforme 

disposto na TABELA 25. 

 

TABELA 25 - RESULTADO DAS SIMULAÇÕES DO CASO 5 

 
D0 D0-35% 

Custo do MWh Instalado  R$    3.007.924,54   R$ 1.955.150,95  

Preço de Armazenagem MWh  R$           1.074,38   R$          776,91  

 FONTE: O autor (2020). 

 

 O preço final de comercialização seria o montante referente a energia 

produzida somada ao preço da energia armazenada.  Somente quando a energia for 

negociada no mercado livre acima destes níveis haveria viabilidade econômica. 

Todavia, cita-se como exemplo o leilão de energia realizado para o sistema isolado 

de Roraima, onde o preço médio foi de R$ 833,00 por MWh (AGÊNCIA NACIONAL 

DE ENERGIA ELÉTRICA, 2019a).  

 Se tomarmos como base os valores negociados no último leilão da ANEEL 

(AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2019b), o valor do MWh solar foi de 

R$ 272,00. Fazendo a soma grosseira, pode-se estimar que um sistema conjugado 

pudesse competir com o preço de R$ 1.346 por MWh. O conjunto de geração solar 

com armazenamento eletroquímico de energia não teria saído vencedor do leilão de 

energia de Roraima. 

 O preço calculado não atesta a viabilidade econômica para essa situação. O 

exemplo de Hornsdale não deve ser replicado no Brasil para fins de comercialização 

de energia no mercado livre, ficando fadado a casos especiais em regiões isoladas de 

grande dificuldade logística. 
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5.6 APRESENTAÇÃO CONJUNTA DOS RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES 

 

 A TABELA 26 apresenta um resumo das 5 simulações realizadas. As 

diferenças constatadas refletem as diferenças de cenários e premissas adotadas em 

cada simulação.  

 

TABELA 26 - RESUMO DO PREÇO POR MWH 

  CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 

CAPEX D0  R$ 1.550,00   R$ 1.831,90   R$ 1.130,00   R$ 1.189,30   R$ 1.074,38  

CAPEX D0-35%  R$ 1.080,00   R$ 1.140,79   R$    730,00   R$    901,91   R$    776,91  

FONTE: O autor (2020). 

 

Os valores encontrados podem atestar que, no momento, não há viabilidade 

econômica para aplicação de BESS no sistema elétrico de potência. Embora seja uma 

tecnologia promissora, com grande expectativa de redução de custos, o autor não 

deslumbra a utilização em grande escala destes elementos no SEP em período de 5 

anos. Dentre as aplicações mais promissoras, destaca-se o Caso 1 e o Caso 4.  
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6 CONCLUSÃO 
 

 Com base nos resultados obtidos pelas simulações realizadas, afirma-se que 

a utilização de BESS, com base nas variáveis e premissas utilizadas, possui potencial, 

para em um cenário futuro, propiciar uma redução de custo aos serviços do SEP 

Brasileiro. Os valores monetários calculados para armazenamento de energia, obtidos 

pelas simulações dos casos 1,2,3 e 5, mostraram-se superiores aos produtos de 

utilidade semelhante existes no mercado Brasileiro do ano de 2019. No caso 4, a 

simulação indica que a utilização do BESS trás uma redução de custo quanto a 

prestação de serviço ancilar de apoio a operação da rede. A implantação dos BESS 

ainda não possui atratividade econômica para pessoas em suas residências, para os 

estabelecimentos comerciais e para as concessionárias. Os BESS, para aplicação em 

território Brasileiro, estão fadados a alguns projetos de P&D e para eventuais locais, 

cuja logística dificultosa impede a chegada no sistema elétrico e para a prestação de 

serviço ancilar, conforme resultado obtido no caso 4.  

 No entanto, a elevada capacidade de produção de células de baterias de íons 

de lítio e a crescente expertise da aplicação dos BESS, principalmente no mercado 

alemão e no mercado sul-coreano, traz a expectativa de uma redução significativa de 

custos nos próximos anos.  

 Embora não haja atratividade econômica agora, no momento em que houver, 

seja pela redução de custo nos BESS ou seja pelo aumento do custo da energia da 

concessionária, as possibilidades são disruptivas, e o modelo de regulação e 

remuneração do setor elétrico será posto em xeque como um todo.  

 A simulação do Caso 1 demonstra uma possibilidade de, em 2030, o custo da 

energia gerado por uma microrrede não conectado à rede da concessionária local 

possuir tarifa inferior à da concessionaria. Uma vez que a tecnologia chega antes e a 

regulação somente depois, a redução de custos na energia elétrica passa pela 

redução de tributos de esfera federal e estadual, e uma revisão na forma de 

remuneração das concessionárias de distribuição e das formas de competição do 

ambiente de geração e transmissão.  

 A adoção da liquidação horária de energia, prevista para ocorrer no início do 

ano de 2021, trará novas oportunidades de negócios para o mercado. É uma incógnita 

como o mercado brasileiro responderá à liquidação horária. É possível em 
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determinados períodos, vivermos a experiência australiana que, em alguns 

momentos, chegou a ter uma diferença de 500x entre o horário de maior preço e o de 

menor.  

 O Caso 5, demonstra que se um agente gerador de energia queira armazenar 

energia para vender somente no horário de melhor preço, o valor somente do 

armazenamento por MWh estaria em R$ 1.074,38. Contudo, considerando o preço do 

MWh de R$ 220,00, pode-se afirmar que variações de preço superiores a 6x (seis 

vezes) , com pelo menos um ciclo diário, tornam a figura do agente armazenador 

economicamente viável. A expectativa, dado o vasto parque de hidroelétricas 

instalado, é que esta volatilidade não aconteça, porém, espera-se diferenças maiores 

que as praticadas nas tarifas brancas das concessionárias. De qualquer forma, a 

adoção da liquidação horária possibilitará a efetiva inauguração do mercado de 

sistemas armazenadores de energia no Brasil, com a atividade de arbitragem do preço 

de energia sendo praticada em diferentes modais de negócios. 

 Dos negócios do setor elétrico, o modelo de regulação das distribuidoras de 

energia é o que mais sofre ameaça, e, justamente, o modelo que menos possui 

competição. Os segmentos de geração e transmissão são altamente competitivos, 

resultando em expressiva e constante redução de preço para a instalação de novos 

projetos e empreendimento. É justamente a distribuidora que possui a sua 

remuneração e incentivos estabelecidos em regulação e definida pela Agência 

Reguladora do poder concedente, e que possui o contato com o cliente final. Não há 

efetiva competição entre empresas concorrentes nos negócios de distribuição de 

energia. Arguido este tema, o barateamento dos BESS e geração fotovoltaica poderão 

levar à criação de pequenas empresas de microrredes que compitam exatamente 

contra as distribuidoras, como demonstrado no Caso 1.  

 Existe um outro fator, muito conhecido nos estudos de economia 

comportamental, que esse trabalho não levou em consideração: a utilização da 

funcionalidade de reserva de energia ou backup, isto é, a utilização do BESS como 

um UPS, traz um valor de segurança e independência ao usuário, que em alguns 

casos justifique de imediato pagar mais caro pela mesma energia7. Em consulta a 

                                            
7 O autor não encontrou base comparativa de valores monetários para fazer a simulação econômica do 

atendimento da concessionária com redundância de ramais, haja vista a impossibilidade de definir o 

custo de atendimento pela concessionária. Atendimento de energia com confiabilidade próxima a 100% 
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vendedores de sistemas BESS na Alemanha, esses me informaram que os países 

onde há mais demanda de BESS são justamente os com as piores distribuidoras de 

energia, com grande enfoque para o continente africano, em países como Angola e 

Nigéria. É possível afirmar que uma parte do mercado de BESS se dará somente pela 

insatisfação de usuários das concessionárias de distribuição. A possibilidade de 

comprar sistemas de microrredes em supermercados ou pela internet traz uma nova 

liberdade e independência ao usuário, que não precisa se submeter ao monopólio da 

distribuidora de energia. 

Pode-se afirmar que tão logo as previsões de redução de preço do BESS se 

confirmem, haverá incentivo econômico, isto é , se tornará uma negócio 

economicamente viável, realizar investimentos em sistemas armazenadores de 

energia, seja nas residências com sistemas de pequeno porte, seja no comércio, na 

indústria e até mesmo diretamente no sistema elétrico de potência. Haja vista que a 

viabilidade técnica está consolidada e experimentada em diversos empreendimentos, 

em um futuro próximo, há uma grande expectativa que a ampliação descentralizada 

do BESS trará um ganho de produtividade a cadeia de valor do SEP.   

                                            
são feitos mediantes estudos específicos, onde eventualmente os custos de infraestrutura são 

assumidos pelo próprio consumidor.  
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APÊNDICE 1 - MEMÓRIAS DE CÁLCULO COMPLEMENTARES E SIMULAÇÕES CASO 1 
 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI 

BDI - BUDGET DIFERECEN INCOME 40% 
ICMS 18% 
PIS/COFINS 9,25% 
DESPESAS DE VENDA E MARKETING 2,50% 
DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 5,00% 
MARGEM BRUTA 5,0% 

 

 

BASE DE DADOS – GRÁFICO DE DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DO CASO 1 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total 
Consumo 
(kW) 

         
(0,160) 

         
(0,160) 

         
(0,160) 

         
(0,160) 

         
(0,241) 

         
(0,321) 

         
(0,561) 

         
(0,561) 

         
(0,561) 

         
(0,321) 

         
(1,283) 

         
(1,283) 

         
(1,122) 

         
(0,641) 

         
(0,481) 

         
(0,401) 

         
(0,802) 

         
(1,283) 

         
(1,603) 

         
(1,603) 

         
(1,283) 

         
(0,481) 

         
(0,321) 

         
(0,241) 

       
(16,034) 

Bateria 
          
0,169  

          
0,169  

          
0,169  

          
0,169  

          
0,253  

         
(0,158) 

         
(0,237) 

         
(0,716) 

         
(1,035) 

         
(1,435) 

         
(1,111) 

         
(1,909) 

         
(0,793) 

         
(0,635) 

         
(0,317) 

         
(0,078) 

          
0,844  

          
1,350  

          
1,688  

          
1,688  

          
1,350  

          
0,506  

          
0,338  

          
0,253  

          
0,521  

Geração 
Solar 
(kW)           0,4788 0,798 1,2768 1,596 1,7556 2,394 3,192 1,9152 1,2768 0,798 0,4788                 

        
15,960  
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SIMULAÇÃO 1 – CASO 1 

 
 

SIMULAÇÃO 2 – CASO 1 

 
 

 

  

(1) Simulação - CAPEX D0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CAPEX (80.279)R$      

Receita 8.970R$        8.881R$     8.792R$     8.704R$     8.617R$     8.531R$     8.445R$     8.361R$     8.277R$     8.195R$     8.113R$     8.032R$    7.951R$   7.872R$   7.793R$   7.715R$   7.638R$    7.562R$    7.486R$    7.411R$   
Custos O&M (2.204)R$       (2.204)R$    (2.204)R$    (2.204)R$    (2.204)R$    (2.204)R$    (2.204)R$    (2.204)R$    (2.204)R$    (2.204)R$    (2.204)R$    (2.204)R$   (2.204)R$  (2.204)R$  (2.204)R$  (2.204)R$  (2.204)R$   (2.204)R$   (2.204)R$   (2.204)R$  
Fluxo de Caixa (73.513)R$      6.677R$     6.588R$     6.500R$     6.413R$     6.327R$     6.241R$     6.157R$     6.073R$     5.990R$     5.908R$     5.827R$    5.747R$   5.668R$   5.589R$   5.511R$   5.434R$    5.357R$    5.282R$    5.207R$   
Fluxo de Caixa Acumulado (73.513)R$      (66.836)R$   (60.249)R$   (53.749)R$   (47.336)R$   (41.010)R$   (34.768)R$   (28.611)R$  (22.538)R$   (16.548)R$  (10.639)R$  (4.812)R$   935R$      6.603R$   12.191R$  17.702R$  23.136R$  28.493R$  33.775R$  38.982R$  

TIR 4,91%
VPL R$0,00

(2) Simulação - CAPEX (-35%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CAPEX (52.181,42)R$ 

Receita 6.209R$        6.147R$     6.086R$     6.025R$     5.965R$     5.905R$     5.846R$     5.787R$     5.730R$     5.672R$     5.615R$     5.559R$    5.504R$   5.449R$   5.394R$   5.340R$   5.287R$    5.234R$    5.182R$    5.130R$   
Custos O&M (1.783)           (1.783)        (1.783)        (1.783)        (1.783)        (1.783)        (1.783)        (1.783)        (1.783)        (1.783)        (1.783)        (1.783)       (1.783)      (1.783)      (1.783)      (1.783)      (1.783)       (1.783)       (1.783)       (1.783)      
Fluxo de Caixa (47.755)          4.364         4.303         4.242         4.182         4.122         4.063         4.005         3.947         3.889         3.833         3.777        3.721       3.666       3.611       3.558       3.504        3.451        3.399        3.347       
Fluxo de Caixa Acumulado (47.755)          (43.391)       (39.088)       (34.846)       (30.664)       (26.542)       (22.478)       (18.474)      (14.527)       (10.638)      (6.805)        (3.028)       693          4.359       7.970       11.528      15.032      18.483      21.882      25.229      

TIR 4,91%
VPL (R$0,00)
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SIMULAÇÃO 3 – CASO 1 

 
 

 

RESULTADO DAS SIMULAÇÕES – CASO 1 

 
 

 

  

(3) Simulação - CAPEX (-35%) e Spread = 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CAPEX (52.181)R$      

Receita 5.616R$        5.560R$     5.504R$     5.449R$     5.395R$     5.341R$     5.287R$     5.234R$     5.182R$     5.130R$     5.079R$     5.028R$    4.978R$   4.928R$   4.879R$   4.830R$   4.782R$    4.734R$    4.687R$    4.640R$   

Custos O&M (1.783)R$       (1.783)R$    (1.783)R$    (1.783)R$    (1.783)R$    (1.783)R$    (1.783)R$    (1.783)R$    (1.783)R$    (1.783)R$    (1.783)R$    (1.783)R$   (1.783)R$  (1.783)R$  (1.783)R$  (1.783)R$  (1.783)R$   (1.783)R$   (1.783)R$   (1.783)R$  

Fluxo de Caixa (48.348)R$      3.777R$     3.721R$     3.666R$     3.612R$     3.558R$     3.505R$     3.452R$     3.399R$     3.347R$     3.296R$     3.245R$    3.195R$   3.145R$   3.096R$   3.047R$   2.999R$    2.951R$    2.904R$    2.857R$   

Fluxo de Caixa Acumulado (48.348)R$      (44.571)R$   (40.850)R$   (37.184)R$   (33.572)R$   (30.014)R$   (26.509)R$   (23.058)R$  (19.658)R$   (16.311)R$  (13.015)R$  (9.769)R$   (6.574)R$  (3.429)R$  (333)R$     2.714R$   5.713R$    8.665R$    11.568R$  14.425R$  

TIR 2,91%

VPL (R$0,00)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Tarifa 0,79R$          0,79R$       0,79R$       0,79R$       0,79R$       0,79R$       0,79R$       0,79R$      0,79R$       0,79R$      0,79R$      0,79R$      0,79R$     0,79R$     0,79R$     0,79R$     0,79R$      0,79R$      0,79R$      0,79R$     

Tarifa  + 2,5%  a.a 0,79R$          0,81R$       0,83R$       0,85R$       0,87R$       0,89R$       0,92R$       0,94R$      0,96R$       0,99R$      1,01R$      1,04R$      1,06R$     1,09R$     1,12R$     1,14R$     1,17R$      1,20R$      1,23R$      1,26R$     

(1) Simulação - CAPEX D0 1,55R$          1,55R$       1,55R$       1,55R$       1,55R$       1,55R$       1,55R$       1,55R$      1,55R$       1,55R$      1,55R$      1,55R$      1,55R$     1,55R$     1,55R$     1,55R$     1,55R$      1,55R$      1,55R$      1,55R$     

(2) Simulação - CAPEX (-35%) 1,08R$          1,08R$       1,08R$       1,08R$       1,08R$       1,08R$       1,08R$       1,08R$      1,08R$       1,08R$      1,08R$      1,08R$      1,08R$     1,08R$     1,08R$     1,08R$     1,08R$      1,08R$      1,08R$      1,08R$     

(3) Simulação - CAPEX (-35%) e Spread = 00,97R$          0,97R$       0,97R$       0,97R$       0,97R$       0,97R$       0,97R$       0,97R$      0,97R$       0,97R$      0,97R$      0,97R$      0,97R$     0,97R$     0,97R$     0,97R$     0,97R$      0,97R$      0,97R$      0,97R$     
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APÊNDICE 2 - SIMULAÇÕES CASO 2 
 

SIMULAÇÃO CAPEX D0 

 
  

 

SIMULAÇÃO CAPEX D0-35% 

 
  

  

(1) Simulação - CAPEX D0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CAPEX (32.215.737)R$        

Receita 5.178.590R$      5.126.804R$    5.075.536R$     5.024.781R$    4.974.533R$    4.924.787R$    4.875.540R$    4.826.784R$   4.778.516R$   4.730.731R$  4.683.424R$  4.636.590R$  4.590.224R$  4.544.321R$   4.498.878R$   4.453.889R$   4.409.351R$   4.365.257R$   4.321.605R$         4.278.388R$         

Impostos(Pis/Cofins) (189.019)R$        (187.128)R$      (185.257)R$       (183.404)R$      (181.570)R$      (179.755)R$      (177.957)R$      (176.178)R$     (174.416)R$     (172.672)R$    (170.945)R$    (169.236)R$    (167.543)R$    (165.868)R$     (164.209)R$     (162.567)R$     (160.941)R$     (159.332)R$     (157.739)R$          (156.161)R$          

Receita Líquida 4.989.571R$      4.939.676R$    4.890.279R$     4.841.376R$    4.792.962R$    4.745.033R$    4.697.582R$    4.650.607R$   4.604.100R$   4.558.059R$  4.512.479R$  4.467.354R$  4.422.681R$  4.378.454R$   4.334.669R$   4.291.323R$   4.248.409R$   4.205.925R$   4.163.866R$         4.122.227R$         

Custos de Energia para carga do BESS (226.152)R$        (226.152)R$      (226.152)R$       (226.152)R$      (226.152)R$      (226.152)R$      (226.152)R$      (226.152)R$     (226.152)R$     (226.152)R$    (226.152)R$    (226.152)R$    (226.152)R$    (226.152)R$     (226.152)R$     (226.152)R$     (226.152)R$     (226.152)R$     (226.152)R$          (226.152)R$          

O&M (2%) (644.315)R$        (644.315)R$      (644.315)R$       (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$     (644.315)R$     (644.315)R$    (644.315)R$    (644.315)R$    (644.315)R$    (644.315)R$     (644.315)R$     (644.315)R$     (644.315)R$     (644.315)R$     (644.315)R$          (644.315)R$          

Seguros (1,5%) (483.236)R$        (483.236)R$      (483.236)R$       (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$     (483.236)R$     (483.236)R$    (483.236)R$    (483.236)R$    (483.236)R$    (483.236)R$     (483.236)R$     (483.236)R$     (483.236)R$     (483.236)R$     (483.236)R$          (483.236)R$          

DAG (240.000)R$        (240.000)R$      (240.000)R$       (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$     (240.000)R$     (240.000)R$    (240.000)R$    (240.000)R$    (240.000)R$    (240.000)R$     (240.000)R$     (240.000)R$     (240.000)R$     (240.000)R$     (240.000)R$          (240.000)R$          

Lucro Bruto 3.395.868R$      3.345.973R$    3.296.576R$     3.247.673R$    3.199.259R$    3.151.330R$    3.103.879R$    3.056.904R$   3.010.398R$   2.964.357R$  2.918.776R$  2.873.651R$  2.828.978R$  2.784.751R$   2.740.966R$   2.697.620R$   2.654.706R$   2.612.222R$   2.570.163R$         2.528.524R$         

IRPJ e CSLL (159.501)R$        (157.906)R$      (156.327)R$       (154.763)R$      (153.216)R$      (151.683)R$      (150.167)R$      (148.665)R$     (147.178)R$     (145.707)R$    (144.249)R$    (142.807)R$    (141.379)R$    (139.965)R$     (138.565)R$     (137.180)R$     (135.808)R$     (134.450)R$     (133.105)R$          (131.774)R$          

Lucro Líquido 3.236.368R$      3.188.067R$    3.140.249R$     3.092.910R$    3.046.044R$    2.999.646R$    2.953.713R$    2.908.239R$   2.863.219R$   2.818.650R$  2.774.527R$  2.730.844R$  2.687.599R$  2.644.786R$   2.602.401R$   2.560.440R$   2.518.898R$   2.477.772R$   2.437.058R$         2.396.750R$         

Fluxo de Caixa (32.215.737)R$        3.395.868R$      3.345.973R$    3.296.576R$     3.247.673R$    3.199.259R$    3.151.330R$    3.103.879R$    3.056.904R$   3.010.398R$   2.964.357R$  2.918.776R$  2.873.651R$  2.828.978R$  2.784.751R$   2.740.966R$   2.697.620R$   2.654.706R$   2.612.222R$   2.570.163R$         2.528.524R$         

Fluxo de Caixa Acumulado (32.215.737)R$        (28.819.869)R$   (25.473.896)R$  (22.177.320)R$  (18.929.647)R$  (15.730.388)R$  (12.579.058)R$  (9.475.179)R$   (6.418.275)R$  (3.407.877)R$  (443.521)R$    2.475.255R$  5.348.906R$  8.177.884R$  10.962.635R$  13.703.601R$  16.401.221R$  19.055.927R$  21.668.149R$  24.238.312R$       26.766.837R$       

TIR 7,04%

VPL R$0,00

(2) Simulação - CAPEX D0 - 35%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CAPEX (20.940.229)R$        

Receita 3.988.171R$      3.948.289R$    3.908.807R$     3.869.719R$    3.831.021R$    3.792.711R$    3.754.784R$    3.717.236R$   3.680.064R$   3.643.263R$  3.606.831R$  3.570.762R$  3.535.055R$  3.499.704R$   3.464.707R$   3.430.060R$   3.395.759R$   3.361.802R$   3.328.184R$         3.294.902R$         

Impostos(Pis/Cofins) (145.568)R$        (144.113)R$      (142.671)R$       (141.245)R$      (139.832)R$      (138.434)R$      (137.050)R$      (135.679)R$     (134.322)R$     (132.979)R$    (131.649)R$    (130.333)R$    (129.029)R$    (127.739)R$     (126.462)R$     (125.197)R$     (123.945)R$     (122.706)R$     (121.479)R$          (120.264)R$          

Receita Líquida 3.842.603R$      3.804.177R$    3.766.135R$     3.728.474R$    3.691.189R$    3.654.277R$    3.617.734R$    3.581.557R$   3.545.741R$   3.510.284R$  3.475.181R$  3.440.429R$  3.406.025R$  3.371.965R$   3.338.245R$   3.304.863R$   3.271.814R$   3.239.096R$   3.206.705R$         3.174.638R$         

Custos de Energia para carga do BESS (226.152)R$        (226.152)R$      (226.152)R$       (226.152)R$      (226.152)R$      (226.152)R$      (226.152)R$      (226.152)R$     (226.152)R$     (226.152)R$    (226.152)R$    (226.152)R$    (226.152)R$    (226.152)R$     (226.152)R$     (226.152)R$     (226.152)R$     (226.152)R$     (226.152)R$          (226.152)R$          

O&M (2%) (644.315)R$        (644.315)R$      (644.315)R$       (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$     (644.315)R$     (644.315)R$    (644.315)R$    (644.315)R$    (644.315)R$    (644.315)R$     (644.315)R$     (644.315)R$     (644.315)R$     (644.315)R$     (644.315)R$          (644.315)R$          

Seguros (1,5%) (483.236)R$        (483.236)R$      (483.236)R$       (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$     (483.236)R$     (483.236)R$    (483.236)R$    (483.236)R$    (483.236)R$    (483.236)R$     (483.236)R$     (483.236)R$     (483.236)R$     (483.236)R$     (483.236)R$          (483.236)R$          

DAG (240.000)R$        (240.000)R$      (240.000)R$       (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$     (240.000)R$     (240.000)R$    (240.000)R$    (240.000)R$    (240.000)R$    (240.000)R$     (240.000)R$     (240.000)R$     (240.000)R$     (240.000)R$     (240.000)R$          (240.000)R$          

Lucro Bruto 2.248.900R$      2.210.474R$    2.172.432R$     2.134.771R$    2.097.486R$    2.060.574R$    2.024.031R$    1.987.854R$   1.952.039R$   1.916.581R$  1.881.478R$  1.846.726R$  1.812.322R$  1.778.262R$   1.744.542R$   1.711.160R$   1.678.111R$   1.645.393R$   1.613.002R$         1.580.935R$         

IRPJ e CSLL (122.836)R$        (121.607)R$      (120.391)R$       (119.187)R$      (117.995)R$      (116.816)R$      (115.647)R$      (114.491)R$     (113.346)R$     (112.213)R$    (111.090)R$    (109.979)R$    (108.880)R$    (107.791)R$     (106.713)R$     (105.646)R$     (104.589)R$     (103.543)R$     (102.508)R$          (101.483)R$          

Lucro Líquido 2.126.064R$      2.088.867R$    2.052.041R$     2.015.584R$    1.979.491R$    1.943.759R$    1.908.384R$    1.873.363R$   1.838.693R$   1.804.369R$  1.770.388R$  1.736.747R$  1.703.443R$  1.670.471R$   1.637.829R$   1.605.514R$   1.573.522R$   1.541.850R$   1.510.494R$         1.479.452R$         

Fluxo de Caixa (20.940.229)R$        2.248.900R$      2.210.474R$    2.172.432R$     2.134.771R$    2.097.486R$    2.060.574R$    2.024.031R$    1.987.854R$   1.952.039R$   1.916.581R$  1.881.478R$  1.846.726R$  1.812.322R$  1.778.262R$   1.744.542R$   1.711.160R$   1.678.111R$   1.645.393R$   1.613.002R$         1.580.935R$         

Fluxo de Caixa Acumulado (20.940.229)R$        (18.691.329)R$   (16.480.855)R$  (14.308.423)R$  (12.173.652)R$  (10.076.166)R$  (8.015.592)R$   (5.991.560)R$   (4.003.706)R$  (2.051.668)R$  (135.087)R$    1.746.392R$  3.593.118R$  5.405.440R$  7.183.702R$   8.928.245R$   10.639.404R$  12.317.516R$  13.962.909R$  15.575.911R$       17.156.846R$       

TIR 7,04%

VPL R$0,00
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APÊNDICE 3 - SIMULAÇÕES CASO 3 
 

SIMULAÇÃO CAPEX D0 

 
 

 

SIMULAÇÃO CAPEX D0-35% 

 
  

(1) Simulação - CAPEX D0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CAPEX (3.633.336)R$          

Receita 423.377R$              419.143R$             414.951R$             410.802R$              406.694R$                402.627R$             398.601R$             394.615R$  390.668R$    386.762R$    382.894R$    379.065R$    375.275R$    371.522R$    367.807R$    364.129R$    360.487R$    356.882R$    353.314R$    349.780R$    
Custos O&M (72.667)R$              (72.667)R$              (72.667)R$              (72.667)R$               (72.667)R$                 (72.667)R$              (72.667)R$              (72.667)R$   (72.667)R$     (72.667)R$     (72.667)R$     (72.667)R$     (72.667)R$     (72.667)R$     (72.667)R$     (72.667)R$     (72.667)R$     (72.667)R$     (72.667)R$     (72.667)R$     
Fluxo de Caixa (3.282.626)R$          346.476R$             342.285R$             338.135R$              334.027R$                329.960R$             325.934R$             321.948R$  318.002R$    314.095R$    310.227R$    306.399R$    302.608R$    298.855R$    295.140R$    291.462R$    287.821R$    284.216R$    280.647R$    277.114R$    
Fluxo de Caixa Acumulado (3.282.626)R$          346.476R$             342.285R$             338.135R$              334.027R$                329.960R$             325.934R$             321.948R$  318.002R$    314.095R$    310.227R$    306.399R$    302.608R$    298.855R$    295.140R$    291.462R$    287.821R$    284.216R$    280.647R$    277.114R$    

TIR 7,04%
VPL (R$0,00)

(2) Simulação - CAPEX D0-35%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CAPEX (2.361.668)R$          

Receita 275.195R$              272.443R$             269.718R$             267.021R$              264.351R$                261.707R$             259.090R$             256.500R$  253.935R$    251.395R$    248.881R$    246.392R$    243.928R$    241.489R$    239.074R$    236.684R$    234.317R$    231.974R$    229.654R$    227.357R$    
Custos O&M (47.233)R$              (47.233)R$              (47.233)R$              (47.233)R$               (47.233)R$                 (47.233)R$              (47.233)R$              (47.233)R$   (47.233)R$     (47.233)R$     (47.233)R$     (47.233)R$     (47.233)R$     (47.233)R$     (47.233)R$     (47.233)R$     (47.233)R$     (47.233)R$     (47.233)R$     (47.233)R$     
Fluxo de Caixa (2.133.707)R$          225.209R$             222.485R$             219.788R$              217.118R$                214.474R$             211.857R$             209.266R$  206.701R$    204.162R$    201.648R$    199.159R$    196.695R$    194.256R$    191.841R$    189.450R$    187.083R$    184.740R$    182.420R$    180.124R$    
Fluxo de Caixa Acumulado (2.133.707)R$          225.209R$             222.485R$             219.788R$              217.118R$                214.474R$             211.857R$             209.266R$  206.701R$    204.162R$    201.648R$    199.159R$    196.695R$    194.256R$    191.841R$    189.450R$    187.083R$    184.740R$    182.420R$    180.124R$    

TIR 7,04%
VPL R$0,00
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APÊNDICE 4 - SIMULAÇÕES CASO 4 
 

SIMULAÇÃO CAPEX D0 

 
 

 

SIMULAÇÃO CAPEX D0-35% 

 
  

(1) Simulação - CAPEX D0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CAPEX (32.215.737)R$      

Receita 4.584.576R$                        4.584.576R$      4.584.576R$      4.584.576R$     4.584.576R$     4.584.576R$    4.584.576R$    4.584.576R$    4.584.576R$    4.584.576R$    4.584.576R$    4.584.576R$    4.584.576R$    4.584.576R$    4.584.576R$    4.584.576R$    4.584.576R$    4.584.576R$    4.584.576R$       4.584.576R$       
Impostos(Pis/Cofins) (167.337)R$                          (167.337)R$        (167.337)R$        (167.337)R$       (167.337)R$       (167.337)R$      (167.337)R$      (167.337)R$      (167.337)R$      (167.337)R$      (167.337)R$      (167.337)R$      (167.337)R$      (167.337)R$      (167.337)R$      (167.337)R$      (167.337)R$      (167.337)R$      (167.337)R$         (167.337)R$         
Receita Líquida 4.417.239R$                        4.417.239R$      4.417.239R$      4.417.239R$     4.417.239R$     4.417.239R$    4.417.239R$    4.417.239R$    4.417.239R$    4.417.239R$    4.417.239R$    4.417.239R$    4.417.239R$    4.417.239R$    4.417.239R$    4.417.239R$    4.417.239R$    4.417.239R$    4.417.239R$       4.417.239R$       
O&M (2%) (644.315)R$                          (644.315)R$        (644.315)R$        (644.315)R$       (644.315)R$       (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$         (644.315)R$         
Seguros (1,5%) (483.236)R$                          (483.236)R$        (483.236)R$        (483.236)R$       (483.236)R$       (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$         (483.236)R$         
DAG (240.000)R$                          (240.000)R$        (240.000)R$        (240.000)R$       (240.000)R$       (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$         (240.000)R$         
Lucro Bruto 3.049.688R$                        3.049.688R$      3.049.688R$      3.049.688R$     3.049.688R$     3.049.688R$    3.049.688R$    3.049.688R$    3.049.688R$    3.049.688R$    3.049.688R$    3.049.688R$    3.049.688R$    3.049.688R$    3.049.688R$    3.049.688R$    3.049.688R$    3.049.688R$    3.049.688R$       3.049.688R$       
IRPJ e CSLL (141.205)R$                          (141.205)R$        (141.205)R$        (141.205)R$       (141.205)R$       (141.205)R$      (141.205)R$      (141.205)R$      (141.205)R$      (141.205)R$      (141.205)R$      (141.205)R$      (141.205)R$      (141.205)R$      (141.205)R$      (141.205)R$      (141.205)R$      (141.205)R$      (141.205)R$         (141.205)R$         
Lucro Líquido 2.908.483R$                        2.908.483R$      2.908.483R$      2.908.483R$     2.908.483R$     2.908.483R$    2.908.483R$    2.908.483R$    2.908.483R$    2.908.483R$    2.908.483R$    2.908.483R$    2.908.483R$    2.908.483R$    2.908.483R$    2.908.483R$    2.908.483R$    2.908.483R$    2.908.483R$       2.908.483R$       
Fluxo de Caixa (32.215.737)R$      3.049.688R$                        3.049.688R$      3.049.688R$      3.049.688R$     3.049.688R$     3.049.688R$    3.049.688R$    3.049.688R$    3.049.688R$    3.049.688R$    3.049.688R$    3.049.688R$    3.049.688R$    3.049.688R$    3.049.688R$    3.049.688R$    3.049.688R$    3.049.688R$    3.049.688R$       3.049.688R$       
Fluxo de Caixa Acumulado (32.215.737)R$      (29.166.049)R$                     (26.116.361)R$   (23.066.673)R$   (20.016.985)R$  (16.967.297)R$  (13.917.608)R$ (10.867.920)R$ (7.818.232)R$   (4.768.544)R$   (1.718.856)R$   1.330.832R$    4.380.521R$    7.430.209R$    10.479.897R$  13.529.585R$  16.579.273R$  19.628.961R$  22.678.650R$  25.728.338R$     28.778.026R$     

TIR 7,04%
VPL R$0,00

(2) Simulação - CAPEX D0-35%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CAPEX (20.940.229)R$      

Receita 3.476.749R$                        3.476.749R$      3.476.749R$      3.476.749R$     3.476.749R$     3.476.749R$    3.476.749R$    3.476.749R$    3.476.749R$    3.476.749R$    3.476.749R$    3.476.749R$    3.476.749R$    3.476.749R$    3.476.749R$    3.476.749R$    3.476.749R$    3.476.749R$    3.476.749R$       3.476.749R$       

Impostos(Pis/Cofins) (126.901)R$                          (126.901)R$        (126.901)R$        (126.901)R$       (126.901)R$       (126.901)R$      (126.901)R$      (126.901)R$      (126.901)R$      (126.901)R$      (126.901)R$      (126.901)R$      (126.901)R$      (126.901)R$      (126.901)R$      (126.901)R$      (126.901)R$      (126.901)R$      (126.901)R$         (126.901)R$         

Receita Líquida 3.349.848R$                        3.349.848R$      3.349.848R$      3.349.848R$     3.349.848R$     3.349.848R$    3.349.848R$    3.349.848R$    3.349.848R$    3.349.848R$    3.349.848R$    3.349.848R$    3.349.848R$    3.349.848R$    3.349.848R$    3.349.848R$    3.349.848R$    3.349.848R$    3.349.848R$       3.349.848R$       

0 (644.315)R$                          (644.315)R$        (644.315)R$        (644.315)R$       (644.315)R$       (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$      (644.315)R$         (644.315)R$         

0 (483.236)R$                          (483.236)R$        (483.236)R$        (483.236)R$       (483.236)R$       (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$      (483.236)R$         (483.236)R$         

0 (240.000)R$                          (240.000)R$        (240.000)R$        (240.000)R$       (240.000)R$       (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$      (240.000)R$         (240.000)R$         

Lucro Bruto 1.982.297R$                        1.982.297R$      1.982.297R$      1.982.297R$     1.982.297R$     1.982.297R$    1.982.297R$    1.982.297R$    1.982.297R$    1.982.297R$    1.982.297R$    1.982.297R$    1.982.297R$    1.982.297R$    1.982.297R$    1.982.297R$    1.982.297R$    1.982.297R$    1.982.297R$       1.982.297R$       

IRPJ e CSLL (107.084)R$                          (107.084)R$        (107.084)R$        (107.084)R$       (107.084)R$       (107.084)R$      (107.084)R$      (107.084)R$      (107.084)R$      (107.084)R$      (107.084)R$      (107.084)R$      (107.084)R$      (107.084)R$      (107.084)R$      (107.084)R$      (107.084)R$      (107.084)R$      (107.084)R$         (107.084)R$         

Lucro Líquido 1.875.213R$                        1.875.213R$      1.875.213R$      1.875.213R$     1.875.213R$     1.875.213R$    1.875.213R$    1.875.213R$    1.875.213R$    1.875.213R$    1.875.213R$    1.875.213R$    1.875.213R$    1.875.213R$    1.875.213R$    1.875.213R$    1.875.213R$    1.875.213R$    1.875.213R$       1.875.213R$       

Fluxo de Caixa (20.940.229)R$      1.982.297R$                        1.982.297R$      1.982.297R$      1.982.297R$     1.982.297R$     1.982.297R$    1.982.297R$    1.982.297R$    1.982.297R$    1.982.297R$    1.982.297R$    1.982.297R$    1.982.297R$    1.982.297R$    1.982.297R$    1.982.297R$    1.982.297R$    1.982.297R$    1.982.297R$       1.982.297R$       

Fluxo de Caixa Acumulado (20.940.229)R$      (18.957.932)R$                     (16.975.635)R$   (14.993.337)R$   (13.011.040)R$  (11.028.743)R$  (9.046.446)R$   (7.064.148)R$   (5.081.851)R$   (3.099.554)R$   (1.117.256)R$   865.041R$       2.847.338R$    4.829.636R$    6.811.933R$    8.794.230R$    10.776.528R$  12.758.825R$  14.741.122R$  16.723.420R$     18.705.717R$     

TIR 7,04%

VPL (R$0,00)
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APÊNDICE 5 - SIMULAÇÕES CASO 5 
 

SIMULAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO – CAPEX D0 

 

 

SIMULAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DESCONTADO – CAPEX D0-35% 

 
 
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CAPEX (346.243.908)R$     

Receita 44.522.097R$    44.076.876R$    43.636.107R$    43.199.746R$    42.767.749R$    42.340.071R$    41.916.671R$    41.497.504R$  41.082.529R$   40.671.704R$   40.264.986R$   39.862.337R$   39.463.713R$   39.069.076R$   38.678.385R$   38.291.602R$   37.908.686R$   37.529.599R$   37.154.303R$    36.782.760R$    

Impostos(Pis/Cofins)

Receita Líquida 44.522.097R$    44.076.876R$    43.636.107R$    43.199.746R$    42.767.749R$    42.340.071R$    41.916.671R$    41.497.504R$  41.082.529R$   40.671.704R$   40.264.986R$   39.862.337R$   39.463.713R$   39.069.076R$   38.678.385R$   38.291.602R$   37.908.686R$   37.529.599R$   37.154.303R$    36.782.760R$    

O&M (1%) (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     (3.462.439)R$   (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     

Seguros (1,0%) (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     (3.462.439)R$   (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     

DAG  (0,5%) (1.731.220)R$     (1.731.220)R$     (1.731.220)R$     (1.731.220)R$     (1.731.220)R$     (1.731.220)R$     (1.731.220)R$     (1.731.220)R$   (1.731.220)R$    (1.731.220)R$    (1.731.220)R$    (1.731.220)R$    (1.731.220)R$    (1.731.220)R$    (1.731.220)R$    (1.731.220)R$    (1.731.220)R$    (1.731.220)R$    (1.731.220)R$     (1.731.220)R$     

Lucro Bruto 35.865.999R$    35.420.778R$    34.980.010R$    34.543.649R$    34.111.651R$    33.683.974R$    33.260.573R$    32.841.406R$  32.426.431R$   32.015.606R$   31.608.889R$   31.206.239R$   30.807.616R$   30.412.978R$   30.022.288R$   29.635.504R$   29.252.588R$   28.873.501R$   28.498.205R$    28.126.662R$    

Fluxo de Caixa (346.243.908)R$     35.865.999R$    35.420.778R$    34.980.010R$    34.543.649R$    34.111.651R$    33.683.974R$    33.260.573R$    32.841.406R$  32.426.431R$   32.015.606R$   31.608.889R$   31.206.239R$   30.807.616R$   30.412.978R$   30.022.288R$   29.635.504R$   29.252.588R$   28.873.501R$   28.498.205R$    28.126.662R$    

Fluxo de Caixa Acumulado (346.243.908)R$     (310.377.909)R$ (274.957.130)R$ (239.977.121)R$ (205.433.472)R$ (171.321.821)R$ (137.637.847)R$ (104.377.275)R$ (71.535.868)R$ (39.109.437)R$  (7.093.831)R$    24.515.057R$   55.721.296R$   86.528.912R$   116.941.890R$ 146.964.178R$ 176.599.682R$ 205.852.270R$ 234.725.771R$ 263.223.976R$  291.350.638R$  

TIR 7,04%

VPL (R$0,00)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CAPEX (225.058.540)R$     

Receita 32.194.867R$    31.872.918R$    31.554.189R$    31.238.647R$    30.926.260R$    30.616.998R$    30.310.828R$    30.007.720R$  29.707.642R$   29.410.566R$   29.116.460R$   28.825.296R$   28.537.043R$   28.251.672R$   27.969.156R$   27.689.464R$   27.412.569R$   27.138.444R$   26.867.059R$    26.598.389R$    

Receita Líquida 32.194.867R$    31.872.918R$    31.554.189R$    31.238.647R$    30.926.260R$    30.616.998R$    30.310.828R$    30.007.720R$  29.707.642R$   29.410.566R$   29.116.460R$   28.825.296R$   28.537.043R$   28.251.672R$   27.969.156R$   27.689.464R$   27.412.569R$   27.138.444R$   26.867.059R$    26.598.389R$    

O&M (1%) (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     (3.462.439)R$   (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     

Seguros (1,0%) (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     (3.462.439)R$   (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$    (3.462.439)R$     (3.462.439)R$     

DAG  (0,5%) (1.731.220)R$     (1.731.220)R$     (1.731.220)R$     (1.731.220)R$     (1.731.220)R$     (1.731.220)R$     (1.731.220)R$     (1.731.220)R$   (1.731.220)R$    (1.731.220)R$    (1.731.220)R$    (1.731.220)R$    (1.731.220)R$    (1.731.220)R$    (1.731.220)R$    (1.731.220)R$    (1.731.220)R$    (1.731.220)R$    (1.731.220)R$     (1.731.220)R$     

Lucro Bruto 23.538.769R$    23.216.820R$    22.898.091R$    22.582.549R$    22.270.163R$    21.960.900R$    21.654.730R$    21.351.622R$  21.051.545R$   20.754.468R$   20.460.363R$   20.169.198R$   19.880.945R$   19.595.575R$   19.313.058R$   19.033.366R$   18.756.472R$   18.482.346R$   18.210.962R$    17.942.291R$    

Fluxo de Caixa (225.058.540)R$     23.538.769R$    23.216.820R$    22.898.091R$    22.582.549R$    22.270.163R$    21.960.900R$    21.654.730R$    21.351.622R$  21.051.545R$   20.754.468R$   20.460.363R$   20.169.198R$   19.880.945R$   19.595.575R$   19.313.058R$   19.033.366R$   18.756.472R$   18.482.346R$   18.210.962R$    17.942.291R$    

Fluxo de Caixa Acumulado (225.058.540)R$     (201.519.771)R$ (178.302.951)R$ (155.404.860)R$ (132.822.311)R$ (110.552.148)R$ (88.591.248)R$   (66.936.518)R$   (45.584.896)R$ (24.533.352)R$  (3.778.883)R$    16.681.479R$   36.850.677R$   56.731.622R$   76.327.197R$   95.640.254R$   114.673.621R$ 133.430.092R$ 151.912.438R$ 170.123.400R$  188.065.691R$  

TIR 7,04%

VPL (R$0,00)



124 
 

 
 

ANEXO 1 

 

 Informações adaptadas de COPEL (2019), com o objetivo de apoiar a 

compreensão técnica das tarifas, encargos e impostos utilizados no capítulo de 

simulações. 

 

 1.Tarifas de Energia da Copel 

 

 São tarifas destinadas aos fornecimentos a consumidores finais, como 

indústrias, residências, comércio e outros. As tarifas de energia elétrica estão divididas 

em dois grandes grupos: 

 

Grupo A - Unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual ou 

superior a 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em 

tensão secundária, caracterizado pela tarifa binômia e subdividido nos seguintes 

subgrupos:  

 

 subgrupo A1 – tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV;  

 subgrupo A2 – tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV;  

 subgrupo A3 – tensão de fornecimento de 69 kV;  

 subgrupo A3a – tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV;  

 subgrupo A4 – tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV; e  

 subgrupo AS – tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, a partir de sistema 

subterrâneo de distribuição.  

 

 Grupo B - Consumidores com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV. A 

tarifa aplicada a este grupo é a monômia. 

 

B-1 - Residencial; 

B-1- Residencial Baixa Renda; 

B-2 - Rural; 

B-2 - Cooperativa de utilização rural; 

B-2 - Serviço público de irrigação; 



125 
 

 
 

B-3 - Demais classes; 

B-4 - Iluminação Pública. 

 

 2. Estrutura Tarifária 

 

 Quanto à estrutura tarifária, temos: 

 

 Tarifa Monômia - Tarifa de fornecimento de energia elétrica constituída por 

preços aplicáveis unicamente ao consumo de energia elétrica ativa (baixa tensão). 

 Tarifa Binômia - Conjunto de tarifas de fornecimento constituído por preços 

aplicáveis ao consumo de energia elétrica ativa e à demanda faturável (alta tensão). A 

estrutura tarifária binômia está dividida em convencional e horária, no que diz respeito 

aos componentes de energia e demanda, bem como a relatividade de preços nos 

diversos horários.  

 Tarifa Convencional - Estrutura caracterizada pela aplicação de tarifas de 

consumo de energia elétrica e/ou demanda de potência, independentemente das 

horas de utilização do dia e dos períodos do ano, e aplicada aos consumidores 

atendidos em tensão inferior a 69 kV com demanda contratada inferior a 150kW. 

 Tarifa Horária - As tarifas horárias, por sua vez, estão divididas em AZUL, 

VERDE e BRANCA. Tais tarifas têm preços diferenciados em relação às horas do dia 

(ponta e fora de ponta).  

 Tarifa Horária Azul - Destinada a consumidores que têm alto fator de carga 

no horário de ponta, com capacidade de modulação de carga neste horário. A tarifa 

AZUL é composta por tarifas diferenciadas, de acordo com as horas de utilização do 

dia. Composta de: Demanda na ponta; Demanda fora da ponta; Consumo na ponta; 

Consumo fora da ponta. 

 Tarifa Horária Verde - Destinada aos consumidores com baixo fator de carga 

no horário de ponta, com capacidade limitada de modulação neste mesmo horário. 

 A tarifa VERDE é composta por tarifas diferenciadas de consumo de energia 

elétrica, de acordo com as horas de utilização do dia e por uma única tarifa de 

demanda de potência em qualquer horário de utilização. Composta de: Demanda 

única, independente de posto horário; Consumo na ponta; Consumo fora da ponta. 
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 Tarifa Horária Branca - Destinada os consumidores atendidos em baixa 

tensão (127V, 220V, 380V ou 440V), exceto as unidades consumidoras da subclasse 

baixa renda da classe residencial, do tipo iluminação pública ou as unidades 

consumidoras que façam uso do sistema de pré-pagamento.A tarifa BRANCA é 

composta por tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de acordo com as 

horas de utilização do dia: 

Consumo na ponta; 

Consumo intermediário; 

Consumo fora da ponta. 

Conforme Resolução Normativa 733, de 06 de setembro de 2016, o 

cronograma para atendimento de opção para a tarifa branca é: 

· 1º de janeiro de 2018, para novas ligações e para unidades consumidoras 

com média anual de consumo mensal superior a 500 kW/h; 

· 1º de janeiro de 2019 para unidades consumidoras com média anual de 

consumo mensal superior a 250 kW/h; e, 

· 1º de janeiro de 2020 para todas as unidades consumidoras. 

 

3. Horário de Ponta 

 

Horário de ponta, ou “horário de pico”, é o período definido e composto por três horas 

diárias consecutivas, durante o qual o consumo de energia elétrica tende a ser maior. 

No caso da Copel, de 2ª a 6ª feira das 18h às 21h (das 19h às 22h no Horário de 

Verão).  

 

 4. Composição das Tarifas 

 

 As tarifas homologadas pela ANEEL aplicáveis ao faturamento mensal de 

energia elétrica dos consumidores cativos são compostas pelos valores relativos à 

tarifa de energia elétrica (TE) e à tarifa de uso dos sistemas de distribuição (TUSD).  

 

 a) Tarifas de energia – TE. 

 Tarifas referentes aos contratos de compra de energia celebrados entre 

consumidores do Grupo “A” e concessionária ou permissionária de serviço público de 
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distribuição e à parcela correspondente a energia elétrica da tarifa de fornecimento 

dos consumidores do Grupo “B”. 

 Contratos de compra de energia 

 Custos da geração própria 

 Perdas técnicas.  

 

 b) Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD). 

 Tarifas estabelecidas pela ANEEL, destinada ao pagamento pelo uso do 

sistema de distribuição em determinado ponto de conexão ao sistema, formada por 

componentes específicos, cuja conceituação e respectivos critérios de reajuste e 

revisão estão definidos na Resolução Normativa n° 166, de 1º de outubro de 2005.  

 

 b.1) TUSD – Fio B  

 Corresponde ao custo do serviço prestado pela própria distribuidora, formado 

pelo valor dos seguintes itens: 

 1. Remuneração dos ativos de distribuição de energia elétrica, calculados na 

revisão tarifária periódica; 

 2. Quota de reintegração dos ativos em decorrência da depreciação; 

 3. Custo operacional estabelecido na revisão tarifária periódica. 

 

 b.2) TUSD – Fio A 

 Corresponde ao custo do uso das redes de transmissão: 

 1. Custo relativo ao pagamento da TUST rede básica; 

 2. Custo relativo ao pagamento da TUST fronteira; 

 3. Custo com conexão às instalações da Rede Básica; 

 4. Custo com uso da rede de distribuição de outras concessionárias; 

 5. Perdas elétricas na Rede Básica (técnicas e não técnicas) 

 

 b.3) TUSD – Encargos 

 Corresponde ao custo dos encargos vinculados ao serviço de distribuição: 

 

 1. Conta de Desenvolvimento Energético - CDE 

 2. Encargos do Serviço do Sistema - ESS 
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 3. Programa de incentivo às Fontes Alternativas - PROINFA 

 4. Taxa de fiscalização dos Serviços de energia elétrica – TFSEE; 

 5. Pesquisa e Desenvolvimento – P & D e Eficiência Energética; 

 6. Contribuição para o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. 

 

 

5. Tributos 

 

 Tributos: 

 São pagamentos compulsórios devidos ao Poder Público, regidos por lei, que 

asseguram recursos para que o Governo desenvolva suas atividades 

 

 Tributos Federais:  

 Programas de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social (COFINS): cobrados pela União para manter programas 

voltados ao trabalhador e programas sociais do Governo Federal. 

 

 Tributos Estaduais: 

 Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS): 

 Previsto na Constituição Federal, incide sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias e serviços e é de competência dos governos estaduais e 

do Distrito Federal. Regulamentado pelo código tributário do estado. A alíquota é 

fixada por lei estadual.  

 

 É aplicável sobre os valores dos Importes de Consumo, Demanda, Demanda 

de Ultrapassagem e Excedente Reativo, além do Encargo de Capacidade 

Emergencial, ressalvadas as isenções e diferimentos. 

 

 A alíquota do ICMS relativa ao fornecimento de energia elétrica para o Estado 

do Paraná foi fixada em 29,00% (vinte e nove por cento), a partir de 1º de abril de 

2009. 

 


