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RESUMO 
 

Sistemas de armazenamento de energia a base de baterias estão sendo cada vez 
mais utilizados para o aproveitamento de fontes renováveis, para o deslocamento de 
carga dos horários de ponta e para melhorar os índices de qualidade da energia 
fornecida pelas concessionárias. Apesar do crescimento desta aplicação, ainda não 
está claro em que condições estes sistemas são economicamente viáveis em 
aplicações residenciais ou comerciais, sem incentivos financeiros por parte do 
governo. O presente trabalho avaliou a viabilidade econômica de sistemas de 
armazenamento de energia em três situações diferentes: o caso de consumidor 
residencial isolado da rede, utilizando um sistema fotovoltaico com armazenamento 
de energia em baterias; o caso de um consumidor residencial com acesso à rede e 
tarifação diferenciada (Tarifa Branca); finalmente, o caso de um consumidor 
comercial/industrial com tarifação verde A4 e azul A4. Os resultados obtidos 
mostraram que os sistemas fotovoltaicos ainda não são viáveis economicamente 
para nenhum perfil de carga nem para nenhum regime tarifário disponível no Brasil. 
No caso do sistema de armazenamento de energia a base de baterias (sem painéis 
fotovoltaicos) para consumidores residenciais operando no regime de deslocamento 
de carga, na modalidade tarifária Branca, as simulações mostraram que estes 
sistemas precisam de um desconto de aproximadamente 36% nos seus custos para 
se tronarem viáveis em 20 anos de operação ou um aumento no valor da energia no 
período de ponta de aproximadamente 360%. No caso de um consumidor 
comercial/industrial, para o perfil de consumo escolhido no presente estudo 
(correspondente a um instituto federal da cidade do Rio de Janeiro), os resultados 
do estudo mostraram que o sistema de acumulação de energia é viável 
economicamente, num período de operação de 20 anos, funcionando no regime de 
deslocamento de carga na modalidade tarifária Verde A4, utilizando baterias de 
chumbo-ácido encontradas no mercado. Este resultado foi considerado inédito, pois, 
até o presente, os autores não tem conhecimento de estudos anteriores que 
mostrassem esta viabilidade econômica. Paralelamente foi feito um estudo da 
viabilidade econômica dos sistemas fotovoltaicos operando em diferentes 
modalidades tarifárias. As simulações mostraram que em todos os casos analisados 
os painéis fotovoltaicos não são viáveis economicamente, mas os resultados 
mostraram que o deslocamento da tarifa da energia na ponta do horário das 18:00-
21:00 para às 13:00-16:00 tornaria mais fácil viabilizar este sistema composto de um 
painel fotovoltaico. Finalmente, o estudo aprofundou a metodologia desenvolvida em 
trabalhos anteriores para o dimensionamento dos bancos de baterias utilizados nos 
sistemas de armazenamento de energia. No presente trabalho foi demonstrado que 
a metodologia de dimensionamento adequando a vida útil em regime de ciclagem a 
vida útil em flutuação só pode ser aplicada ao caso em que os sistemas de 
armazenamento de energia não são economicamente viáveis (como era considerado 
para a maioria destes sistemas), mas que tem que ser modificada caso o sistema 
seja economicamente viável. 
 

 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sistema de Armazenamento de Energia, Deslocamento de 
Carga, Fontes Renováveis, Homer 
 
 



 
 

ABSTRAT 
 
 
Battery storage energy systems are being increasingly used to explore renewable 
power sources, to relocate load-peak events and to improve energy quality provided 
by power suppliers. Despite notable development of these systems, it's still not clear 
in which conditions they are profitable in residential and commercial/industrial 
applications without government financial incentives. This paper will present a 
profitability study of storage energy systems in three different situations: a residential 
grid-isolated costumer, using a photovoltaic system with battery storage; a residential 
grid-connected costumer, using a battery storage system on grid on Tarifa Branca ( 
White Tariff - a scale of energy cost related to the time of the day which it is used) 
and finally an industrial/commercial costumer on grid on Tarifa Verde A4 and Azul A4 
(Green tariff - similar to Tarifa Branca, but applied to businesses). The results of 
photovoltaic panel simulation demonstrate that they are not economically viable for 
any load profile or any tariff available in Brazil. In the case of battery storage energy 
systems (no photovoltaic panels) for residential consumers operating in the load-
displacement arrangements, on the white tariff mode, the simulations showed that 
these systems need a discount of approximately 36% in order to become viable in 20 
years of operation or an increase in the energy value of approximately 360 % in peak 
periods. In the case of commercial / industrial consumers for the consumption profile 
chosen in the present study (regarding the Federal institute of the city of Rio de 
Janeiro), the results of the study showed that the energy accumulation system is 
economically viable from a period of 20 years of operation, operating in the load-
displacement mode in tariff scheme A4 Verde, using lead -acid batteries found in the 
market. This result was groundbreaking because, to date, the authors were unaware 
of previous studies that showed this economic viability. At the same time a study of 
the economic viability of PV systems operating at different tariff rules was carried out. 
The simulations showed that all the cases that were studied with photovoltaic panels 
are not economically viable. However, the results showed that the displacement of 
energy price on the edge of the zone from 18:00 to 21:00 hours to the zone from 
13:00 to 16:00 would make it more economically viable, but still not profitable. Finally, 
the study used as a base and expanded methodology developed in previous works 
for the design of battery banks for use in energy storage systems. In the present 
study it was shown that the sizing methodology developed above can be applied to 
the case where power storage systems are not economically viable (as was seen for 
most of these systems), but they have to be modified for the system to become 
economically viable. 
 
 
 
KEY WORDS: Energy Storage System, Peak Shaving, Renewable Energy Sources, 
Homer 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A energia elétrica é parte crucial da nossa sociedade. Na época em que se 

vive, sua produção e utilização são de extrema importância para todos. É um 

produto de consumo essencial e básico. 

É quase impossível dissociar o uso da energia elétrica das atividades 

cotidianas da humanidade, pois está presente, de uma forma ou de outra, em 

praticamente todas elas. A indústria moderna expressa de forma exemplar esta 

absoluta dependência, visto que muitos dos saltos de desenvolvimento ao longo de 

sua história são decorrentes do uso da energia, como a substituição da mão de obra 

humana por máquinas no início do século passado. 

A energia elétrica tem uma vital importância, as pessoas não costumam 

refletir sobre as implicações sociais do uso da energia elétrica, não se perguntam de 

onde vêm, como se produz, quais seriam os limitantes para sua geração, se a fonte 

de energia é limitada ou ilimitada, quais seriam seus eventuais impactos ambientais, 

entre outros questionamentos pertinentes.  

Apesar de sua aparente onipresença, a International Energy Agency (IEA) 

relata que mais de 1,3 bilhão de pessoas não tinham acesso à eletricidade em 

2010, aproximadamente 20% da população mundial. De acordo com a mesma 

agência, mais de 1 bilhão de pessoas continuarão sem energia elétrica em 2030. 

A necessidade de investimento em novas formas e fontes alternativas de 

geração de energia para suprir o aumento de demanda e reduzir impactos 

ambientais já é uma realidade. A British Petroleum (BP), em seu relatório anual (BP 

Energy Outlook 2014) que relata previsões energéticas para todas as formas de 

energia até o ano de 2035, alerta que haverá um crescente aumento do consumo 

no planeta na ordem de 41%. Dentro destes 41%, as economias emergentes, 

dentre elas o Brasil, que representarão 95% desta contribuição. 

Segundo Freitas e Rosa (2011), o Brasil é considerado o décimo maior 

consumidor de energia elétrica do mundo e o maior consumidor da América do Sul. 

Os órgãos governamentais responsáveis pela política energética são o Ministério de 

Minas e Energia (MME), o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), a 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). As empresas estatais Petrobras e Eletrobrás 
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são as principais empresas participantes do setor de energia no Brasil e na América 

Latina. A seguir, é apresentado o Quadro 1 com a produção de energia elétrica no 

Brasil no periodo de 2008 a 2013. 

 

Energia Elétrica no Brasil 

 População  Energia 
Primária Produção Importação  Eletricidade Emissão CO 2 

 Milhões TWh TWh TWh TWh Mt 

2008 183,9 2382 2050 364 360 323 

2009 191,6 2740 2507 289 413 347 

2010 192,0 2890 2653 314 429 365 

2011 193,7 2793 2679 182 426 338 

2012 195.0 3089 2865 289 465 388 

2013 196,7 3140 2898 333 480 408 

Total de 2008 
a 2013 6,0% 30% 40% -21% 29% 20% 

Mtep = 11,63 TWh, Energia primária inclui as perdas de energia. 

QUADRO 1 – Produção Energia Elétrica no Brasil 
FONTE: ANNEL, 2014. 
 

 

Como se observa no Quadro 1 no período de 2008 a 2013 o Brasil apresenta 

um aumento de 29% na produção de energia elétrica, 6% na população e uma 

redução na importação de energia elétrica de 21%. 

O Plano Decenal de Expansão de Energia 2022 (PDE), elaborado pelo 

Ministério de Minas e Energia do Brasil, inclui informações sobre o crescimento por 

classes de consumo de energia elétrica. Estas informações estão apresentadas na 

Tabela 1.  
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TABELA 1 – Consumo de Eletricidade por Classes 

 
 FONTE: EPE (PDE– dezembro 2013) 
 

Em relação às energias renováveis, estas têm duplo papel e importância 

neste cenário: o primeiro, de acompanhar o crescimento na demanda; e o segundo, 

de atender às exigências ambientais devido às restrições cada vez mais severas 

para redução de emissões de gases efeito estufa.  

Em abril de 1998, foi assinado o protocolo de Quioto. Nações listadas no 

anexo 1 do Protocolo se comprometeram a reduzir, no período de 2008 a 2012, 

suas respectivas emissões em 5% dos valores verificados em 1990. Na conferência 

anual da ONU sobre alterações climáticas, realizada em Doha em dezembro de 

2012, chamada 18ª Conferência das Partes (COP-18), os participantes entraram em 

acordo a respeito da extensão do Protocolo de Quioto até o ano de 2020. Porém, 

alguns países optaram por não assinar essa prorrogação, como é o caso do Japão, 

Canadá, Rússia e Nova Zelândia. 

O Brasil é signatário, mas em razão do estágio de seu desenvolvimento 

econômico não está obrigado a se engajar com as metas quantitativas. Mesmo 

assim, foi instituída em 2009 a Política Nacional sobre a Mudança do Clima 

(PNMC), por meio da  Lei nº 12.187/2009.  A PNMC oficializa o compromisso 

voluntário do Brasil junto à Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima de 

reduzir, até 2020, a emissão de gases de efeito estufa em aproximadamente 37% 

das emissões projetadas. Para essa redução se concretizar uma parte deverá ser 

com crescimento de fontes renováveis para a geração de energia. 

Segundo ainda o relatório British Petroleum (BP Energy Outlook 2035, ano 

2014), a geração de energias renováveis no planeta foi de 2% em 2012 e será de 

7% no ano de 2035. Na Figura 1 é apresentada a evolução e a projeção das novas 

fontes de energia no mundo. 
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FIGURA 1 – Crescimento Novas Formas de Energia no Mundo 
                               FONTE: BP Energy Outlook 2035 – (Janeiro 2014). 

 

Segundo o relatório, espera-se que a geração de energias renováveis 

ultrapasse a geração de energia nuclear em 2025. No ano de 2035, a geração de 

energias renováveis estará atingindo 6% e equiparando-se à geração de energia 

hidráulica. 

Ainda que as matrizes energéticas de alguns países desenvolvidos tenham 

sinalizado mudanças em prol das fontes renováveis, ainda existem países com 

posições distintas, como o caso da França, que segue desenvolvendo e investindo 

em energia nuclear. Já países como Alemanha e Estados Unidos vêm revertendo 

suas linhas de pensamento, favorecendo as energias renováveis. De fato, a 

Alemanha é um dos países que mais investe em energias renováveis. Segundo a 

Deutsche Energie Agentur (DENA), aproximadamente dois terços das centrais 

nucleares do sul da Alemanha serão desativadas até 2022. Estas centrais serão 

substituídas em grande parte por usinas fotovoltaicas e parques eólicos de 

aproximadamente 130.000 MW, que devem ser construídos até 2025. 

Crescimento das Novas formas de Energia no Mundo 
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No Brasil, a capacidade total de energia fotovoltaica instalada é estimada em 

entre 12 e 15 MW, dos quais 50% são para sistemas de telecomunicações e 50% 

para os sistemas de energia rurais. É menos do que 0,01% da energia consumida 

no Brasil. Vale ressaltar que o Brasil tem um dos mais altos índices de incidência 

solar do mundo (COELHO, 2013). A energia eólica no Brasil tem um potencial bruto 

estimado em cerca de 140 GW, dos quais 30 GW poderiam ser efetivamente 

transformados em projetos de energia eólica. Atualmente, o país gera 

aproximadamente 54 GWh por ano de energia, mas a capacidade atual é de 237 

MW de potência, dos quais 208 MW foram adicionados em 2006. Existem acordos 

para o aumento de1.423 MW que devem entrar em operação em data não 

determinada. (COELHO, 2013). 

De acordo com o PDE 2022 (Plano Decenal de Expansão de Energia 2014), 

a energia fotovoltaica tem um elevado potencial de conversão em energia elétrica. A 

irradiação global média anual está entre 1200 a 1500 kWh/m²/ano no Brasil contra 

900 a 1250 kWh/m²/ano na Alemanha. O relatório justifica que centrais solares são 

atualmente mais caras que outras fontes de energias renováveis, como, por 

exemplo, a eólica e hidráulica. Possivelmente nos próximos dez anos a energia 

fotovoltaica se torne mais competitiva. No Quadro 2 a seguir, é apresentado o 

potencial de geração de energia elétrica no Brasil em 2012. 

Fonte Número de 
plantas 

Capacidade instalada 
(MW) 

% 
Total 

A hidroeletricidade 633 73.678 72,1% 

Gás 101 10.798 10,6% 

Óleo 568 4.446 4,4% 

Biomassa 269 3.693 3,6% 

Nuclear 2 2.007 2% 

Carvão 7 1.415 1,4% 

Vento 15 237 0,2% 

Capacidade instalada 
total 1.595 96.294 94,3% 

Importações contratadas  5.850 5,7% 

Potência disponível 
 

102.144 100% 

         QUADRO 2 : Potencial de geração de energia elétrica no Brasil em 2012 
         FONTE: ANEEL, 2014. 

De fato, este novo e atual capítulo da história das energias renováveis deve-

se principalmente às duas principais tecnologias de geração, a eólica e a 

fotovoltaica. O grande desafio permanece: torná-las economicamente viáveis. 
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Alguns fatores podem ser favoráveis nesta equação para viabilizar os custos de 

geração, como incentivos fiscais por parte do governo, já aplicados em países como 

Alemanha, Estados Unidos e Espanha. 

Mas o investimento em sistemas de microgeração de energia a partir de 

fontes renováveis ainda é custoso em comparação com o custo da geração 

tradicional. O que alguns países têm praticado é a implantação de projetos 

demonstrativos e subsídios financeiros para aquisição de módulos para sistemas de 

microgeração utilizando fontes renováveis como solar e eólica. De fato, o auxilio 

econômico como incentivo é um fator decisivo para alavancar o crescimento da 

utilização de fontes renováveis, mas ainda, faz-se necessário estudar as variáveis 

que impactam seus custos. Um dimensionamento inadequado de um sistema pode 

significar em custos adicionais ou até mesmo na inviabilização do sistema do ponto 

vista econômico. Porém, devido às possíveis variações técnicas e econômicas que 

impactam nos custos do sistema, a realização de simulação computacional é 

importante para se obter um sistema eficiente e com custo reduzido. A simulação 

computacional racionaliza e aperfeiçoa sistemas permitindo sua otimização nos 

mais variados cenários técnicos e econômicos. 

Uma das possíveis configurações que está sendo introduzida nos países 

desenvolvidos é a utilização de baterias para armazenamento de energia. Elas 

poderiam suprir a demanda em períodos críticos onde permitindo o gerenciamento 

de energia, por exemplo, armazenando energia nos momentos quando ela é mais 

barata e retornando ela à rede quando o preço da energia é mais elevado. Estes 

sistemas também permitem assumir o fornecimento de energia no caso de 

eventuais interrupções não previstas nos serviços de fornecimento das 

concessionarias de energia. Estes são alguns dos problemas que o armazenamento 

de energia pode ajudar a solucionar. 

Hoppmann, Voland, Schmidt e Hoffmann (2014) estudaram por meio de 

simulações a viabilidade econômica para a utilização de painéis fotovoltaicos e 

sistemas de armazenamento de energia por baterias em residências na Alemanha. 

As simulações foram realizadas através de modelos técnicos e econômicos 

verificou-se a lucratividade destes sistemas de 2013 a 2022 com a alternância de 

cenários considerando o investimento em painéis fotovoltaicos e o preço de energia 

na Alemanha com armazenamento de energia com baterias. O armazenamento de 

energia foi utilizado para realizar deslocamento de carga, e o excesso de energia foi 
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vendido para rede. O painel fotovoltaico foi utilizado para carregar as baterias 

durante o dia. As simulações incluíram mais de 1400 casos de combinações 

utilizando painéis fotovoltaicos e baterias de chumbo ácido. Como resultado, os 

autores declaram que os investimentos em baterias para armazenamento de 

energia, para pequenas residências, pode ser viável economicamente. E o melhor 

cenário encontrado foi para o período entre 2015 e 2021 quando os produtores 

residenciais poderão vender energia ao mercado por atacado de energia. A 

conclusão do trabalho foi que as politicas de incentivos na Alemanha são 

necessárias em curto prazo e a melhoria da eficiência dos sistemas com painéis 

fotovoltaicos e baterias será um grande desafio para anos posteriores. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL  

 

O objetivo geral desta dissertação é analisar a viabilidade econômica da 

utilização sistemas de armazenamento de energia para deslocamento de carga. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Os objetivos específicos desta dissertação são: 

 

• Determinar o custo da energia gerada a partir de sistemas fotovoltaicos com 

armazenamento de energia em baterias em um sistema geograficamente 

isolado e não conectado à rede elétrica, estudando o impacto no custo do 

sistema de armazenamento utilizando as informações declaradas pelo 

fabricante das baterias e utilizando os parâmetros operacionais obtidos 

experimentalmente a partir de testes em laboratório. 

• Determinar a viabilidade econômica da energia fotovoltaica para diferentes 

cenários com a utilização de um sistema composto de somente um painel 

fotovoltaico conectado a rede elétrica na cidade de Curitiba, aplicando 

diferentes tarifas em diferentes horários (ponta à tarde e ponta à noite). 

• Determinar a viabilidade econômica de um sistema de armazenamento de 

energia conectado à rede elétrica, aplicando-se a Tarifa Branca em uma 

residência na cidade de Curitiba. Estudar a aplicação de possíveis descontos 
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no sistema e o impacto do valor da tarifa aplicada, bem como analisar os 

impactos na profundidade de descarga da bateria. 

• Determinar a viabilidade econômica da utilização de sistemas de 

armazenamento de energia para um estabelecimento comercial real, 

conectado à rede elétrica que opera em Tarifa Verde A4. Com simulações 

utilizando a Tarifa Azul A4 e Verde A4 com seus valores máximos do custo 

da energia à noite ou deslocados à tarde. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

 

Basicamente as principais indagações que motivaram essa dissertação são 

em relação à viabilidade econômica de sistemas de armazenamento de energia. 

No caso de comunidades isoladas sem acesso à energia elétrica, onde a 

concessionária de energia não atende com linhas de transmissão, a análise feita 

tem como objetivo determinar o custo dessa energia, identificar o impacto no custo 

dos seus componentes, permitir idealizar sistemas mais econômicos. Uma 

alternativa encontrada é utilizar diferentes tecnologias de baterias. 

No caso de consumidores com acesso à rede de distribuição o problema é 

verificar se existe alguma condição que viabiliza estes sistemas de armazenamento 

com ou sem sistemas fotovoltaicos. Uma questão interessante é a chegada da 

Tarifa Branca para os consumidores residenciais. Existe alguma opção de utilização 

de sistemas de armazenamento de energia com ou sem painéis fotovoltaicos que 

seja economicamente viável para estes consumidores? O horário da ponta 

(atualmente das 17:00 às 22:00 h) impacta na viabilidade econômica. Com uma 

tarifa maior à tarde, entre às 14:00 e às 16:00 h seria mais viável a utilização de 

sistemas de armazenamento de energia ? Em todos os casos a questão das 

baterias foi considerada central, pois seu custo de capital e de manutenção é 

determinante para a viabilidade econômica de todo o sistema. Desta forma se 

procurou estabelecer uma relação abrangente entre a vida útil das baterias é 

relacionada à forma como ela é utilizada, e seu impacto econômico dentro deste 

sistema, tentando responder à questão principal: como fazer para viabilizar 

economicamente este sistema, visto que já é utilizado em alguns países com 

incentivos governamentais. 
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1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos. O Capitulo 1 foi 

apresentada a introdução, os objetivos e justificativas desse estudo. O Capitulo 2 

apresenta a fundamentação teórica dessa dissertação. O Capítulo 3 descreve os 

materiais e métodos utilizados neste trabalho. O capitulo 4 apresenta o estudo de 

caso com detalhes para cada simulação. O Capitulo 5 apresenta os resultados 

obtidos no estudo de caso e análise das simulações. As conclusões e sugestões de 

trabalhos futuros são expostos no Capitulo 6. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 
2.1. ENERGIA FOTOVOLTAICA 
 
 

A energia fotovoltaica é a energia elétrica obtida através da conversão de luz 

solar em corrente contínua utilizando materiais semicondutores que exibem o efeito 

fotovoltaico. O termo “fotovoltaica” vem do grego “φῶς” (PHOS) que significa “luz”. 

O termo “foto-voltaica” tem sido usado em inglês desde 1849. A geração de energia 

fotovoltaica tem sido visto como uma tecnologia de geração de energia sustentável, 

pois utiliza uma fonte de energia renovável abundante e amplamente distribuída no 

planeta: a luz solar. A conversão direta da luz solar em eletricidade ocorre sem 

partes móveis ou emissões ambientais durante sua operação. A eficácia dos 

sistemas fotovoltaicos já é comprovada, pois são utilizados a mais de 50 anos em 

diferentes aplicações práticas (SWANSON, 2009). 

Impulsionado pelos avanços da tecnologia e o aumento da escala de 

produção e sofisticação, o custo da energia fotovoltaica tem diminuído de forma 

constante desde que as primeiras células solares foram fabricadas, mantendo-se 

num nível comercial pré-competitivo em relação à produção da energia elétrica 

convencional. Existem também em muitos países incentivos financeiros para 

impulsionar a geração de energias limpas como a fotovoltaica. Atualmente, a 

energia fotovoltaica é considerada a terceira fonte de energia renovável em termos 

de capacidade instalada a nível mundial, atrás apenas da energia hidrelétrica e 

eólica. Mais de 100 países utilizam energia solar fotovoltaica. Instalações de 

sistemas de energia fotovoltaica são adaptáveis e modulares o que permite que 

sejam montadas e integradas à agricultura e à pastagem ou instaladas em 

coberturas (teto) ou paredes de um edifício (SWANSON, 2009). 

Para se ter uma ideia do rápido crescimento da energia solar fotovoltaica no 

mundo, em 2013 sua utilização aumentou 38%, chegando a atingir o nível de 139 

(GW) de potência. Isto é suficiente para gerar pelo menos 160 (TWh) de energia em 

um ano, ou cerca de 0,85% da demanda de eletricidade do planeta. A China é o 

mercado que mais cresce em relação à produção de energia fotovoltaica, seguida 

de Japão e Estados Unidos. A Alemanha é considerada a maior produtora do 

mundo; a energia fotovoltaica contribui com quase 6% da produção alemã de 
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eletricidade (SWANSON, 2009). Na Figura 2 são apresentados os dados relativos 

ao potencial de geração no mundo de energia fotovoltaica em kWh/m², nela se 

observa que a Alemanha apresenta um potencial de 900 a 1200 kWh/m²/ano e o 

Brasil de 1200 a 1500 kWh/m²/ano que representando elevado potencial. 

 

FIGURA 2: Potencial mundial de geração de energia fotovoltaica. 
FONTE: Swanson, 2009. 
 

A primeira aplicação prática da energia fotovoltaica foi em satélites e naves 

espaciais, mas hoje a maioria dos módulos fotovoltaicos é utilizada para a geração 

de energia conectada à rede elétrica. Neste caso, um conversor é necessário para 

converter corrente continua para corrente alternada. (BRANKER et al., 2011) . Na 

Figura 3 é apresentado um painel fotovoltaico. 

 

 
                                FIGURA 3: Células solares utilizadas para geração de energia fotovoltaica. 
                                FONTE: Branker et al., 2011. 
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Na prática, para produzir energia em maiores quantidades, é necessário ligar 

entre si as celulas fotovoltaicas para formar módulos ou painéis. Um único módulo é 

suficiente para alimentar um telefone de emergência, no entanto para uma casa ou 

uma usina de energia os módulos devem ser organizados em múltiplos como 

matrizes. 

No que se refere ao grau de eficiência das células solares utilizadas para 

geração de energia fotovoltaica, pode-se afirmar que a média é de 12-18%. A célula 

solar mais eficiente até agora é uma de multijunção concentradora com uma 

eficiência de 43,5% produzida em abril de 2011. A Sharp Corporation conseguiu 

uma eficiência de 35,8%, utilizando uma tecnologia de fabricação exclusiva de tripla 

junção em 2009. A Boeing Spectrolab, chegou a 40,7%, usando um projeto de 

triple-layer (JACOBSON, 2009). 

 

 

2.2 REGIME TARIFÁRIO 

 

 

A Resolução Normativa Nº482/2012 da Aneel é a lei que regula a 

microgeração de energia distribuída no Brasil para potências instaladas menores ou 

iguais a 100 kW para fontes renováveis como eólica, solar, energia hidráulica, 

biomassa ou cogeração qualificada. Esta normativa determina que a devolução da 

energia ativa à rede seja contabilizada na forma de créditos por parte da 

distribuidora de energia para a unidade consumidora, com validade de 36 meses. 

A vantagem ou desvantagem de gerar ou consumir em diferentes horários 

está relacionada com os custos da energia nesses horários. De acordo com o sub 

módulo 7.1 do PRORET (Procedimento de Regulação Tarifaria da Aneel, 

23/11/2011), capitulo 10, os postos tarifários se classificam em: 

I. Posto Tarifário Ponta: período composto por três horas diárias consecutivas 

definidas pela distribuidora considerando a curva de carga de seu sistema elétrico, 

aprovado pela ANEEL para toda a área de concessão, exceto para finais de 

semana e feriados definidos na Resolução Normativa nº 414/2010; 

II. Posto Tarifário Intermediário: período de duas horas, sendo uma hora 

imediatamente anterior e outra imediatamente posterior ao posto ponta, aplicado 

para o Grupo B (residencial); 
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III. Posto Tarifário Fora de ponta: período composto pelo conjunto das horas 

diárias consecutivas e complementares àquelas definidas nos postos ponta e 

intermediário. 

E as modalidades tarifárias são definidas como: 

• Modalidade tarifária horária Azul: aplicada às unidades consumidoras do 

grupo A que são consumidores atendidos pela rede de alta tensão, de 2,3 a 

230 quilovolts kV, caracterizada por tarifas diferenciadas de consumo de 

energia elétrica e de demanda de potência, de acordo com as horas de 

utilização do dia; 

• Modalidade tarifária horária Verde: aplicada às unidades consumidoras do 

grupo A, caracterizada por tarifas diferenciadas de consumo de energia 

elétrica, de acordo com as horas de utilização do dia, assim como de uma 

única tarifa de demanda de potência; 

• Modalidade tarifária Convencional Binômia: aplicada às unidades 

consumidoras do grupo A, caracterizada por tarifas de consumo de energia 

elétrica e demanda de potência, independentemente das horas de utilização 

do dia; 

• Modalidade tarifária horária Branca: aplicada às unidades consumidoras do 

grupo B, caracterizada por tarifas diferenciadas de consumo de energia 

elétrica, de acordo com as horas de utilização do dia; 

• Modalidade tarifária Convencional Monômia: aplicada às unidades 

consumidoras do grupo B que são unidades consumidoras atendidas em 

tensão inferior a 2,3 kV, caracterizada por tarifas de consumo de energia 

elétrica, independentemente das horas de utilização do dia; 

 

No caso do Grupo B, as designações tarifárias são definidas como: 

 

• B1 Classe residencial e subclasse residencial baixa renda, menor que 80 

kWh/mês; 

• B2 Classe rural, abrangendo diversas subclasses, como agropecuária, 

cooperativa de eletrificação rural, indústria rural, serviço público de irrigação 

rural, etc; 
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• B3 Outras classes: industrial, comercial, serviços e outras atividades, poder 

público, serviço público e consumo próprio; 

• B4 Classe iluminação pública. 

 

No caso do Grupo A, as designações tarifárias são definidas como: 

 

• A1 para o nível de tensão de 230 kV ou mais; 

• A2 para o nível de tensão de 88 a 138 kV; 

• A3 para o nível de tensão de 69 kV; 

• A3a para o nível de tensão de 30 a 44 kV; 

• A4 para o nível de tensão de 2,3 a 25 kV; 

• AS para sistema subterrâneo 

 
As tarifas do “Grupo A” são construídas em três modalidades de 

fornecimento, a convencional, a horo-sazonal azul, que é aplicada para tensão de 

fornecimento igual ou superior a 69 kV e a horo-sazonal verde, que é para tensão 

inferior a 69 kV e demanda contratada igual ou superior a 300 kW de potência. 

Certamente a interferência regulatória do governo tem impactos 

consideráveis na viabilidade de sistemas de microgeração com fontes renováveis. 

Em alguns países que já contam com este incentivo pode-se dizer que é o fator 

decisivo da sua utilização. 

 

 

2.3 ARMAZENAMENTO DE ENERGIA COM FONTES RENOVÁVEIS 

CONECTADOS A REDES INTELIGENTES 

 

 

O armazenamento de energia tornou-se um fator determinante no 

desenvolvimento econômico com a introdução generalizada de eletricidade. Ao 

contrário de outras formas de energia já armazenadas, como a madeira ou carvão, 

a eletricidade deve ser utilizada enquanto está sendo gerada, ou convertida 

imediatamente em outra forma de energia, como a energia potencial, cinética ou 

química. 
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O armazenamento da energia solar é tradicionalmente feito através de 

baterias. Uma bateria armazena energia elétrica numa reação química reversível. A 

fonte de energia solar renovável produz a energia e as baterias armazenam a 

energia gerada na forma química. A maioria das baterias de chumbo ácido 

utilizadas em sistemas de energias renováveis usam as mesmas reações 

eletroquímicas que a bateria de chumbo-ácido utilizados nos veículos, entretanto, 

ao contrário da bateria veicular, as baterias utilizadas em sistemas de energias 

renováveis são projetadas especificamente para as descargas profundas. (Fletcher, 

2014). 

Kang e Ceder (2009) narram que existem muitas marcas e tipos de baterias 

disponíveis para os sistemas de energia solar renovável. É importante encontrar a 

bateria certa para cada situação de uso. A capacidade da bateria é avaliada em 

ampères-hora. Um ampère-hora é equivalente ao fornecimento de um ampère por 

uma hora ou dois ampères constantemente por meia hora, etc. 

Existem muitas opções de baterias para se utilizar para armazenamento de 

energia,. No caso da tecnologia de íons de lítio, são seis os tipos mais comuns: 

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

(lítio-níquel-manganês- -cobalto, ou LiNiMnCo), LMO/LTO (lítio-manganês spinel), 

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

tecnologia mais comum de baterias, utilizada principalmente no Brasil, é a de 

chumbo ácido. Por apresentar um custo inicial menor ela é usada em larga escala 

no país e as baterias de íons de lítio em geral são utilizadas em casos especiais. 

Cada tipo de bateria possui suas vantagens e desvantagens, as quais são 

relacionadas a custo, durabilidade, regime de operação, descarte, reciclabilidade, 

etc. 

Camargo (2014) relata que a comparação dos dados operacionais e 

especificações declaradas pelos fabricantes de baterias com os dados obtidos por 

meio de testes realizados em condições controladas em laboratório, para as 

tecnologias de baterias de íons de lítio do tipo NMC e para a tecnologia de baterias 

de chumbo ácido, apresentam divergências importantes na longevidade da bateria 

(vida útil) e por consequência impacto direto nos custos dos sistemas. 

Na Tabela 2 é apresentado o resultado da comparação dos dados para a 

vida cíclica da bateria. Estes dados foram obtidos através das especificações 
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técnicas declaradas pelo fabricante e dos testes realizados em laboratório. 

(Camargo,2014) 

 

TABELA 2 – Número de ciclos em função da profundidade de descarga obtidos experimentalmente 

Tecnologia de baterias 
Número de ciclos 

declarados  
FABRICANTE 

Número de ciclos 
obtidos 

LABORATÓRIO 

       Percentual 
[%] 

    
Chumbo-ácido 
 

1.100 198 18 

FONTE: Camargo, (2014) – adaptado pelo autor 
 

Como se observa na Tabela 2, somente 18% dos ciclos declarados pelo 

fabricante foram comprovados em laboratório. Desta forma, os resultados obtidos 

em laboratório para as baterias de chumbo-ácido são caracterizados por um baixo 

desempenho operacional e reduzida durabilidade, apesar de seu custo inicial ser 

relativamente baixo comparado com outras tecnologias como as de íons de lítio. 

(CAMARGO, 2014). 

Outro fator importante que impacta na durabilidade das baterias é a sua 

profundidade de descarga. A vida útil da bateria tem sua relação direta com a 

profundidade de descarga e por consequência tem sua relação direta com os 

custos. Quanto maior a profundidade de descarga, menor a vida útil da bateria. 

(KANG & CEDER, 2009). 

Bullis (2013, p. 12) esclarece que o armazenamento de energia associado 

a uma rede inteligente com uma infraestrutura de comunicação que permita uma 

rápida resposta se adaptando instantaneamente a necessidade do consumo traz 

inúmeras vantagens. 

Wesoff (2014) faz menção a um relatório divulgado em dezembro de 2013 

pelo Energy Department Releases Grid Energy Storage Report, do Departamento 

de Energia dos Estados Unidos, onde se descrevem os benefícios potenciais das 

tecnologias de armazenamento de energia renováveis associadas à rede elétrica. 

O relatório indica que se faz necessário modernizar o sistema elétrico para 

ajudar o país a enfrentar o desafio do aumento de consumo e cuidar dos efeitos 

das mudanças climáticas, integrando mais energia a partir de fontes renováveis e 

melhorando a eficiência dos sistemas de geração de energia não renováveis. 
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O armazenamento de energia renovável pode desempenhar um papel 

importante na resposta a estes desafios através da melhoria das capacidades 

operacionais da rede, reduzindo custos e garantindo alta confiabilidade, bem 

como adiar e reduzir investimentos em infraestrutura. Por fim, o armazenamento 

de energia pode ser fundamental para a preparação de emergência por causa de 

sua capacidade de fornecer energia de emergência, bem como serviços de 

estabilização da rede. 

Costa (2014) relata que a adição de baterias a sistemas de microgeração 

com fontes solar e eólica, conectado a rede elétrica operado por Tarifa B1 

convencional e Tarifa Branca, é inviável economicamente. Segundo relatado, a rede 

elétrica ainda é mais vantajosa em comparação aos sistemas simulados com as 

seguintes configurações: 

• Geração por painel solar conectado a rede elétrica  

• Geração por turbina eólica conectada a rede elétrica 

• Geração composta de painel solar e turbina eólica conectada a rede 

elétrica. 

As simulações foram realizadas com tarifa B1 convencional e Tarifa Branca 

em perímetro urbano para uma residência na cidade de Curitiba. A simulação de 

microgeração por painel solar conectado a rede foi que apresentou o menor prejuízo 

em comparação às outras simulações, apresentando uma diferença para o NPC da 

rede de mais 14,3% com tarifa B1 convencional e mais 13,6% com Tarifa Branca. 

Outra observação importante relatada neste estudo é que para os sistemas 

simulados a Tarifa Branca é menos vantajosa que a Tarifa B1 convencional, 

apresentando um NPC menor do que o NPC para Tarifa Branca. 

 

 

2.4. SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL COM SOFTWARE HOMER  

 

 

A simulação computacional é uma ferramenta que auxilia na tomada de 

decisão. Ela auxilia não apenas melhores desempenhos das soluções adotadas, 

como diminui a possibilidade de gastos com futuras medidas corretivas, através de 

testes preliminares dos cenários escolhidos. 
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Um modelo é uma representação adequadamente simplificada de um 

sistema real e deve conter informações suficientemente detalhadas para responder 

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

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

e desenvolvem-se soluções para maximizar o seu desempenho. 

Como exemplo de simuladores, citam-se softwares como SIMULINK, 

MATLAB e o HOMER, este último tem como função principal simulações na área de 

energia. 

O programa computacional utilizado para as simulações na presente 

dissertação é o HOMER (Hybrid Optimization Model for Energy Renewable), 

desenvolvido pelo National Renewable Energy Laboratory (NREL), nos Estados 

Unidos (homerenergy.com). O software é voltado para análise dos custos dos 

sistemas de energia elétrica e trabalha essencialmente os custos da energia com 

base em três pilares principais: 

• Simulação 

• Otimização  

•  Análise de sensibilidade. 

O conceito de simulação no Homer consiste especificamente em simular 

diferentes sistemas simultaneamente com diferentes tamanhos, distintas tarifas de 

energia, distintas fontes, etc. A otimização é feita por meio de uma classificação em 

ordem decrescente de ganho econômico propondo os melhores cenários em 

primeiro lugar. A sensibilidade é feita analisando o impacto no custo total do projeto 

de diferentes parâmetros, com as variáveis de escala e as variáveis de 

sensibilidade. 

As variáveis de escala são: 

• Variação de preço de um painel fotovoltaico. 

• Variação de preço de um banco de baterias. 

• Variação do preço de combustível de um gerador de energia. 

As variáveis de sensibilidade são: 

• Índice de irradiação solar em função da posição geográfica. 

• Variação da velocidade dos ventos em função da região 

• Tempo de vida do projeto, para amortização de cinco anos ou vinte 

anos. 
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Uma das principais variáveis de resultado do HOMER é o Custo Total 

Presente Liquido, traduzindo em inglês Total Net Present Cost (NPC) que consiste 

na somatória dos custos subtraindo as receitas, trazidas ao presente (momento 

inicial do projeto) descontado inflação e juros, permitindo a comparação de cenários 

todos no valor presente. Quanto menor o NPC mais viável é economicamente o 

cenário. 

Para se comparar os resultados do Homer é necessário primeiramente 

entender como o software calcula os resultados. O software Homer possui como 

principal métrica para análise econômica o Custo Total Presente Líquido (NPC – 

Total Net Present Cost), que determina a melhor condição econômica quando se 

compara diferentes cenários. O Custo Total Presente Liquido é definido pelos 

custos totais do projeto ao longo dos anos do projeto, trazido para o momento 

presente, já descontados juros e inflação. 

A taxa de juros real anual i é calculada pela equação 1 abaixo: 

� =
i´ − f

1 + f
 

 

onde: 

i’ é taxa de juro nominal (a taxa em que se pode obter através de um 

empréstimo) 

f é taxa de inflação anual. 

 

O fator de desconto é um valor multiplicador que é calculado a cada ano do 

projeto, que se inicia no ano zero seguindo até o último ano do projeto, que 

possibilita trazer todas as despesas efetuadas durante um determinado ano para o 

valor presente. O fator de desconto é dado pela equação 2 abaixo:  

 

	
(�) =
1

(1 + �)�
 

 

onde:  

i é a taxa real de juros  

n é o ano que a despesa é realizada. 
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O Custo da Energia  

 

Para este estudo utilizou-se o custo da energia em (Reais/kWh) que é 

calculado pela equação 3 abaixo, como sendo: 

 

�����	
�	������� =
���

��������
�
 

 

 
onde: 

NPC é o custo total presente líquido calculado pelo Homer ao longo de todo 

projeto. 

Econsumida é a energia consumida pelo sistema ao longo de todo projeto, 

descontadas as perdas. 

A variável de custo da energia tem como objetivo poder comparar os preços 

dos sistemas com o preço de energia comprada diretamente da rede. 

A Estratégia de despacho de energia escolhida neste estudo foi a opção de 

carga e descarga do banco de baterias, que no software Homer é denominado 

Cycle Charging (CC), ela implica em operar o sistema priorizando o carregamento e 

descarregamento do banco de baterias em horários determinados pelo projetista. 

Para Givler e Lilientha (2005), o software Homer fornece uma simulação 

detalhada e optimização cronológica de um modelo que é relativamente simples e 

fácil de usar. É adaptável a uma grande variedade de projetos. Para um sistema de 

energia de uma comunidade ou região, o software consegue modelar os fatores 

técnicos e econômicos envolvidos no projeto. Para sistemas maiores, o software 

Homer pode fornecer uma visão geral importante que compara o custo e a 

viabilidade de diferentes configurações; em seguida, os designers podem usar 

softwares mais especializados para modelar o desempenho técnico. 

O software Homer é acessível ao grande conjunto de usuários, incluindo os 

tomadores de decisão não técnicos. A simulação cronológica é essencial para a 

modelagem de recursos variáveis, tais como a energia solar e eólica e para 

aplicações de calor e energia combinados, onde a carga térmica é variável. Na 
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Figura 4 é apresentada uma tela de um sistema no Homer, que mostra os 

componentes do sistema como o conversor, a bateria, os painéis fotovoltaicos e a 

carga, assim como a configuração das suas conexões. 

 

 

 
                                                FIGURA 4: Esquema dos componentes do software Homer. 
                                                FONTE: Givler e Lilientha, 2005. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Serão apresentadas a seguir as informações sobre os materiais e métodos 

utilizados neste estudo. 
 
 
3.1. Considerações Gerais: 
 

 

O estudo é composto por quatro simulações, sendo elas: 

 

• Residência isolada na ilha no litoral do estado do Paraná com um perfil de 

baixo consumo de 2,5kWh/dia, composto por um sistema de armazenamento 

de energia com baterias integradas a painéis fotovoltaicos, isolado da rede 

elétrica. 

 

•  Simulação na cidade de Curitiba composta de um sistema de um painel 

fotovoltaico com uma carga de 210 W conectado a rede elétrica utilizando a 

Tarifa Branca, Verde A4 e Azul A4, alternando os horários de maior preço 

nas tarifas para o período da tarde. 

 

• Residência na cidade de Curitiba, com carga média de 11 kWh/dia, composto 

por um sistema de armazenamento de energia, conectado à rede elétrica 

operando com tarifa Branca. 

 

 
• Estabelecimento comercial na cidade do Rio de Janeiro com carga média de 

671 kWh/dia, composto por um sistema de armazenamento de energia com 

baterias, conectado a rede elétrica operando com Tarifa Verde A4 e Azul A4. 

Alternando os horários de maior preço nas tarifas para o período da tarde. 

 
 
3.2. Materiais 

 

 

A seguir é descrito o principal material utilizado nestas simulações : 

• Software Homer 
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As características técnicas detalhadas de cada componente específico 

utilizado na simulação serão descritas na sequência, Capitulo 4, no Estudo de Caso. 

 

 

3.3. Métodos 

 

 

O método está fundamentado na simulação computacional de diferentes 

cenários práticos e a comparação destes cenários e seus impactos econômicos. 

 

 

3.3.1. Método para Simulação de Consumidor Residencial Isolado - Ilha 

 

A proposta desta simulação é quantificar os custos de uma residência que 

utiliza um sistema de micro geração de energia renovável com uso de painéis 

fotovoltaicos e um banco de baterias que permita fornecer energia elétrica durante 

as vinte quatros horas do dia para a residência. 

Para a simulação adotaram-se 20 anos de tempo de vida do projeto. Para as 

baterias de chumbo ácido, que podem chegar a 5 anos de vida útil, previu-se quatro 

substituições programadas dentro dos 20 anos de vida do projeto. 

Esta modelagem foi chamada de “Simulação Ilha”. Para a melhor 

compreensão seguirá os seguintes passos: 

• Dimensionar o banco de baterias 

• Definir o perfil de carga a ser utilizado no Homer 

• Dimensionar os painéis Fotovoltaicos 

• Dimensionar o conversor 

• Simular 

• Analisar resultados 

 

 

3.3.2  Método para Simulação de Consumidor Residencial com Baterias 
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Para a simulação na cidade de Curitiba, utiliza-se de um perfil de carga de 

um consumidor residencial representando pela curva média de consumo unitário no 

estado do Paraná. 

A simulação é composta por um sistema de armazenamento de energia 

conectado à rede elétrica, com uso da tarifa Branca.                                                   

Esta modelagem será chamada de “Simulação cidade Curitiba sem Painéis 

Fotovoltaicos”. Para a melhor compreensão seguem os mesmos passos já descritos 

na “Simulação Ilha”. 

 

 

3.3.3 Método para Simulação de Painel Fotovoltaico   

 

 

Esta simulação foi realizada utilizando um painel fotovoltaico (PV) associado 

a um conversor e conectado à rede elétrica utilizando Tarifa Branca, Tarifa Azul A4 

e Tarifa Verde A4 com mudança dos horários de maior preço da tarifa para o 

período da tarde. 

Esta modelagem será chamada de “Simulação cidade Curitiba com Painel 

Fotovoltaico”. Para melhor compreensão foi utilizado um painel fotovoltaico de 210 

Wp e uma carga de 210 Wh simulando cenários com as diferentes tarifas e horários 

de maior preço na tarifa, das 18:00 h as 21:00 h e 13:00 h as 16:00 h. 

 

 

3.3.4. Métodos para Simulação de Consumidor Comercial 

 

 

A simulação comercial utilizou o perfil de carga de um Instituto Federal na 

cidade do Rio de Janeiro. Na simulação foi utilizado um sistema de armazenamento 

de energia conectado à rede elétrica, com a utilização de tarifação Verde A4 e Azul 

A4, simulando a mudança dos horários de maior preço na tarifa, das 18:00h as 

21:00h e das 13:00h as 16:00h. 
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4.  ESTUDO DE CASO 

 

 

Neste estudo foi utilizada a tecnologia de bateria de chumbo ácido. A escolha 

desta tecnologia foi baseada na sua disponibilidade no Brasil e foram utilizados 

dados de outro estudo que comparou diferentes tecnologias de baterias. 

(CAMARGO, 2014). 

Costa (2014) relata que a simulação para uma residência em perímetro 

urbano utilizando painéis fotovoltaicos com Tarifa Branca não apresentou vantagens 

econômicas em relação à Tarifa Convencional. A geração de energia por painéis 

fotovoltaicos sem utilização de baterias no horário de pico tarifário das 18:00 h as 

21:00 h é o de menor prejuízo entre os sistemas estudados, mas é o que mais se 

aproxima do NPC da rede elétrica. Relatando que a adição de baterias encarece o 

sistema, deixando-o menos inviável do ponto de vista econômico. 

As alternativas exploradas no presente estudo, não analisadas por Camargo 

(2014) e Costa (2014), são de se aplicar o deslocamento de carga com a utilização 

de baterias verificando seus custos, estudando os impactos econômicos da 

reprogramação dos horários de maior preço nas tarifas para o período da tarde e 

estudar os impactos econômicos da profundidade de descarga da bateria. 

 

 

4.1 Baterias 

 

 

Neste estudo, utilizou-se a tecnologia de baterias de chumbo ácido. 

A seguir, no Quadro 3 são apresentados os dados operacionais fornecidos 

pelo fabricante para esta bateria da tecnologia chumbo-ácido. 
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 Chumbo ácido 

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

R$ 950,00 

Manutenções e Custos Instalação – por ano R$100,00 

Corrente máxima de carga 50 (A) 

Tensão de carga 15,0 (V) 

Corrente máxima de descarga 289 (A) 

Limite de tensão de descarga 10,5 (V) 

Tensão média de descarga 12 (V) 

Vida útil em flutuação 5 anos 

QUADRO 3 – Dados operacionais da bateria chumbo-ácido  
FONTE: Fabricante 
 

 

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

ao longo de toda sua vida útil, pela bateria chumbo-ácido em função da 

profundidade de descarga. 

 

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

Profundidade de descarga (%)                     Energia fornecida pela bateria (kWh) 

15 990,00 

20 897,60 

30 673,20 

50 396,00 

80 337,92 

FONTE: Fabricante 
 

 

4.2. Painel Fotovoltaico 

 

 

No quadro 4 são apresentas as características operacionais utilizadas nas 

simulações com sistema fotovoltaico. 
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Modelo HG210 

Preço R$903,00 

Manutenções e Custos Instalação – por ano R$100,00 

Célula Policristalina 

Potência máxima (Wp) 210 Wp 

Tensão nominal 27,54 V 

Corrente nominal 7,64 A 

Tensão circuito aberto (Voc) 33,05 V 

Corrente de curto circuito (Isc) 8,23 A 

Número de células 72 

Dimensão (mm) 1480x990x46 

Grau de refletância 20% 

Tensão máxima de operação 750 V 

Eficiência do painel 14,65% 

Tempo de Vida 20 anos 

QUADRO 4 – Características dos painéis fotovoltaicos 
FONTE: Solarterra Energias Alternativas (2014) 
 
 
4.3. Energia Solar 

 

Na Tabela 4 são apresentados os dados de radiação solar de acordo com as 

coordenadas geográfica 25º48’ S e 48º51‘ W da Ilha isolada localizada no litoral do 

Paraná. 

 

TABELA 4 – Radiação média diária na Ilha 

Radiação Média Diária (kWh/m² dia) 

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

4,81 5,03 4,36 3,67 3,33 2,75 3,06 3,33 3,42 4,39 4,94 5,06 

FONTE: Mapa solimétrico do Brasil, 2000 (adaptado pelo autor, 2014) 

 
Na Tabela 5 são apresentados os dados de radiação solar de acordo com as 

coordenadas geográfica 25º44’ S e 49º22‘ W da cidade de Curitiba. 

 

TABELA 5 – Radiação média diária em Curitiba 

Radiação Média Diária (kWh/m² dia) 

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

4,67 4,11 3,47 3,06 2,53 2,47 3,11 3,31 3,67 4,22 4,94 5,06 

FONTE: Mapa solimétrico do Brasil, 2000  (adaptado pelo autor, 2014) 
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Na Tabela 5 são apresentados os dados de radiação solar de acordo com as 

coordenadas geográfica 22º44’ S e 41º52‘ W da cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

TABELA 06  – Radiação média diária  no Rio de Janeiro 

Radiação Média Diária (kWh/m² dia) 

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

5 5,6 5 3,92 3,36 2,8 3,36 3,36 3,92 5,04 5,04 5,04 

FONTE: Mapa solimétrico do Brasil, 2000  (adaptado pelo autor, 2014) 

 

 

4.4. Conversor (Inversor + Retificador) 

 

 

O conversor é dispositivo que realiza a inversão e retificação de tensões. A 

inversão é a conversão de tensões continua para tensão alternada e a retificação é 

passagem de tensões alternadas para tensões continua. 

A seguir as informações técnicas sobre os conversores utilizados nas 

simulações na Ilha, simulações na cidade de Curitiba e simulação no Instituto 

Federal, respectivamente. 

No quadro 5 são apresentadas as características do conversor utilizado na 

Ilha. 

 

Potência (W) 950 W 

Preço R$910,00 

Manutenções e Custos Instalação – por ano R$100,00 

Eficiência 94% 

Capacidade de inversão 100% 

Tempo de Vida 20 anos 

QUADRO 5 – Características do conversor para simulação na Ilha  
FONTE: Neosolar, 2014 
 
 
 

No quadro 6 são apresentas as características do conversor utilizado nas 

simulações na cidade de Curitiba. 
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Potência (W) 790 W 

Preço R$ 1365,00 

Manutenções e Custos Instalação – por ano R$100,00 

Eficiência 94% 

Capacidade de inversão 100% 

Tempo de Vida 20 anos 

QUADRO 6 – Características do conversor para simulações na cidade Curitiba 
FONTE: Neosolar, 2014 
 

 

No quadro 7 são apresentadas as características do conversor utilizado nas 

simulações do Instituto Federal na cidade do Rio de Janeiro. 

 

Potência (W) 34000 W 

Preço R$ 58740,00 

Manutenções e Custos Instalação – por ano R$100,00 

Eficiência 98,5% 

Capacidade de inversão 100% 

Tempo de Vida 20 anos 

QUADRO 7 – Características do conversor para simulações na cidade do Rio de Janeiro 
FONTE: Neosolar, 2014 
 

 

Taxa Anual de Juros: 

 

 

A taxa anual de juros, ou juro real, é calculada pela taxa anual total subtraído 

a inflação anual. Para simulação é utilizada a taxa de 4,65% referente ao período de 

outubro de 2013 à outubro de 2014; obtida no site de dados econômicos da 

Fundação Getúlio Vargas do estado de São Paulo. 

 

 

4.5. Perfis de Carga  

 

 

Para representar o perfil anual de carga a ser utilizado neste estudo foram 

escolhidos três perfis distintos para a simulação: 
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• Ilha, em uma residência de baixo consumo. 

• Carga de 210 W na cidade de Curitiba 

• Curitiba, em uma residência de consumo médio no estado do Paraná. 

• Rio de Janeiro, em um estabelecimento comercial, Instituto Federal 

Fluminense. 

 

Perfil de carga residencial na Ilha 

 

Para escolher o perfil de carga foi adotado o critério de considerar uma 

residência de baixo consumo de energia elétrica que atenda às necessidades 

básicas. No Quadro 8 são apresentadas as características de consumo com os 

eletrodomésticos utilizados.  

 

 
QUADRO 8 – Consumo de energia residencial na Ilha 
FONTE: Eletrobrás adaptado pelo autor – (2014). 

 

A partir do quadro acima é possível obter o consumo diário de energia 

elétrica de 2,52 kWh/dia. E a Figura 05 abaixo representa o perfil de carga na ilha. 

 

              (kWh) mensal Modelo

Horas de  

funcionamento 

dia ( horas )

Consumo 

Mensal

  (kWh)

            

(kWh)

 dia

        

(kWh)

 hora

           Geladeira 280                                       25,0 L 24 25,2 0,84 0,035

Tamanho  ( polegadas ) Potência (W) 

Horas de  

funcionamento 

dia ( horas )

Consumo 

Mensal

  (kWh)

Consumo 

Dia 

(kWh )

Consumo 

hora

(kWh )

TV - 20" 50 6 9 0,6 0,1666

Lampadas Fluorescente Potência ( W )

tempo uso

 ( horas/dia) - 

KWh

Consumo 

mensal 

Kwh

Consumo 

dia 

Kwh

Consumo 

hora

kWh

4 lampadas 60 6 28,8 0,96 0,16

Radio relógio Potência ( W )

tempo uso

 ( horas/dia) - 

KWh

Consumo 

mensal 

Kwh

Consumo 

dia 

Kwh

Consumo 

hora

kWh

5 24 3,6 0,12 0,005

2,52 0,3666Total
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                        FIGURA 05 – Perfil de carga na Ilha 
                           FONTE: O autor, 2014. 

 

De acordo com a Figura 05, se observa que no período das 18:00 h as 21:00 

h existe um pico no consumo no momento de ausência de irradiação solar 

 

Perfil de carga para simulação com painel fotovoltaico 

 

Para definição do perfil de carga para simulação, foi considerada uma 

composição de lâmpadas que somam 210 W que ficam ligadas as 24 horas do dia 

durante os 20 anos de vida do projeto. 

Na figura 6 é apresentada a curva da carga referente ao consumo de 210 

Wh.  

 
                 

     FIGURA 6: Carga de 5,04 kWh/dia referente à simulação de PV 
                 FONTE: O autor (2014). 
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Na figura 6 é possível observar que o consumo durante uma hora é 210 W e 

durante as 24 horas do dia é de 5,04 kWh. 

 

 

Perfil de carga residencial na Cidade de Curitiba 

 

 

Para representar este perfil de carga adotou-se a curva de consumo 

residencial da Aneel-2012C para o estado do Paraná. Para a obtenção da curva 

média para uma unidade consumidora ou uma residência, dividiu-se esta curva pelo 

número de consumidores de 2012 que nesta época era de 3.300.819 unidades 

consumidoras residenciais, obtido conforme dados da Copel. 

 

Na Figura 7 são apresentadas as características do perfil de carga para a 

cidade de Curitiba.  

 

 
                   FIGURA 7: Comportamento médio de consumo de um consumidor no estado do Paraná 
                   FONTE: Aneel, 2012 (adaptado pelo autor). 
 
 
 

O Valor de 11 kWh/dia representado pela curva é calculado pela área do 
gráfico da Figura 6. 
 
 
Perfil de carga comercial do Instituto Federal na cidade do Rio de Janeiro 

 

Segue a representação do perfil de carga de consumo diário do Instituto      

Federal durante os dias da semana (segunda a sexta-feira). 
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No gráfico 1 são apresentadas as características do perfil de carga do 

Instituto Federal, situado na cidade do Rio de Janeiro. 

 

 
GRÁFICO 1 – Perfil de consumo diário (dia da semana) 
FONTE: Camargo, 2014 - Instituto Federal (2013) 
 

Com base nos dados do Gráfico 1, a carga média do instituto federal é de 

671 kWh/dia com um pico de demanda de 68 kW que ocorre às 14:00 h. 

 
 
 
4.6. Tarifas de energia 

 

 

Para simulação na Ilha foi considerada a tarifa residencial chamada de B1 

convencional praticada pela concessionária do estado do Paraná a Copel. 

Para realização de deslocamentos de carga, sem e com utilização de painéis 

fotovoltaicos, a tarifa Branca é imprescindível porque o custo varia conforme o 

período de utilização do consumidor.  

 

 

Tarifa residencial na Ilha 

 

 

No Quadro 9 é representada a tarifação residencial B1 vigente para o estado 

do Paraná. 
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B1 Convencional - residencial Com ICMS – PIS/ COFINS 
R$/kWh 

Preço 0,49078 

                  QUADRO 9 –  Informações tarifaria B1 residencial 
                  FONTE: Copel (novembro, 2014) 
 
 
Tarifa Branca residencial na cidade de Curitiba 
 
 

Na Figura 8 é representado um comparativo entre a Tarifa Convencional e a 

Tarifa Branca, observa-se que os valores de taxação são diferenciados em certos 

horários em comparação a tarifa convencional B1. 

 

 

 
FIGURA 8 – Comparativo entre Tarifa Convencional e Tarifa Branca 
FONTE: Aneel, 2014 
 
 

A Tarifa Branca é especifica para baixa tensão entre 127 volts até 440 volts. 

No Quadro 9 são apresentadas as características dos valores da Tarifa Branca. É 

importante ressaltar que ainda não há disponibilidade de valores tarifários relativo à 

Tarifa Branca por parte da Copel. Portanto os valores apresentados no Quadro 8 

foram obtidos no site da Aneel com impostos. Estes valores são os mesmos desde 

fevereiro de 2014. Por não terem sido atualizados ainda, acrescentou-se o reajuste 
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de 24,86% autorizado pela Aneel em 23/06/2104 à tarifa da Copel para se obter 

uma tarifa mais próxima possível da realidade nesta data. 

 

 

 

Tarifa Branca Residencial Com ICMS – PIS/ COFINS 

  R$/kWh 

Tipo  

Fora da Ponta 0,361 

Intermediária 0,569 

Ponta 0,901 

                    QUADRO 10 –  Informações tarifa Branca 
                     FONTE: Copel, janeiro de  2014 ( adaptado pelo autor ). 
 

 

Tarifa A4 Verde 

 

 

No Quadro 11 é representado a Tarifa Verde A4 para o estado do Rio de 

Janeiro. 

 

Tarifa Verde A4 Com ICMS – PIS/ COFINS 

Tipo  

Fora da Ponta R$0,227 kWh 

Ponta R$2,210 kWh 

Demanda  R$29,33 kW 

                    QUADRO 11 –  Informações Verde A4 
                    FONTE: Ampla, 2012 (adaptado pelo autor) 
 

 

Tarifa A4 Azul 

 

 

No Quadro 12 é representado a Tarifa Azul A4 para o estado do Rio de 

Janeiro. 
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Tarifa Azul A4 Com ICMS – PIS/ COFINS 

Tipo  

Fora da Ponta R$0,227 kWh 

Ponta R$0,354 kWh 

Demanda  R$80,030 kW 

                    QUADRO 12 –  Informações Azul A4 
                    FONTE: Ampla, 2012 (adaptado pelo autor) 
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5. RESULTADOS 

 
 

A seguir são apresentados os resultados e as análises da “Simulação Ilha”, 

Simulação com PV na cidade de Curitiba”, “Simulação residencial na cidade Curitiba 

com Banco de Baterias”, “Simulação comercial na cidade do Rio de Janeiro”. 

 

 

5.1 ESQUEMA DAS SIMULAÇÕES 

 
 

Na Figura 9 é apresentado o esquema das simulações na Ilha. 

 

                      

 
Ilha 

      
Simulações 

 

           

      
Dados Fabricantes (I) 

 

           

 
Perfil de Carga 

         

 
Painel Fotovoltaico + Bateria chumbo ácido 

     

 
Conversor 

         

 

Não conectado à 
rede 

         

      
Dados Laboratório (II) 

 

                FIGURA 9 – Esquema das simulações da Ilha com bateria chumbo ácido 
     FONTE: O Autor, 2014. 
 

 A Figura 9 descreve a composição do sistema para a simulação com os 

dados declarados pelo fabricante de bateria de chumbo ácido com os testes 

realizados em laboratório. 

 Na Figura 10 são apresentadas as simulações com painel fotovoltaico e 

diferentes tarifas. 
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  Simulação c/ Painel Fotovoltaico   

 
            Simulações 

                    

        Tarifa Branca - 18:00 h as 21:00 h (I) 

                    

        Tarifa Branca - 13:00 h as 16:00 h (II) 

                    

  Painel Fotovoltaico     Tarifa Azul A4 - 18:00 h as 21:00 h (III) 

  Perfil de Carga  +               

  Conversor     Tarifa Verde A4 - 13:00 h as 16:00 h (IV) 

    
 

              

        Tarifa Azul A4 - 18:00 h as 21:00 h (V) 

                    

        Tarifa Azul A4 - 13:00 h as 16:00 h (VI) 

                  
                    

FIGURA 10 – Esquema das simulações com painel fotovoltaico na cidade de Curitiba 
FONTE: O Autor, 2014 
 

           Na Figura 10 pode-se observar que as simulações são realizadas com 

diferentes tarifas e em diferentes horários que representam períodos onde cada 

tarifa apresenta preço mais elevado por kWh. 

Na Figura 11 é apresentado o esquema das simulações realizadas na cidade 

de Curitiba para uma residência sem painéis fotovoltaicos. 

 

           

 
Cidade Curitiba com Banco de Baterias 

     

        
Simulações 

 

           

      
Desconto no Sistema (I) 

 

           

 
Rede Elétrica 

         

 
Perfil de Carga + Bateria de chumbo ácido Aumento na Tarifa (II) 

 

 
Conversor 

      

 
Tarifa Branca 

         

      
Variação DoD (III) 

 

         

                FIGURA 11– Esquema das simulações da Cidade perfil residencial sem painéis fotovoltaicos 
     FONTE: O Autor, 2014 
 
 
            A Figura 11 fornece os componentes do sistema. Sendo a primeira 

simulação com aplica de um desconto no sistema, a segunda um aumento de tarifa 
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e a terceira se refere a variações na profundidade de descarga da bateria de 

chumbo ácido. 

          Na Figura 12 é apresentado um esquema das simulações realizadas na 

cidade do Rio de Janeiro para um estabelecimento comercial, utilizando sistemas de 

armazenamento de baterias e painéis com Tarifa Verde A4 e Azul A4. 

 

Simulação comercial na cidade do Rio de Janeiro Simulações

(I)

Rede Elétrica

Perfil de Carga + (II)

Conversor

Tarifa Verde A4  -  com tarifa pico das 13:00 h as 16:00 h (III)

Tarifa Verde A4Bateria chumbo ácido

Tarifa Azul A4

FIGURA 12  – Esquema das simulações no Instituto Federal no Rio de Janeiro 
FONTE: O Autor, 2014. 
 
 
            A Figura 12 fornece os componentes do sistema. As simulações (I), (II) são 

realizadas com horário de maior preço na tarifa no período da noite das 18:00 h as 

21:00 h e a simulação (III) com horário de maior preço na tarifa no período da tarde 

das 13:00 h as 16:00 h. 

 

 
5.2 SIMULAÇÃO NA ILHA 

 

 

A seguir, são apresentadas as informações sobre o dimensionamento do 

banco de baterias, dos painéis fotovoltaicos, do conversor e a definição no Homer 

do sistema, do perfil de carga e da irradiação solar. 

Os dados utilizados na “Simulação Ilha” foram: 

• Taxa real de interesse (juro real) – 4,65% 

• Duração do projeto – 20 anos 

• 18% de profundidade de descarga para as baterias de chumbo ácido 
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• Dados dos fabricantes e dados de laboratório para o tempo de vida 

das baterias de chumbo ácido. 

 

Na Figura 13 é apresentado um esquema geral da “Simulação na Ilha” no 

software Homer. 

 
                                                FIGURA 13 – Esquema geral simulação Ilha 
                                                     FONTE: O autor 

 

A Figura 13 é uma representação visual do esquema simulado no software 

Homer com os componentes e os parâmetros utilizados para a realização da 

simulação na Ilha. 

 

 

5.2.1  Definição do perfil de carga 

 

Para o perfil de carga na Ilha, são apresentadas na Figura 05 as informações 

do consumo diário de energia na residência para a simulação. 

O perfil de carga é de 2,52 kWh/dia como descrito na Figura 05. É importante 

ressaltar que são as baterias que fornecem energia para a carga e que os painéis 

fotovoltaicos priorizam o carregamento das baterias, conforme já mencionado no 

Capitulo 2 sobre o método de despacho de energia adotado neste estudo. 
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5.2.2  Dimensionamento banco de baterias 

 

Para o dimensionamento do banco de baterias de chumbo ácido de 220 Ah e 

12 V, os dois parâmetros mais importantes são o da capacidade da bateria, medido 

em Ampére-hora. A vida útil da bateria é medida em anos, que pode ser 

influenciado pela a quantidade de ciclos de carga e descarga que a bateria executa. 

Por consenso internacional uma bateria pode ser considerada como esgotada, 

quando o final de sua vida útil atinge 80% do seu valor inicial. 

A vida útil de uma bateria depende de vários fatores que causam 

degradação. Estes fatores são agrupados em dois parâmetros. Os fatores 

relacionados aos processos de produção afetam a durabilidade da bateria 

independentemente da sua utilização ou não. Esta informação é declarada pelo 

fabricante da bateria. E define o primeiro parâmetro denominado em inglês como 

Float Lifetime (FLT) ou vida útil em flutuação. O tempo de vida da bateria definido 

pelo FLT é medido a partir da data de fabricação e esse parâmetro não pode ser 

alterado pelo usuário da bateria, pois depende da qualidade dos processos de 

produção. O outro parâmetro que determina a vida útil de uma bateria é 

denominado em inglês Lifetime Throughput (LTT), ele pode ser traduzido como 

tempo de vida em função dos ciclos executados. Este parâmetro é representado 

pela quantidade máxima de energia que uma bateria pode fornecer ao longo de 

toda a sua vida cíclica. Em resumo, ele representa a quantidade de ciclos de carga 

e descarga que a bateria pode suportar até que a degradação atinja os 20% da 

capacidade inicial. Este parâmetro depende do regime de operação adotado para a 

bateria e é determinado pelo usuário. 

Uma forma de dimensionar um banco de baterias para que atenda a um perfil 

de carga é procurar que a bateria forneça a maior quantidade de energia ao longo 

de toda sua vida útil, conforme relatado (CAMARGO, 2014). Porém nesse estudo 

não foram considerados os aspectos econômicos. No trabalho do Camargo, foi feito 

um dimensionamento de forma a igualar o FLT com LTT, ou seja, a expectativa de 

vida em flutuação deve ser igual à expectativa de vida em regime de ciclagem. Para 

se obter a igualdade destes dois parâmetros foi utilizada a informação da bateria 

fornecida pelo fabricante, com a profundidade de descarga da bateria versus 

número de ciclos da bateria. Esta informação permite conhecer o número de ciclos 

passíveis de serem executados pela bateria em função da profundidade de 
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descarga em cada ciclo. Em resumo, Camargo mostrou que a profundidade de 

descarga ótima é encontrada a partir do número de ciclos de carga e descarga 

desejados para que o LTT seja igual ao FLT, ou seja a bateria é dimensionada a 

partir desta profundidade de descarga (CAMARGO, 2014). 

Para a bateria de chumbo ácido desta simulação o fabricante declara que a 

vida útil em flutuação (FLT) é de 5 anos. Por outro lado, nesta simulação é 

necessário que a bateria carregue e descarregue uma vez ao dia (um ciclo diário) 

para atender a demanda da residência na Ilha. 

A partir dos dados declarados pelo fabricante, que informa que o FLT da 

bateria é de 5 anos, se obtém 1825 ciclos, que equivalem a 5 anos multiplicados por 

365 dias por ano. Obtendo um valor de 1825 ciclos. Na Figura 14 é apresentado o 

gráfico da vida útil em função da profundidade de descarga fornecido pelo fabricante 

da bateria. 

 

 
             FIGURA 14 – Número de ciclos em função da profundidade de descarga 
             FONTE: Camargo,2014 ( adaptado pelo autor ) 

 

De acordo com a Figura 14, o valor de 1825 ciclos, que corresponde a 5 anos 

de operação, é alcançado utilizando um valor de 18% de profundidade de descarga. 

Desta forma o LTT é igual ao FLT. 

A seguir, para dimensionar a quantidade de baterias necessárias para 

atender a simulação com um perfil de carga da residência na Ilha de 2,5 kWh/dia, 

deve-se calcular a real energia disponível para uso da bateria (para uma 

profundidade de descarga de somente 18%) e na sequência calcular o número de 

baterias: 

• Energia da bateria com 18% = 220 Ah x 12 V x 18% = 475,2 Wh 

• Perfil de carga = 2520 Wh ou 2,52 kWh 
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• Número de baterias = 2520 Wh / 475,2 Wh = 5,38 baterias. Desta são 

necessárias 6 baterias ligadas em série. 

Desta forma foi feito o dimensionamento do banco de baterias. 

 

5.2.3 Cálculo da corrente 

 

 

O valor da corrente é determinante para assegurar os 18% da profundidade 

de descarga e dimensionar o tamanho do conversor a ser utilizado. Para se calcular 

a corrente para atender uma carga durante 3 horas e para uma profundidade de 

descarga de 18% se procedeu da seguinte forma: 

 

• Corrente = 220 Ah x 18% / 3 horas = 13,2 A 

Onde o número de horas de descarregamento é igual a 3 horas, que 

representa o período de maior consumo na residência, das 18:00hs as 21:00hs, 

conforme apresentado anteriormente no perfil de carga. 

 

 

5.2.4 Cálculo do conversor 

 

 

Para dimensionar o conversor, se utiliza, a corrente calculada que é de 13,2 

A e o número de baterias calculado que é igual a 6 baterias. Para se calcular a 

potência do conversor, tem-se: 

• Conversor = 6 (baterias) x 12(volts) x 13,2(A) = 950,40 watts. 

As perdas do conversor são consideradas no Homer. 

 

 

5.2.5. Irradiação solar na Ilha 

 

A seguir, na Figura 15 a representação gráfica da irradiação solar na 

localidade onde está situada a Ilha. 
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                                FIGURA 15 – Dados obtidos do Atlas Solarimétrico do Brasil, ano 2000 
                                   FONTE: O autor, 2014. 
 
 

Na figura acima as barras representam a média diária de radiação solar para 

cada mês e a linha vermelha representa o índice claridade média para cada mês na 

região da Ilha. O valor médio anual de irradiação solar na Ilha é de 4,01 kWh/m²/dia. 

 

 

5.2.6 Dimensionamento dos painéis fotovoltaicos  

 

Para o dimensionamento da quantidade de painéis fotovoltaicos na Ilha, 

deve-se utilizar os seguintes dados: 

• 6 painéis fotovoltaicos de 210 Wp 

• Perfil de carga da residência 2,52 kWh/dia 

• Escala média de irradiação solar na Ilha é de 4,01 kWh/m² dia. 

 

Na Figura 16 é apresentada a curva de irradiação para o mês de junho que 

representa o mês de menor irradiação no ano na região da Ilha. 
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               FIGURA 16  –  Perfil de irradiação para o mês de junho 
                 FONTE:  O autor , 2014( Homer ) 

 

Na Figura 16, pode-se obter o valor de 3,79 kWh/m² dia que é a área do 

gráfico entre a curva e o eixo das abcissas. Para o dimensionamento dos painéis 

fotovoltaicos do sistema, utilizou-se o mês junho que apresenta o menor valor de 

irradiação solar durante o ano. 

 

 

5.2.7  SIMULAÇÃO NA ILHA 

 

O objeto principal da “Simulação Ilha” é determinar qual é o custo da energia 

em Reais por kWh. É importante ressaltar que a comparação será feita com os 

resultados obtidos para esse mesmo consumidor a partir de energia fornecida pela 

rede, mas não há rede instalada neste local. 

O tempo de vida do projeto considerado foi de 20 anos e uma taxa juro anual 

de 4,65%. 

No Quadro 13 são apresentados os custos da energia considerando as 

informações declaradas pelo fabricante de baterias e considerando os valores 

obtidos em laboratório. Notar-se que o custo da energia no sistema com dados 

relativos à vida útil declarada pelo fabricante é muito inferior comparado aos testes 

de laboratório. 
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Bateria Chumbo Acido  

(Fabricante - 5 anos) 
Bateria Chumbo Acido  

(Laboratório - 0,9 anos) 
              

Perfil de Carga 2,5 kWh/dia  2,5 kWh/dia  

Painel Fotovoltaico 6 painéis de 210 W - 1,260 kW 6 painéis de 210 W - 1,260 kW 

Baterias 6 baterias em série 6 baterias em série 

Conversor 950 W 950 W 

NPC R$ 31.024,00 R$ 99.203,00 

Energia consumida - 20 anos 18396 (kWh/20 anos) 18396 (kWh/20 anos) 

Custo Energia no sistema R$ 2,638 R$ 5,393 

              

Custo Energia Rede - B1 R$ 0,49100 
QUADRO 13 – Custos da energia considerando as informações declaradas pelo fabricante de 
baterias e os valores de laboratório obtidos por Camargo,2014. 
FONTE: O autor, 2014 
 

Em relação ao Quadro 13 acima, observa-se que o custo da energia é de 

R$2,638 kWh considerando que as baterias apresentam os dados operacionais 

declarados pelo fabricante. Utilizando os dados verificados em laboratório, o custo 

da energia é de R$5,393 kWh. Para os dados fornecidos pelo fabricante, utiliza-se 

uma vida útil de flutuação de 5 anos. Para os dados obtidos em laboratório foi 

utilizada uma vida útil de 0,9 anos (verificada em laboratório). Para comparar estes 

valores, caso fosse possível atender essa residência com energia da rede 

convencional, com tarifa residencial B1, o custo da energia seria de R$0,4910 kWh. 

Este resultado mostra que estes sistemas fotovoltaicos com armazenamento de 

energia em baterias utilizados em localidades isoladas geram energia a um custo 

extremamente elevado se comparado com o custo da energia convencional. Para 

esta simulação não se considera os custos de investimentos relativos a implantação 

de linhas de transmissão terrestres e subaquáticos, além se tratar de uma Ilha em 

região de preservação ambiental.  

 

 

5.3. SIMULAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

 

A seguir foi analisada, separadamente, a geração fotovoltaica. A premissa 

utilizada nesta simulação foi que se não há um cenário onde um único painel seja 

viável economicamente então não haverá cenários para conjuntos de painéis.  
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Para esta simulação foram analisados os cenários com o painel fotovoltaico 

conectado à rede elétrica operando com: 

• Tarifa Branca 

• Tarifa Azul A4 

• Tarifa Verde A4 

 

 

5.3.1. Informações Gerais 

 

 

Para esta simulação foram utilizados os seguintes dados:  

• Duração do projeto – 20 anos 

• Taxa anual de juro – 4,65% 

• De acordo com a Resolução Normativa Nº482/2012 da Aneel, que 

permite a devolução de energia de volta para rede em forma de 

créditos. 

 

No Quadro 14, são apresentados os dados utilizados para a simulação do 

sistema denominado “Painel Fotovoltaico” conectado à rede. 

 

 

 

Perfil de Carga 5,04 kWh/dia  

Painel Fotovoltaico 1 painel de 210 W  

Conversor 210 W 

Rede Elétrica Tarifa Branca, Verde A4, Azul A4 
      QUADRO 14 – Dados utilizados na simulação do sistema de painel fotovoltaico para Curitiba 
      FONTE:  O autor, 2014 
 

No Quadro 14 observam-se os componentes utilizados para simulação na 

cidade de Curitiba. 

 

Na Figura 17 é apresentado um esquema geral da simulação “Painel 

Fotovoltaico” no software Homer. 
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FIGURA 17 – Esquema geral para simulação com Painel Fotovoltaico. 

                           FONTE:  O autor, 2014  (Homer) 

 

Na figura 17 observam-se as informações referentes aos componentes do 

sistema. Em relação à irradiação solar, foi utilizada da cidade de Curitiba com valor 

médio de insolação de 3,72 kWh/m² dia. 

Na Tabela 7, são apresentados os resultados econômicos das simulações. 

 

 

TABELA 7 - Resultados econômicos com simulações de painel fotovoltaico com distintas tarifas 

 
FONTE: O autor, (2014). 
 

Na Tabela 7, são apresentados os resultados do NPC (sistema) e do NPC (rede) 

com seus respectivos Custo de Energia. Cada simulação foi realizada com um tipo 

de tarifa, sendo uma considerando o horário de maior preço tarifário durante a noite 

das 18:00 h as 21:00 h e a outra considerando o horário de maior preço tarifário 

durante o período da tarde das 13:00 h as 16:00 h. O principal objetivo é conhecer a 

Tarifa Horário NPC (sistema) Custo de Energia (sistema) NPC (rede) Custo de Energia (rede)
Diferença (%)

Custo de Energia (Sistema x Rede)
Desconto no Sistema

   (para viabilização)

Branca 18:00 h as 21:00 h R$ 12.980,00 R$ 0,541 R$ 10.130,00 R$ 0,422 28,2% 74%

Branca 13:00 h as 16:00 h R$ 12.559,00 R$ 0,523 R$ 10.118,00 R$ 0,421 24,2% 62,0%

Verde A4 18:00 h as 21:00 h R$ 16.187,00 R$ 0,674 R$ 12.994,00 R$ 0,541 24,6% 81,5%

Verde A4 13:00 h as 16:00 h R$ 14.686,00 R$ 0,612 R$ 12.931,00 R$ 0,539 13,5% 64%

Azul A4 18:00 h as 21:00 h R$ 17.778,00 R$ 0,740 R$ 14.640,00 R$ 0,610 21,3% 80,5%

Azul A4 13:00 h as 16:00 h R$ 17.075,00 R$ 0,711 R$ 14.533,00 R$ 0,606 17,3% 65,4%
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influência das distintas tarifas no custo da energia utilizando o horário de maior valor 

tarifário no período da noite ou no período da tarde. Foi considerado que os 

resultados obtidos para um painel fotovoltaico são aplicáveis (por meio de um fator 

multiplicador constante) ao caso de dois ou mais painéis fotovoltaicos instalados em 

sistemas maiores. É possível observar que na Tabela 7, para uma mesma tarifa, o 

melhor cenário é quando o horário de maior valor tarifário é deslocado para o 

período da tarde das 13:00 h as 16:00 h, apresentando os resultados econômicos 

mais vantajosos porque se utiliza a energia solar durante esse período, ao contrario 

do período das 18:00 h  as 21:00 h no qual não há mais irradiação solar e o sistema 

é obrigado a comprar energia no maior preço da rede elétrica. Mas ainda assim, 

todas as simulações realizadas mostraram que o painel fotovoltaico apresenta um 

NPC (sistema) superior ao NPC (rede) da rede, sendo, portanto a melhor opção utilizar 

a energia diretamente da rede. Dentre as simulações apresentadas na tabela acima 

a que apresenta o menor prejuízo é a simulação com Tarifa Verde A4 com horário 

das 13:00 h as 16:00 h apresentando uma diferença de 13,5% a mais para o Custo 

de Energia (sistema) em comparação ao Custo de Energia (rede). Para a simulação com 

Tarifa Branca com horário das 18:00 h as 16:00 h, verificou-se qual seria o desconto 

necessário nos componentes do sistemas para que se tornasse viável 

economicamente, sendo calculado um desconto de 74%. Costa, (2014) relatou a 

necessidade de um desconto semelhante (82%) para um sistema composto de 2,5 

kWp de potência instalada utilizando painéis fotovoltaicos conectados a rede na 

modalidade Tarifa Branca. Parte da diferença observada com este estudo anterior é 

devida a que houve um acréscimo de reajuste tarifário concedido a Copel em Junho 

de 2014 no valor 24,86% na Tarifa Branca, o que foi tomado em conta neste estudo 

e não foi considerado no estudo de Costa, (2014). 

Com base nos resultados econômicos desta simulação, ou seja, da utilização 

de painéis fotovoltaicos conectados à rede em distintas modalidades tarifárias, 

pode-se concluir que a utilização de painéis fotovoltaicos ainda não é viável 

economicamente na conjuntura brasileira, e sua utilização acrescenta custos ao 

sistema não compensados pelos benefícios imediatos da sua utilização, ou seja, 

não compensados pelo custo da energia gerada. Desta forma, para tentar viabilizar 

economicamente os sistemas de armazenamento de energia, a utilização de 

sistemas fotovoltaicos foi descartada nas simulações a seguir e foram analisados 

cenários com deslocamento de carga como forma de viabilizar estes sistemas. 
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5.4. SIMULAÇÃO CIDADE CURITIBA COM BANCO DE BATERIAS 

 

 

Para a simulação residencial na cidade de Curitiba, foi utilizado um cenário 

com um perfil de carga de 11 kWh/dia, de um consumidor conectado à rede elétrica 

e associado a um banco de baterias de chumbo ácido para o armazenamento de 

energia na modalidade tarifaria denominada Tarifa Branca. O principal objetivo da 

simulação é verificar a viabilidade econômica da realização do deslocamento de 

carga, ou seja, o armazenamento (compra) e utilização (venda) de energia da rede 

em horários favoráveis economicamente, a fim de se obter o melhor NPC ou Custo 

Total Presente Líquido (NPC – Total Net Present Cost) do sistema. 

Em relação aos cálculos para o dimensionamento desta simulação utilizou-se 

a mesma lógica e conceitos da simulação na Ilha. Para o dimensionamento do 

banco de baterias de chumbo ácido utilizaram-se os dados do fabricante (5 anos) 

para a vida útil de flutuação, e o mesmo número de ciclos e a mesma profundidade 

de descarga da bateria (18%) obtidas na Figura 17 na “Simulação Ilha”. 

 

No Quadro 15 são apresentados os resultados do dimensionamento e os 

dados utilizados na simulação. 

 

      Bateria de Chumbo Ácido 

                    

Perfil de Carga 11 kWh/dia 

Baterias 5 baterias em série 

Conversor 790 W 

Tarifação Branca  
QUADRO 15 – Dados da simulação do sistema com banco de baterias 
FONTE: O autor, 2014 
 

Um dos pontos chave desta simulação é a possibilidade de se poder comprar 

energia no período Fora da Ponta com preço de R$0,361 kWh e armazenar essa 

energia no banco de baterias para consumir no período de Ponta onde preço da 

energia é de R$0,901 kWh. Existe a possibilidade também de realizar a devolução 

do excedente de energia elétrica de volta para rede elétrica no período desejado 

(período de ponta) e receber em créditos como forma de pagamento. Basicamente,  

beneficiar-se do princípio de comprar na baixa e vender na alta, reduzindo o custo 
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da energia por kWh e o Custo Total Presente Líquido (NPC) do sistema. É 

importante ressaltar novamente que os investimentos para aquisição do sistema 

somados aos custos de manutenção e operação devem ser amortizados conforme a 

taxa anual de interesse (juro real) durante todo tempo de vida do projeto que nesta 

simulação é de 20 anos. 

O Homer permite a realização de ajustes de parâmetros para que se possa 

comprar e vender energia elétrica em horários pré-determinados pelo usuário, 

apresentando os resultados otimizados em forma de decrescente de NPC. 

Portanto quanto menor o NPC mais vantajoso economicamente fica o 

sistema, porém para que o sistema fique realmente factível e viável é necessário 

que o valor do NPC(sistema) < NPC(rede), ou seja, os custos totais de implantação do 

sistema somados aos custos totais de operação e manutenção trazidos ao 

momento presente devem ser menores (ou no limite iguais) do que se comprar a 

energia diretamente da concessionária de energia elétrica. O NPC(rede) é 

representado pela somatória dos valores de compra de energia ao longo de todo 

projeto, não sendo considerado investimento na infraestrutura e manutenção da 

rede elétrica. Entende-se que estes valores estão incluídos no preço de venda da 

energia praticados pela concessionária. 

 

 

5.4.1. Informações Gerais 

 

 

Para esta simulação foram utilizados os seguintes dados:  

• Duração do projeto – 20 anos 

• Taxa anual de juro – 4,65% 

• De acordo com a Resolução Normativa Nº482/2012 da Aneel, que 

permite a devolução de energia de volta para rede em forma de 

créditos. 

 

Na Figura 18 é apresentado um esquema geral da “Simulação Cidade de 

Curitiba com Banco de Baterias” no software Homer. 
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                                                   FIGURA 18 – Esquema geral para simulação na cidade sem PV 
                                                        FONTE:  O autor (Homer) 
 

 

5.4.2. Simulação 

 

A seguir, no Quadro 16 são apresentados os resultados da simulação da 

cidade de Curitiba (sem painéis fotovoltaicos). 

 

Sistema     Total Net Present Cost – NPC Custo da Energia (kWh)  

20 anos Rede Tarifa Branca             

  Baterias Chumbo Ácido - 5 baterias             

  Carga 11 kWh/dia             

  Valor   R$ 37.719,00 R$ 0,469 
 
 QUADRO 16 – Resultado da simulação Homer. 
 FONTE: O autor, 2014. 

 

O valor do NPC (rede/bateria) apresentado no Quadro 16 é de R$37.719,00 e o 

Custo da Energia(rede/bateria) é de R$0,469 por kWh. No Quadro 17 são 

apresentados os detalhes do NPC por componente do sistema. 

 
Custo Total Presente Liquido -  NPC 

Componentes 
Capital Substituição  O&M NPC Total 

(R$) (R$) (R$) (R$) 

Rede     14415 14415 

Bateria 4750 9357 6527 20634 

Conversor 1365   1305 2670 

NPC Total    Sistema  6115 9357 22247 37.719,00 

           QUADRO 17 – Resultado do NPC por componente 
               FONTE:  Homer,2014 (adaptado pelo autor)                                      
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De acordo com Quadro 17, observa-se que o maior peso no valor do NPC é o 

do banco de baterias. Por este motivo é nesse componente que foram concentrados 

os esforços para diminuir seus custos. 

No Quadro 18 são apresentados os valores em kWh/mês referente à energia 

comprada liquida da rede durante esta simulação. 

 

Mês 

Energia 
Comprada liquida 

(kWh) 

Jan 438 

Fev 390 

Mar 464 

Abr 424 

Mai 440 

Jun 442 

Jul 434 

Ago 468 

Set 437 

Out 438 

Nov 427 

Dez 439 

Total Anual 5.241 

                            QUADRO 18 – Resultado da gestão de compra e venda de energia 
                                      FONTE:  O autor 

 

No Quadro 18, a coluna energia comprada liquida é a diferença entre a 

energia comprada da rede menos a energia fornecida pelo banco de baterias à 

carga já descontadas as perdas em todo processo. 

No Quadro 19 é apresentado o custo da energia quando o consumidor está 

conectado somente à rede elétrica, referente ao cenário tradicional da compra direta 

da concessionária de energia. 

    Total Net Present Cost - NPC       Custo da Energia (kWh)  

Rede Tarifa Branca             

Valor   R$ 24.100 R$ 0,300 
QUADRO 19 – Resultado da simulação somente coma a rede elétrica no Homer 
FONTE: O autor 

 

A partir da análise comparativa do NPC (sistema) (R$ 37.719,00) com o NPC 

(rede) (R$ 24.100,00) pode-se concluir que comprar a energia diretamente da rede é 
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mais rentável do que investir em um sistema com armazenamento de energia, 

lembrando que adicionar painéis fotovoltaicos só torna o sistema mais caro ainda. 

Com o objetivo de se tentar identificar possíveis condições favoráveis para a 

viabilidade deste sistema de armazenamento de energia, na Figura 19 é 

apresentado o esquema de simulações realizado para este fim. Nestas simulações 

foram consideradas as seguintes possibilidades: 

• Aplicação de um desconto nos componentes deste sistema 

• Aumento da tarifa no período de ponta 

• Variação na profundidade de descarga da bateria 

 

                      

  Cidade de Curitiba com Banco de Baterias           

  
 

            Simulações   

                      

            Desconto no Sistema (I)   

  
 

                  

  Rede Elétrica                   

  Perfil de Carga  + Bateria de chumbo ácido Aumento na Tarifa  (II)   

  Conversor     (sem desconto no sistema)       

  Tarifa Branca                   

            Variação DoD (III)   

            (com aumento tarifa )       

                      
FIGURA 19 – Esquema da simulação com desconto no sistema (I) 
FONTE:  O autor, 2014 

 

A aplicação de um desconto no sistema pode permitir tornar ele viável 

economicamente. Para identificar a partir de qual desconto o sistema se torna 

economicamente viável, foram comparados os diferentes NPC decorrentes de 

diferentes descontos. Como resultado foi encontrado, que com a aplicação de um 

desconto de 36,2% no sistema de baterias, no conversor e nos custos totais de 

manutenção, é possível tornar este sistema viável, conforme apresentado no 

Quadro 20. 
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      Total Net Present Cost - NPC Custo Energia - (kWh) 

Sistema Original         - R$ 37.719,00 R$ 0,469 

Desconto Sistema  36,2% R$ 24.080,00 R$ 0,2998 

Rede (tarifa Branca)  R$ 24.100,00 R$ 0, 300 
QUADRO 20 – Resultado da simulação com desconto no sistema para cliente residencial tarifa 

Branca 
FONTE: O autor 

 

Na análise comparativa do NPC (sistema) com o NPC (rede), pode-se concluir 

que um desconto igual ou maior que 36,2% o sistema passa ser viável 

economicamente, porque o NPC (sistema) é menor do que NPC (rede). 

Sendo assim é possível estabelecer um valor mínimo de desconto de 36,2% 

para que este sistema Rede/Bateria passe a ser viável economicamente para um 

tempo de vida do projeto de 20 anos, com uma taxa anual de juro de 4,65%, 

operado com Tarifa Branca na cidade de Curitiba. 

Uma segunda possibilidade para obter um sistema viável economicamente é 

um cenário de aumento no preço da tarifa Branca no período de ponta. Nesta 

simulação, para simplificar, o período fora da ponta e o intermediário permaneceram 

com seus valores tarifários inalterados. 

A simulação (II) indicada na Figura 20 representa um cenário com acréscimo 

na Tarifa Branca somente no período de ponta. 

 

 

                      

  Cidade Residencial com Banco de Baterias           

  
 

            Simulações   

                      

            Desconto no Sistema (I)   

  
 

                  

  Rede Elétrica                   

  Perfil de Carga  + Bateria de chumbo ácido Aumento na Tarifa  (II)   

  Conversor     (Sem desconto no sistema)       

  Tarifa Branca                   

            Variação DoD (III)   

            (Com aumento tarifa)       

                      
FIGURA 20 – Esquema da simulação (II) com aumento da tarifa Branca no período de ponta. 
FONTE:  O autor, 2014 
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O objetivo é estabelecer uma faixa de preços para este aumento na tarifa, 

com valores de mínimo e máximo no aumento da tarifa. A necessidade de um valor 

mínimo e de um valor máximo no aumento da tarifa se deve a que o sistema pode 

ser tornado viável em diferentes tempos de operação (1 ano ou 20 anos no caso 

específico o estudo apresentado nesta dissertação). Assim, o valor apresentado 

para o máximo aumento da tarifa viabiliza o projeto economicamente em 1 ano de 

operação e o valor para o mínimo aumento da tarifa viabiliza economicamente o 

projeto em 20 anos de operação. 

No Quadro 21 são apresentados os dados utilizados para estas simulações. 

 

Sistema  Dados sistema 

Tarifa Branca        Acréscimo na ponta no período ponta 

DoD – (bateria chumbo ácido) 18% (5 anos) 

Desconto Sistema Não aplicado 

Nº Baterias 5 em série 

Conversor 790 W 
                 QUADROS 21 – Dados gerais utilizados nas simulações (II) 
                   FONTE:  O autor, 2014 

 

Pode-se observar no Quadro 18 que a variável modificada para esta 

simulação é o preço da Tarifa Branca no período de ponta, mantendo os dados 

restantes sem variações. 

Em relação aos valores da energia comprada liquida, permanecem os 

mesmos da simulação anterior, ou seja, 5241 kWh/ano. 

Para se calcular a faixa de valores para que o sistema seja viável 

economicamente, foram feitas diferentes simulações aumentando os valores da 

tarifa modalidade Branca na ponta até se obter um NPC (sistema) igual ou menor do 

que NPC (rede). No Quadro 22 é apresentado o acréscimo mínimo necessário na 

tarifa para um viabilizar o sistema num período de tempo de 20 anos. 

 

 

Tarifa Branca Atual 
Acréscimo na Ponta 

(360%) 

Fora da Ponta 0,361  0,361  

Intermediária 0,569  0,569  

Ponta 0,901  3,246 

                      QUADRO 22 – Acréscimo de preço na Ponta na tarifa Branca para 
viabilizar o sistema em 20 anos. 

                      FONTE:  O autor, 2014 
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No Quadro 22 é apresentado um acréscimo de 360% na tarifa, que significa 

elevar o preço da energia na Ponta de R$0,901 kWh para R$3,246 kWh, para esta 

simulação que viabiliza o sistema em 20 anos. 

A seguir, no Quadro 23 é apresentado o resumo dos resultados do aumento 

da tarifa que viabiliza o sistema após vinte anos de utilização. 

 
 
      Total Net Present Cost - NPC Custo Energia - (kWh) 

Tarifa Oficial - 
Ponta 

R$0,901 
R$37.719,00 R$ 0,469 

Tarifa c/ +360% - 
Ponta 

R$3,246 
R$42.874,00 R$ 0,532 

Rede (tarifa Branca)  R$ 42.903,00 R$ 0, 533 
QUADRO 23 – Resultados econômicos com acréscimo de tarifa para viabilizar o sistema em vinte 

anos de operação. 
FONTE: O autor, 2014 
 

No Quadro 23, observa-se que é possível se tornar economicamente viável 

um sistema Rede/Bateria, nas condições desta simulação, se houver um acréscimo 

na tarifa de 360%, pois se tem um NPC (sistema) < NPC (rede). 

Notar que NPC (sistema) e o Custo da Energia (sistema) apresentam valores 

menores quando se utiliza a tarifa de R$3,246 na ponta, porque este cenário inclui o 

ganho relativo à compra e à venda de energia. 

A seguir, na Figura 21, é apresentado o resultado da análise de sensibilidade 

para o caso de um aumento de 360% na tarifa da ponta na modalidade Tarifa 

Branca. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
       FIGURA 21 – Gráfico de sensibilidade com 360% de aumento na ponta 
        FONTE: O autor, 2014 
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Na Figura 21 é possível observar que o sistema passa ser rentável somente 

na região próxima aos 20 anos de operação, lateral direita da figura, com uma tarifa 

de R$3,246 kWh, como explicado anteriormente. 

No Quadro 24 é apresentado o resultado da simulação para uma viabilidade 

econômica num prazo de 1 ano de operação. O procedimento adotado foi idêntico 

ao descrito no caso de 20 anos de operação. A simulação identificou que um 

acréscimo de 588% na tarifa, que significa elevar o preço da tarifa na Ponta de 

R$0,901 kWh para R$5,30 kWh, tornaria o sistema viável economicamente. 

 

 

Tarifa Branca Atual 
Acréscimo na Ponta 

(588%) 

Fora da Ponta 0,361  0,361  

Intermediária 0,569  0,569  

Ponta 0,901  5,300 

                      QUADRO 24 – Acréscimo de preço na ponta da Tarifa Branca para R$5,300 
                         FONTE: O autor, 2014 

 

 

A seguir, no Quadro 25 é apresentado um resumo dos resultados da 

simulação com a tarifa na ponta de R$5,30 kWh. 

 

      Total Net Present Cost - NPC Custo Energia - COE - (kWh) 

Tarifa Original - Ponta R$0,901 R$ 37.719,00 R$ 0,469 

Tarifa c/ 588% - Ponta R$5,300 R$ 4.310,00 R$ 0,054 

Rede (tarifa Branca)  R$ 4.354,00 R$ 0,055 

QUADRO 25 – Resultados econômicos com aumento de 588% na ponta da Tarifa Branca 
FONTE: O autor, 2014 
 

No Quadro 25, observa-se que é possível viabilizar economicamente o 

sistema Rede/Bateria com 1 ano de operação se o aumento da tarifa for de 588% 

na ponta. 

A seguir, na Figura 22 é apresentada a análise de sensibilidade com 

acréscimo de 588% na ponta da Tarifa Branca. 
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                 FIGURA 22 – Gráfico de sensibilidade com 588% de aumento na tarifa 
                   FONTE: O autor, 2014 

 

Em relação à Figura 22 acima, é possível observar pelo gráfico da 

sensibilidade que o sistema passa ser rentável com uma tarifa de R$5,300 kWh em 

1 ano. 

A seguir, na Figura 23 é apresentada a faixa de valores onde o sistema 

Rede/Bateria é competitivo economicamente em função das tarifas da ponta da 

modalidade tarifaria “Tarifa Branca”. 

 

 

 
tarifa         tarifa    

R$ 5,300         R$ 3,246 
   

Faixa de viabilidade econômica do sistema 
    

      

1 ano             20 anos 
 
 FIGURA 23 – Faixa de valores com acréscimo na tarifa 
 FONTE: O autor, 2014 
 
 

A figura acima apresenta os intervalos de valores de aumento de tarifa que 

viabilizam o sistema de armazenamento de energia operando no regime de 

deslocamento de carga na modalidade Tarifa Branca, em função da duração do 

tempo de projeto. 
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A seguir, uma terceira possibilidade para se tentar a viabilidade econômica é 

estudar os efeitos da variação da profundidade de descarga da bateria (DoD) no 

peço da energia fornecida pelo sistema. 

Na Figura 24 é apresentado o esquema desta simulação (III). 

 

                      
  Cidade de Curitiba com Banco de Baterias           
  

 
            Simulações   

                      

            Desconto no Sistema (I)   

  
 

                  

  Rede Elétrica                   

  Perfil de Carga  + Bateria de chumbo ácido Aumento na Tarifa  (II)   

  Conversor     
(Sem desconto no 

sistema)       

  Tarifa Branca                   

            Variação no DoD (III)   

            Sistema inalterado       

                      
FIGURA 24 – Esquema da simulação (III) com aumento da tarifa Branca no período de Ponta 
FONTE: O autor, 2014 
 

Até o presente momento, todas as simulações foram realizadas com a 

premissa de igualar o LTT da bateria com seu FLT, ou seja, utilizando 18% de 

profundidade de descarga. Isto deriva do trabalho apresentando por Camargo, 

(2014). Este conceito de igualar a expectativa de vida em flutuação (FLT) com a 

expectativa de vida em regime de ciclagem (LTT) atendia à premissa de otimizar a 

durabilidade da bateria (e não o critério de minimizar o custo da energia fornecida 

pelo sistema). Seguindo esta premissa utilizada na dissertação do Camargo (2014) 

dimensionou-se um banco de bateria que atenda o perfil de carga definido, 

adequando o LTT ao FLT. 

Como regra geral, quando aumenta-se a profundidade de descarga de uma 

bateria, por exemplo, de 18% para 40%, aumenta-se a energia fornecida pela 

bateria, o que tem como consequência uma diminuição do número de ciclos que 

pode executar até degradar 20%.  Em outras palavras, quanto maior a profundidade 

de descarga menor será a vida útil da bateria. No Quadro 26 é apresentado o 

número de ciclos que a bateria utilizada nesta simulação pode fornecer em função 

da profundidade de descarga aplicada. 
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Profundidade de descarga - DoD Ciclos Nº anos  Conversor (W) 

18% 1825 5 790  

25% 1200 3,7 1100 

30% 800 3,09 1320 

40% 620 2,32 1360 

45% 415 2,06 1980 

50% 330 1,85 2200 

60% 250 1,72 2640 

70% 187 1,67 3079 

80% 125 1,63 3520 
                QUADRO 26 – Profundidade de descarga bateria chumbo ácido 
                 FONTE: O autor, 2014. 
 
 

É importante observar no Quadro 26 que a redução do número de ciclos é 

inversamente proporcional à profundidade de descarga. Do ponto de vista 

econômico, quanto mais energia se usa da bateria, maior será a frequência de 

trocas ao longo do projeto, porque a vida útil da bateria diminui, gerando assim 

aumento no custo devido às aquisições de novas baterias. 

Portanto, o objetivo desta simulação é verificar os possíveis impactos 

econômicos no aumento da profundidade de descarga versus o aumento de custos 

em função das trocas e reposições. 

A simulação foi realizada com as seguintes profundidades de descargas: 

• 18%, 25%, 30%, 40%, 45%, 50%, 60%, 70% e 80% para a bateria de 

chumbo ácido 220(Ah) e 12(V). 

Na Figura 25 são apresentados os resultados da simulação com variação na 

profundidade de descarga da bateria (DoD) e seus respectivos valores de NPC.  
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   FIGURA 25 – Gráfico da profundidade de descarga x Custo total presente líquido  
   FONTE: O autor, 2014. 
 

Como observado na Figura 25, quanto menor é a profundidade de descarga, 

menor é o NPC e, portanto mais viável do ponto vista financeiro é o sistema. Assim 

pode-se concluir que quanto menor for a utilização do banco de baterias mais viável 

fica o sistema do ponto de vista econômico, porque se reduz a troca de baterias e 

suas manutenções. 

De fato, nas condições econômicas das simulações realizadas, o peso dos 

custos com reposições de baterias é considerável e o melhor cenário é utilizar o 

máximo de vida útil que bateria pode oferecer adequando o dimensionamento da 

vida útil em regime de ciclagem (LTT) com a vida útil em flutuação (FLT) 

(CAMARGO, 2014). 

A seguir na Figura 26 são apresentados os resultados comparativos entre a 

profundidade de descarga (DoD) e o custo de energia em R$/kWh. 

 

37.719

46.745
50.890

57.590 59.622
62.602

64.431 66.092 67.188

18% 25% 30% 40% 45% 50% 60% 70% 80%

Gráfico   Gráfico   Gráfico   Gráfico   ---- NPC (R$/kWh)  x  DoD (%) NPC (R$/kWh)  x  DoD (%) NPC (R$/kWh)  x  DoD (%) NPC (R$/kWh)  x  DoD (%) 
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  FIGURA 26 – Gráfico da profundidade de descarga x Custo da energia  
  FONTE: O autor, 2014. 
 

De acordo com a figura acima, conclui-se que o Custo da Energia aumenta 

conforme se aumenta a profundidade de descarga. O menor custo de R$1,290 kWh 

foi obtido com a menor profundidade de descarga de 18%. Este gráfico acompanha 

a lógica do gráfico da NPC. 

O ponto central nesta analise é que enquanto o sistema seja inviável 

economicamente, quanto menos se utilizar as baterias, menor é o prejuízo. Mas 

isso não é mais válido se o sistema se torna viável economicamente. No caso do 

sistema operar num cenário economicamente viável, acontece que quanto mais 

utilize as baterias melhor (mais lucro é obtido). Na Figura 27 é apresentado o 

resultado da simulação no caso de um sistema economicamente inviável sendo a 

simulação do capitulo 5.4.  

Como já foi dito, o NPC aumenta como o DoD e Custo da Energia também 

aumenta com o aumento da profundidade de descarga. 

 

0,469

0,582
0,633

0,717
0,742

0,779 0,802 0,823 0,837

18% 25% 30% 40% 45% 50% 60% 70% 80%

Gráfico   Gráfico   Gráfico   Gráfico   ---- Custo Energia ( R$/kWh)   x  DoD (%)   Custo Energia ( R$/kWh)   x  DoD (%)   Custo Energia ( R$/kWh)   x  DoD (%)   Custo Energia ( R$/kWh)   x  DoD (%)   
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                                    FIGURA 27  – Sistema inviável economicamente em relação a rede 
                                    FONTE: O autor, 2014. 

 

 

Nota-se na Figura 27 acima, quanto menor a profundidade de descarga 

menor é o NPC. Concluindo que quanto menos se utilizar a bateria menos inviável 

fica o sistema. O sistema inviável economicamente é que se observa nesta 

simulação residencial na cidade de Curitiba com um perfil de carga de 11 kWh/dia, 

no capitulo 5.4, onde não é considerado as condições possam viabilizar este 

sistema, como um desconto no sistema ou um  aumento de tarifa. 

 

Na Figura 28 é apresentado o resultado esperado de uma simulação onde o 

NPC da rede e NPC do sistema são exatamente iguais.  

 

 
                                   FIGURA 28  – Sistema inviável economicamente em relação à rede 
                                   FONTE: O autor, 2014. 
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Em relação à Figura 28 acima, quando se tem um sistema que possui o 

mesmo valor de NPC da rede, a influência da profundidade de descarga 

desaparece. 

Finalmente, na Figura 29 é apresentado o resultado de uma simulação para o 

caso de um sistema economicamente viável. 

 

 
                 

      FIGURA 29  – Sistema viável economicamente em relação a rede 
                                FONTE: O autor, 2014. 
 
 

Em relação à Figura 29, que representa um sistema economicamente viável 

comparado à rede, pode-se concluir que quanto maior a profundidade de descarga 

da bateria menor é seu NPC, portanto o mais interessante é aumentar o valor da 

profundidade de descarga e realizar mais reposições de baterias ao longo do 

projeto (pois a bateria se paga nesse regime de operação e ainda se obtém lucro). 

Um sistema considerado economicamente viável, refere-se a simulação na cidade 

de Curitiba com um perfil de carga de 11 kWh/dia, encontrada no capitulo 5.4 que 

se aplica-se um desconto maior igual de 36% e aumento na tarifa de 360% a 588% 

que apresenta um NPC menor do que da rede. 

 

 
5.5. SIMULAÇÃO DE CONSUMIDOR COMERCIAL 
 
 

Esta simulação consiste em representar um estabelecimento comercial (que 

permite a utilização de Tarifa Verde A4 e Azul A4) com um perfil de carga com um 

pico de consumo às 14:00 h. Esta simulação utilizou dados de consumo de um 

Instituto Federal na cidade do Rio de Janeiro, o mesmo consumidor que foi 
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escolhido por (Camargo, 2014). O objetivo da simulação é detalhar os custos da 

energia utilizando sistemas de armazenamento de energia e verificar quais são os 

impactos do deslocamento do horário de pico das Tarifas Verde A4 e Azul A4 do 

horário atual (18:00-21:00 h) para o período da tarde (13:00 - 16:00 h). 

No Quadro 27 são apresentados os dados utilizados nas simulações para 

este cenário. 

 

 

 

 

 
Tarifas Verde A4 e Azul A4 

              

Perfil de Carga 671 kWh/dia  

Horário de pico da tarifa 
                     Convencional – das 18:00 h as 21:00 h 

Deslocada para o dia – das 13:00 h as 16:00 h 

Baterias – chumbo ácido  33 baterias em série de 5 fileiras 

Conversor 34.000 W 
QUADRO 27  – Dados utilizados nas simulações para um consumidor comercial 
FONTE: O autor, 2014. 

 

A seguir serão apresentados os resultados das simulações. 

 

5.5.1. Simulação 

 

Inicialmente foi feita a simulação utilizando a tarifa Azul A4. No Quadro 28 

são apresentados os resultados desta simulação. 

 

Sistema 
 Tarifa Azul A4      - Pico das 18:00 h as 21:00 h 

Total Net Present Cost – 
NPC 

Custo da Energia 
(kWh) 

20 anos Rede Azul A4 - convencional             

  Baterias 165 baterias             

  Carga 671 kWh/dia             

  Valor   R$ 3.327.851,00 R$ 0,9501 

 
QUADRO 28 – Resultados da simulação no instituto Federal utilizando a tarifa Azul A4  
FONTE: O autor, 2014. 

 

O quadro acima apresenta os valores do NPC e o Custo da Energia para a 

simulação utilizando um sistema de armazenamento de energia operando no regime 
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de deslocamento de carga com a Tarifa Azul A4 e com o maior preço da energia no 

horário de ponta convencional, das 18:00 h as 21:00 h. 

No Quadro 29 é apresentado o custo da energia para este mesmo 
consumidor nas mesmas condições, mas sem utilizar um sistema de 
armazenamento de energia. 

 
 

 
    Total Net Present Cost - NPC     Custo da Energia - (kWh)  

Rede Azul A4 - convencional             

Valor   R$2.586.868,00 R$ 0,7385 
QUADRO 29 – Resultado da simulação com a rede elétrica com Tarifa Azul A4. 
FONTE: O autor, 2014 
 

Comparando os resultados apresentados nos Quadros 28 e 29 em relação ao 

NPC e do Custo da Energia pode-se concluir que, quando operado com Tarifa Azul 

A4, a utilização de um sistema de armazenamento de energia para o perfil de 

consumidor escolhido é inviável porque apresenta um NPC 22,3% maior do que 

utilizando somente a rede. 

A seguir, foi feita a mesma simulação, mas utilizando outra tarifação, neste 

caso a Verde A4. No Quadro 30 são apresentados os resultados desta simulação 

utilizando um sistema de armazenamento de energia. 

 

Sistema 
 Tarifa Verde A4    - Pico das 18:00 h as 21:00 h 

Total Net Present Cost – 
NPC 

Custo da Energia 
(kWh) 

20 anos Rede Verde A4 - convencional             

  Baterias 165 baterias             

  Carga 671 kWh/dia             

  Valor   R$ 2.195.184,00 R$ 0,6267 

 
QUADRO 30 – Resultados da simulação na modalidade tarifaria Verde A4  
FONTE: O autor, 2014. 

 
 

O quadro acima apresentou os valores do NPC e o Custo da Energia para 

simulação com a Tarifa Verde A4 e com o horário de maior custo da energia entre 

às 18:00 h e as 21:00 h. 

No Quadro 31 é apresentado o resultado da simulação sem utilizar um 
sistema de armazenamento de energia. 
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    Total Net Present Cost - NPC     Custo da Energia - (kWh)  

Rede 
Verde A4 - 

convencional             

Valor   R$2.255.456,00 R$ 0,6439 
QUADRO 31 – Resultado da simulação utilizando a rede elétrica convencional com Tarifa Verde A4. 
FONTE: O autor  
 
 

A análise dos Quadros 30 e 31 em relação ao NPC e do Custo da Energia 

identificou que sistemas de armazenamento de energia a base de baterias 

operando em regime de deslocamento de carga são viáveis economicamente 

comparados com a utilização direta de energia da rede.  O investimento no sistema 

de armazenamento de energia para o Instituto Federal escolhido, operado com 

Tarifa Verde A4, apresentou um NPC 2,7% inferior ao NPC da rede 
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6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 A seguir são apresentadas as conclusões e os trabalhos futuros 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

Na Tabela 8 é apresentado um resumo dos resultados de todas as 

simulações realizadas neste estudo. 

Nas primeiras simulações apresentadas nesta tabela, no cenário “residencial 

ilha”, obteve-se que o preço da energia gerada nesse cenário, utilizando baterias e 

painéis fotovoltaicos, seja com baterias que apresentam durabilidade de 5 anos 

(2,638 R$/kWh) ou com durabilidade de 11 meses (5,393 R$/kWh), é muito superior 

ao custo da energia da rede (0,491 R$/kWh). Este resultado não é inesperado, pois 

este estudo fez ênfase na otimização do dimensionamento do banco de baterias, 

desenvolvida no trabalho do Camargo (2014), sendo que nesse trabalho não tinha 

sido feita nenhuma análise econômica. A dúvida que gerou esta simulação era se 

ao otimizar o banco de baterias seria possível, no cenário de uma comunidade 

isolada, dimensionar um sistema de armazenamento de energia com baterias e 

painéis fotovoltaicos que fornecesse energia a um custo comparável ao custo da 

energia convencional da rede. Apesar da análise feita para aprimorar o 

dimensionamento das baterias e minimizar seu custo, Camargo (2014), o resultado 

obtido foi que independentemente da durabilidade das baterias (5 anos ou 11 

meses), ainda o custo da energia fotovoltaica em comunidades isoladas é elevado. 

Uma observação que deve ser feita analisando o resultado desta simulação é que a 

não verificação dos dados operacionais das baterias em laboratório, ou seja, 

utilizando os dados declarados pelo fabricante, pode duplicar o custo da energia 

gerada, devido ao aumento das trocas de baterias que serão necessárias. 
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TABELA 8  –  Resumo das simulações realizadas. 
FONTE: O autor, (2014) 

 

 

Carga Bateria PV Conversor Custo Energia Rede

2,5 kWh/dia 6 1260 Wp 950 W R$ 0,4910

Carga Bateria PV Conversor Custo Energia Rede

2,5 kWh/dia 6 1260 Wp 950 W - R$ 0,4910

Carga Bateria PV Conversor Custo Energia Rede

Ponta Intermediária Fora da Ponta

0,901 0,569 0,361

Carga Bateria PV Conversor Custo Energia Rede

Ponta Intermediária Fora da Ponta

0,901 0,569 0,361

Carga Bateria PV Conversor Custo Energia Rede

Ponta Fora da Ponta Demanda

2,210 0,227 29,33 kW

Carga Bateria PV Conversor Custo Energia Rede

Ponta Fora da Ponta Demanda

2,210 0,227 29,33 kW

Carga Bateria PV Conversor Custo Energia Rede

Ponta Fora da Ponta Demanda

0,354 0,227 80,030 kW

Carga Bateria PV Conversor Custo Energia Rede

Ponta Fora da Ponta Demanda

0,354 0,227 80,030 kW

Carga Bateria PV Conversor Custo Energia Rede

Ponta Intermediária Fora da Ponta

0,901 0,569 0,361

Carga Bateria PV Conversor Custo Energia Rede

Ponta Intermediária Fora da Ponta

0,901 0,569 0,361

Carga Bateria PV Conversor Custo Energia Rede

Ponta Intermediária Fora da Ponta

0,361 0,569 5,300

Carga Bateria PV Conversor Custo Energia Rede

Ponta Intermediária Fora da Ponta

0,361 0,569 3,246

Carga Bateria PV Conversor Custo Energia Rede

Ponta Intermediária Fora da Ponta

0,901 0,569 0,361

Carga Bateria PV Conversor Custo Energia Rede

Ponta Fora da Ponta Demanda

0,354 0,227 80,030 kW

Carga Bateria PV Conversor Custo Energia Rede

Ponta Fora da Ponta Demanda

2,210 0,227 29,33 kW

Carga Bateria PV Conversor Custo Energia Rede

Ponta Fora da Ponta Demanda

2,210 0,227 29,33 kW

5,04 kWh/dia - 210 Wp 210 W

R$ 12.599,00 R$0,523 kWh R$ 10.118,00 0,421 kWh

R$ 16.187,00 R$0,647 kWh R$ 12.994,00 0,541 kWh

R$ 14.686,00 R$0,612 kWh R$ 12.931,00 0,539 kWh

R$ 17.778,00 R$0,740 kWh R$ 14.640,00 0,610 kWh

R$ 17.075,00 R$0,711 kWh R$ 14.533,00 0,606 kWh

5,04 kWh/dia - 210 Wp 210 W

5,04 kWh/dia - 210 Wp 210 W

5,04 kWh/dia - 210 Wp 210 W

Simulação com Painel Fotovoltaico - ( Tarifa Azul A4 - horário com valor de maior tarifação das 18:00 as 21:00 h )

NPC Sistema Custo Energia Sistema NPC Rede A4 Azul (R$/kWh)

Simulação com Painel Fotovoltaico - ( Tarifa Azul A4 - horário com valor de maior tarifação das 13:00 as 16:00 h )

NPC Sistema Custo Energia Sistema NPC Rede A4 Azul (R$/kWh)

5,04 kWh/dia - 210 Wp 210 W

Simulação com Painel Fotovoltaico - ( Tarifa Verde A4 - horário com valor de maior tarifação das 18:00 as 21:00 h )

NPC Sistema Custo Energia Sistema NPC Rede A4 Verde (R$/kWh)

Simulação com Painel Fotovoltaico - ( Tarifa Verde A4 - horário com valor de maior tarifação das 13:00 as 16:00 h )

NPC Sistema Custo Energia Sistema NPC Rede A4 Verde (R$/kWh)

Simulação com Painel Fotovoltaico - ( Tarifa Branca - horário com valor de maior tarifação das 18:00 as 21:00 h )

NPC Sistema Custo Energia Sistema NPC Rede Tarifa Branca (R$/kWh)

Simulação com Painel Fotovoltaico - ( Tarifa Branca - horário com valor de maior tarifação das 13:00 as 16:00 h )

NPC Sistema Custo Energia Sistema NPC Rede Tarifa Branca (R$/kWh)

5,04 kWh/dia - 210 Wp 210 W R$ 12.980,00 R$0,541 kWh R$ 10.130,00 0,422 kWh

Simulação comercial no Instituto Federal - tarifa Azul A4 - (horário com valor de maior tarifação das 18:00 h as 21:00 h)

NPC Sistema Custo Energia Sistema NPC Rede A4 Azul (R$/kWh)

34 kW R$ 2.881.145,00 R$0,8225 kWh R$ 2.586.868,00 R$0,7385 kWh671 kWh/dia 165 -

Simulação cidade de Curitiba residencial com Banco de Baterias 

11 kWh/dia 5 -

11 kWh/dia 5 -

11 kWh/dia

11 kWh/dia 5

-5

11 kWh/dia 5 -

Simulação cidade de Curitiba residencial com Banco de Baterias - com aumento na tarifa de ponta em 360% -  tempo de vida do projeto igual a  20 anos -  - Tarifa Branca

NPC Sistema Custo Energia Sistema NPC Rede Tarifa Branca (R$/kWh)

790 W R$ 42.874,00 R$0,533 kWh R$ 42.903,00 R$0,532 kWh

Simulação residencial Ilha - ( bateria c/ dados de laboratório )

NPC Sistema Custo Energia Sistema NPC Rede Tarifa B1 residencial (R$/kWh)

R$ 99.203,00 R$5,393 kWh -

Simulação residencial Ilha - ( bateria c/ dados do fabricante)

NPC Sistema Custo Energia Sistema NPC Rede Tarifa B1 residencial (R$/kWh)

R$ 31.024,00 R$2,638 kWh - -

NPC Sistema Custo Energia Sistema NPC Rede Tarifa Branca (R$/kWh)

790 W R$ 37.719,00 R$0,469 kWh R$ 24.100,00 R$ 0,300

Simulação cidade de Curitiba residencial com Banco de Baterias  - com desconto 36,2%

NPC Sistema Custo Energia Sistema NPC Rede Tarifa Branca (R$/kWh)

790 W R$ 24.080,00 R$0,2998 kWh R$ 24.100,00 R$0,300 kWh

Simulação cidade de Curitiba residencial com Banco de Baterias - com aumento na tarifa de ponta em 588% -  tempo de vida do projeto igual a  1 ano 

NPC Sistema Custo Energia Sistema NPC Rede Tarifa Branca (R$/kWh)

790 W R$ 4.310,00 R$0,054 kWh R$ 4.354,00 R$0,055 kWh-

Simulação cidade de Curitiba residencial com Banco de Baterias PV - com variação da profundidade de descarga à 18% ( menor prejuízo ) - Tarifa Branca

NPC Sistema Custo Energia Sistema NPC Rede Tarifa Branca (R$/kWh)

790 W R$ 37.719,00 R$0,469 kWh R$ 24.100,00 R$ 0,300

Simulação comercial no  Instituto Federal - tarifa Verde A4 - (horário  com valor de maior tarifação das 18:00 h as 21:00 h)

NPC Sistema Custo Energia Sistema NPC Rede A4 Verde (R$/kWh)

671 kWh/dia 165 - 34 kW R$ 2.195.184,00 R$0,6267 kWh R$ 2.255.456,00 R$0,6439 kWh

Simulação comercial no Instituto Federal - tarifa Verde A4 - (horário  com valor de maior tarifação das 13:00 h as 16:00 h)

NPC Sistema Custo Energia Sistema NPC Rede A4 Verde (R$/kWh)

671 kWh/dia 165 - 34 kW R$ 2.904.144,00 R$0,8291 kWh R$ 2.802.084,00 R$0,7999 kWh
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A segunda simulação que foi feita, denominada “Simulação com Painel 

Fotovoltaico” tinha por objetivo verificar se em alguma configuração, os painéis 

fotovoltaicos são economicamente viáveis. Para responder a essa pergunta, foi 

realizada uma simulação para a cidade de Curitiba utilizando um único painel 

fotovoltaico. Com base nos resultados econômicos obtidos através das simulações, 

utilizando esse painel fotovoltaico conectado à rede operando em distintos regimes 

tarifários, pode-se concluir que o painel fotovoltaico apresenta custos para a energia 

por ele gerada superiores aos custos da energia fornecida pela rede em todos os 

casos analisados. De todos os casos analisados, a operação no regime tarifário 

Verde A4 é o que apresentou o menor prejuízo em comparação com o custo da 

energia da rede elétrica convencional. Um resultado importante decorrente das 

simulações realizadas foi quantificar o impacto do deslocamento do horário de maior 

valor tarifário das 18:00 h - 21:00 h para as 13:00 h - 16:00 h. Na simulação se 

observou uma redução de 9,2% no custo da energia gerada pelos painéis 

fotovoltaicos. Este resultado indica que transferir o horário de ponta do horário atual 

das 18:00-21:00 h para às 13:00-16:00 h favorece a utilização de sistemas 

fotovoltaicos, mas mesmo assim, este deslocamento do horário de ponta não seria 

suficiente para viabilizar economicamente os sistemas fotovoltaicos nas condições 

do Brasil. 

As simulações seguintes apresentadas na Tabela 8, foram feitas sem utilizar 

painéis fotovoltaicos. Para simulação realizada na “Cidade de Curitiba com Banco 

de Baterias”, utilizando um consumidor residencial médio, observou-se que o custo 

da energia, utilizando um sistema de armazenamento a base de baterias de chumbo 

ácido com durabilidade de 5 anos, ligado à rede e operando no regime de 

deslocamento de carga na modalidade tarifária Branca foi de 0,469 R$/kWh e o 

custo para o mesmo consumidor, sem deslocamento de carga (sem sistema de 

armazenamento de energia), foi de 0,300 (R$/kWh). Assim, a simulação mostrou 

que o custo da energia é 39% maior utilizando um sistema de armazenamento de 

energia, portanto o investimento no sistema de armazenamento não é viável 

economicamente nesta situação. Para tornar este sistema viável, nas condições da 

simulação residencial, é necessário modificar alguns parâmetros. Neste sentido 

foram analisadas três possibilidades. A primeira possibilidade é efetuar um desconto 

no sistema baterias/conversor e nas suas manutenções. O desconto encontrado, 
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para tornar o sistema competitivo economicamente num período de operação de 20 

anos, foi de 36,2%. 

A segunda possibilidade é elevar o preço da energia no período de ponta da 

tarifa Branca. Neste caso analisaram-se duas situações: viabilizar o sistema com 20 

anos de operação e com 1 ano de operação. Assim foi estabelecida uma faixa de 

valores com uma tarifa em função do tempo de vida do projeto (entre 1 e 20 anos). 

O preço atual da tarifa Branca no período de ponta é de 0,901 R$/kWh. Os 

resultados obtidos nas simulações com aumento da tarifa mostraram que com uma 

tarifa na ponta de 2,945 R$/kWh para 20 anos de operação e uma tarifa de 4,730 

R$/kWh para 1 ano de operação, o sistema se torna viável economicamente. 

Portanto para viabilizar-se o sistema de acumulação de energia em função da tarifa 

na ponta na modalidade Branca, deveria acontecer um aumento de 588%. Para 

viabilizar o sistema em 1 ano de operação, seria necessário um aumento de 360% 

para viabilizar o projeto em 20 anos de operação. 

A terceira possibilidade é estudar a variação do Custo Total Presente Líquido 

(NPC) em função da profundidade de descarga (DoD) da bateria. Este estudo foi 

feito utilizando os seguintes percentuais de descarga: 18%, 25%, 30%, 40%, 45%, 

50%, 60%, 70% e 80% e calculando seus respectivos NPC. Os resultados 

mostraram que na medida em que o sistema de armazenamento de energia não é 

viável economicamente, a bateria deve ser dimensionada seguindo a metodologia 

descrita por Camargo (2014) para garantir o máximo de durabilidade, reduzindo o 

prejuízo das trocas. De fato o peso dos custos com reposições de baterias é 

considerável e o melhor cenário é utilizar ao máximo a vida útil que a bateria pode 

oferecer, realizando um dimensionamento tal que a vida útil em regime de ciclagem 

(LTT) seja igual à vida útil em flutuação (FLT). Mas, quando um sistema é viável 

economicamente (NPC sistema < NPC rede) o procedimento descrito pelo Camargo 

(2014) não é mais válido. Neste caso é melhor aumentar a profundidade de 

descarga das baterias, reduzindo a sua vida útil e aumentando as reposições, ou 

seja, quanto mais se usar as baterias maiores serão os ganhos econômicos. 

Finalmente na tabela 8 são apresentados os resultados das simulações 

realizadas no cenário considerado o mais favorável para viabilizar estes sistemas de 

armazenamento operando em regime de deslocamento de carga. O caso de um 

consumidor Comercial/Industrial na modalidade tarifária Verde A4 ou Azul A4. Para 

esta simulação foi utilizado o mesmo perfil de consumidor utilizado no trabalho do 
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Camargo (2014). Os resultados mostraram que na modalidade tarifária Verde A4 o 

sistema apresentou um NPC (Verde A4, Bateria) menor do que NPC (Rede). O resultado 

do NPC (Verde A4, Bateria) foi 2,7% menor do que o NPC (Rede), tornando assim o 

investimento no sistema de armazenamento em energia viável economicamente, 

considerando 20 anos de duração do projeto com baterias de 5 anos de duração em 

relação à rede elétrica. 

Este resultado é o primeiro do qual os autores tem conhecimento onde se 

mostra que um sistema de baterias operando unicamente no regime de 

deslocamento de carga é viável economicamente. 

 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

 
 

No desenvolvimento do presente trabalho foram identificados alguns estudos 

considerados relevantes que poderiam ser desenvolvidos na sequencia: 

 

• Simulação e análise dos impactos econômicos decorrentes da 

utilização do banco de baterias para operar em outros regimes (além do 

deslocamento de carga) principalmente no período de tempo em que se encontra 

ocioso (fora dos momentos em que esta sendo carregado ou descarregado). 

• Estudar os impactos econômicos decorrentes da utilização de outras 

tecnologias de baterias. 

• Desenvolver uma extensão da metodologia de dimensionamento do 

banco de baterias desenvolvida por Camargo, 2014 para o caso onde o sistema de 

armazenamento de energia é viável economicamente. 

• Aprofundar o impacto econômico decorrente do deslocamento do 

período de ponta para o horário da tarde para diferentes cenários de viabilidade 

econômica dos sistemas de armazenamento de energia. 
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