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Visão Geral de tecnologia e Mercado para os Sistemas de 

Armazenamento de Energia Elétrica no Brasil 

A.F.M.Bueno e C.A.L.Brandão 

Resumo 

Nas últimas décadas, a dependência mundial por energia elétrica aumentou significativamente.  
Por esta razão, a energia elétrica deve ser disponível a todos, em todos os momentos, na 
quantidade necessária. Isto significa que deve ser segura e confiável, além de acessível a todos por 
preços razoáveis. 

Neste cenário, surge uma tecnologia que tem a capacidade de agregar disponibilidade, qualidade e 
confiabilidade a seu fornecimento, pois proporciona benefícios a toda a cadeia de produção dos 
sistemas elétricos – da geração ao usuário final. Trata-se dos Sistemas de Armazenamento de 
Energia (SAE), cuja aplicação transformou-se, nos últimos anos, em uma tendência mundial. 

Como regra, sistemas de armazenamento convertem energia elétrica em outra forma de energia 
armazenável (química, mecânica, térmica, etc.) durante o processo de carga e a transformam 
novamente em energia elétrica durante o processo de descarga. Atualmente, no mercado global, há 
várias tecnologias de armazenamento disponíveis em diversos estágios de maturidade, desde a 
pesquisa até aplicações comerciais.  

A Associação Brasileira de Armazenamento e Qualidade de Energia (ABAQUE), com o objetivo 
de contribuir para maior conhecimento sobre o tema no Brasil, elaborou a primeira edição do 
estudo “Visão Geral de tecnologia e Mercado para os Sistemas de Armazenamento de Energia 
Elétrica no Brasil”, que fornece um dimensionamento do mercado brasileiro para os diversos 
sistemas de armazenamento de energia. O trabalho apresenta as várias tecnologias disponíveis no 
mercado global, mas tem como foco o mercado brasileiro: as possibilidades de aplicação destas 
tecnologias e a sua capacidade em demandar e absorver os sistemas disponíveis.  

As projeções e estimativas apresentadas consideram as tecnologias disponíveis e as limitações 
decorrentes da falta de conhecimento institucional-regulatório sobre o tema no Brasil. Não 
consideram quaisquer tipos de política governamental ou fiscal de incentivo aos SAE. 
Identificam-se aplicações possíveis para SAE, confrontando-as com tecnologias disponíveis, 
chegando-se assim as melhores oportunidades de aplicação. 

ü Operação, Regulação e Controle do Sistema Elétrico de Potência (SEP); 
ü Suporte à integração da Geração Distribuída e da Geração Intermitente ao SEP; 
ü Redução de ponta de carga (arbitragem); 
ü Confiabilidade em hospitais e centros cirúrgicos, e instalações consumidoras em geral; 
ü Suprimento contínuo de energia em sistemas isolados; 
ü Indústria Automotiva – Veículos Elétricos. 

Considerando-se todas estas aplicações, estima-se que até 2023, o mercado brasileiro demande 
aproximadamente 95 GW.h em SAE. Este montante equivale a cerca de 50% de toda a capacidade 
instalada em SAE no mundo ao final do ano de 2015. 
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1. Introdução  

Nosso estilo de vida é altamente dependente de energia elétrica. Dependemos de 
energia para nosso trabalho, no escritório ou na fábrica, para informação, transporte, 
saúde ou lazer. A energia elétrica está nos computadores, tablets e smartphones, na 
internet, na climatização e iluminação do ambiente, em nosso escritório ou casa, nos 
elevadores, no metrô, na sinalização de trânsito e em um sem número de aplicações 
sem as quais não conseguimos imaginar nossas vidas. Nossa economia e nosso estilo 
de vida, portanto, não existiriam sem o uso intensivo e crescente de energia elétrica. 

Por esta razão, a energia elétrica deve ser disponível a todos, em todos os momentos, 
na quantidade necessária. Tecnicamente, isto significa que deve ser segura e 
confiável, além de acessível a todos a preços razoáveis. 

De outro lado, a indústria de energia elétrica passa por transformações radicais.  

Nos últimos 100 anos, essa indústria especializou-se em produzir energia em grande 
quantidade, em pontos centralizados (usinas geradoras), na quantidade exigida 
instantaneamente pela carga e em transportar esta energia de forma unidirecional da 
usina produtora até os centros de cargas, medir fluxos de energia e faturar o consumo. 
O que se observa, nos últimos anos, é uma mudança radical nesta forma de planejar e 
operar o sistema, e de produzir, transportar e consumir a energia elétrica. Painéis 
solares fotovoltaicos e geradores eólicos permitem a produção da energia de forma 
descentralizada; Redes Inteligentes (Smartgrids) permitem à indústria controlar os 
fluxos de energia; equipamentos inteligentes e “internet das coisas” permitem que os 
consumidores decidam onde, como e quando utilizar a energia elétrica, da forma mais 
econômica, confortável e eficiente. 

É neste cenário que surge a tendência de aplicação dos Sistemas de Armazenamento 
de Energia (SAE), uma tecnologia que não é nova, mas que é submetida a inovações 
constantes. Os SAE’s têm a capacidade de agregar à energia elétrica maior 
disponibilidade, qualidade e confiabilidade. 

O armazenamento de energia elétrica não é algo novo. Acumuladores e baterias 
baseados em reações químicas reversíveis (por exemplo, baterias de cobre e zinco ou 
acumuladores de chumbo-ácido, como aqueles existentes em nossos automóveis) 
eram disponíveis até mesmo antes de existirem as máquinas geradoras rotativas 
(dínamos e alternadores). Entretanto, eram equipamentos pesados, que requeriam 
manutenção periódica, apresentavam baixa densidade de armazenamento (pouca 
energia por unidade de massa) e restrições ao descarte, por conter metais pesados.  

Em função da evolução tecnológica, atualmente é possível construir baterias e 
acumuladores de alta confiabilidade, alta disponibilidade, alta densidade de energia, 
capazes de realizar milhares de ciclos de carga/descarga, a preços razoáveis. O 
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armazenamento de energia está presente nos tablets, smartphones e computadores, 
mas também pode participar de microgrids e sistemas de back-up, assegurando que os 
serviços essenciais às residências ou instalações profissionais, como segurança, 
informação e conforto estejam disponíveis mesmo quando o suprimento de nossa 
concessionária falha. 

A estrutura tradicional da rede é suportada pelo Sistema Elétrico de Potência (SEP) 
um sistema do tipo just-in-time, projetado para produzir e entregar (apenas) a energia 
requerida, no instante em que ela é produzida. Sem armazenamento, a produção de 
energia deve ser exatamente igual ao consumo, a todo instante.  

Os sistemas de armazenamento intermediam fontes e cargas variáveis, “movendo” 
energia através do tempo. Assim, a energia gerada em um dado momento pode ser 
utilizada em outro.  

Nos parques geradores intermitentes (não despacháveis), como solares ou eólicos, 
conectados à rede ou isolados, os SAE’s asseguram um suprimento contínuo de 
potência mesmo durante os períodos de baixa produção ou indisponibilidade da fonte 
primária. O armazenamento de energia age como buffer, tornando a rede elétrica mais 
flexível para acomodar mais geração renovável. 

Ao agir como buffer, os SAE’s tornam o SEP mais flexível para acomodar variações 
da geração e da carga, como ocorre no caso da energia renovável (especialmente 
eólica e solar). Estes sistemas também podem aumentar a confiabilidade e a 
resiliência1 do SEP, tornando-o mais robusto, mais imune a variações súbitas de 
geração e de consumo. Por fim, os SAE podem melhorar a utilização de ativos do 
SEP, reduzindo, adiando ou otimizando os investimentos em expansão. 

Armazenamento de energia elétrica é apenas uma forma de armazenamento de 
energia. Há outras, como armazenamento de calor e frio, armazenamento da energia 
primária (aquela que será transformada em energia elétrica), armazenamento de 
carvão, óleo, gás, ou, mesmo, água em uma represa. Entretanto, somente o 
armazenamento de energia elétrica traz a flexibilidade, disponibilidade e 
confiabilidade exigidas por nossas cargas, de forma limpa, segura, silenciosa. 

 

 

                                                        

1 Resiliência: Termo emprestado da física, que mede a capacidade de um sólido de retornar à 
forma original após ter sido submetido a uma deformação elástica; aplica-se, usualmente, para 
explicar a capacidade de um sistema se recuperar ou se adaptar a uma forte pressão ou stress. 
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2. Definições 
Quando se aborda tecnologias de SAE, alguns parâmetros adquirem grande 
importância para a compreensão da aplicação e para a avaliação econômica destes 
sistemas. São eles: 

§ Energia: Definida pela física como “a capacidade de realizar trabalho”, é a 
unidade de medida fundamental dos Sistemas Elétricos de Potência (SEP). O 
propósito dos SEP é produzir, transmitir e distribuir energia elétrica. “Produzir” 
significa, na verdade, converter, de alguma forma, a energia primária (energia 
potencial, mecânica, térmica, química, etc) em energia elétrica. Este conceito é 
importante porque os sistemas de armazenamento de energia elétrica utilizam-se 
de alguma destas formas intermediárias de conversão. A unidade é o Joule (J) e, 
nos SEP,  o Watt.hora (W.h = 3.600J ou 3,6kJ). 

O conceito de Energia é importante na especificação e aplicação de tecnologias de 
armazenamento, pois definirá, em ultima análise, o tamanho (volume) do SAE. 

§ Potência: Para a física, a potência é uma medida da taxa de transferência de 
energia. É expressa, portanto, pela quantidade de energia transferida por unidade 
de tempo. Sua unidade é o Joule/segundo (J/s = Watt). Como no sistema elétrico 
movimentam-se grandes volumes de energia, utiliza-se o Watt.hora/hora (W.h/h) e 
seus múltiplos, por exemplo, o Megawatt.hora/hora (MW.h/h).  

O conceito de Potência é importante na especificação e aplicação das tecnologias 
de armazenamento de energia, pois definirá, em ultima análise, a tecnologia mais 
adequada para suprir a demanda de potência da carga. 

§ Eficiência: Em um sistema de conversão de energia, a eficiência mede quanto 
trabalho útil é realizado a partir da energia absorvida pelo sistema. No caso dos 
SAE, deve ser entendida como a quantidade de energia entregue na fase de 
descarga, em relação à energia absorvida pelo sistema na fase de carga. É 
importante observar que há um duplo consumo de energia no processo, pois tanto 
a fase de carga, quanto a de descarga apresentam uma perda de energia (em última 
forma, como calor).  

O conceito de Eficiência é importante na especificação e aplicação das tecnologias 
de armazenamento de energia, pois definirá, em ultima análise, a quantidade de 
energia consumida pelo SAE. Especialmente nas aplicações de arbitragem 
(quando a energia é armazenada no momento em que tem custo menor e utilizada 
nos momentos em que o custo é mais elevado), a eficiência torna-se parâmetro 
importante. 
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§ Densidade de energia: Mede a quantidade de energia armazenada por volume ou 
unidade de massa. Usualmente, a densidade de energia é expressa em Unidade de 
Energia por Unidade de Massa (ou volume), isto é, J/kg ou W.h/kg. A densidade 
de energia também tem grande importância na determinação do tamanho (volume) 
do sistema de armazenamento. Esta característica pode ser de pouca importância 
em aplicações estacionárias, mas é de grande importância, por vezes determinante, 
nas aplicações móveis (como veículos elétricos, por exemplo). 

§ Ciclo de Vida: Refere-se ao número de operações de carga e descarga, ou número 
de ciclos, a que um SAE pode ser submetido até que seu desempenho (capacidade 
de armazenamento, tempo de retenção da carga, perdas) caia tanto que ele se torne 
incapaz de realizar as funções para o qual foi projetado. 

§ Auto-Descarga: É a descarga que se dá nas baterias sem que o SAE esteja ligado, 
alimentando algum consumidor, quando armazenada ou na função stand-by. Ela 
ocorre devido a reações químicas internas ou, mesmo, a algum consumo próprio 
de energia. Ocorre, por exemplo, em baterias de alta temperatura (NaS), onde a 
resistência interna produz calor para compensar perdas do isolamento térmico, 
mantendo a bateria sempre em condições ótimas de uso.  

§ Tempo de Descarga na Potência Especificada: Define o tempo durante o qual é 
possível obter a potência especificada para uma dada tecnologia. Em alguns 
textos, este parâmetro é tratado simplesmente como Energy to Power (E2P). Sua 
unidade é “tempo” (t; segundos, horas, dias, etc.). Algumas tecnologias são 
adequadas a respostas rápidas, com elevada potência, mas com baixa capacidade 
de armazenamento (por ex. flywheels); outras são adequadas a resposta lenta, mas 
possuem elevada capacidade de armazenamento (por exemplo, bombeamento 
reverso). 

Este parâmetro é importante, pois há aplicações das quais se espera uma dinâmica 
muito rápida e frequente de carga e descarga (por exemplo, veículos híbridos, 
aplicações de controle do sistema elétrico, amortecimento das oscilações de 
potência de geração intermitente, etc.). De outro lado, há aplicações das quais se 
esperam ciclos muito longos de carga e descarga (melhoria do fator de capacidade 
da geração intermitente, suporte a sistemas isolados de energia etc).  
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3. Tecnologias 
No mercado global, há varias tecnologias de armazenamento disponíveis, em diversos 
estágios de maturidade, desde a pesquisa até aplicações comerciais. Como regra, e 
excetuando o armazenamento elétrico (quando a energia elétrica é armazenada 
diretamente em um campo elétrico ou magnético), estas tecnologias convertem a 
energia elétrica em outra forma de energia armazenável, durante o processo de carga, 
como química, mecânica ou térmica. Durante o processo de descarga, a energia 
armazenada é novamente transformada em energia elétrica.  

Em todas as tecnologias, há uma perda de energia no processo de carga-descarga, o 
que determinará a eficiência do sistema de armazenamento.  

A figura 1, adaptada de ISEA-RWTH Aachen University (ref. 10), apresenta uma 
visão das principais tecnologias, considerando o princípio de armazenamento e a 
escala de tempo típica de aplicação (tempo típico para carga e descarga). 

Figura 1 - Tecnologias de Armazenamento de Energia 

 

3.1.1. Sistemas Elétricos  
3.1.1. Supercapacitores  

Um Supercapacitor é, apenas, um capacitor com capacitância muito elevada, no qual a 
energia está armazenada no campo elétrico, entre eletrodos e nos íons do eletrólito. 
Durante os períodos de carga e descarga, os íons movem-se de um eletrodo a outro. 

Em termos de densidade de energia, os supercapacitores situam-se entre as baterias e 
os capacitores convencionais. Se comparados às baterias, têm um ciclo de vida 
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bastante superior (podem realizar uma quantidade muito maior de ciclos de carga e 
descarga), mas uma densidade de energia (W/kg) bastante inferior. Durante o 
processo de descarga, a potência fornecida diminui na medida em que o 
supercapacitor se descarrega.  

Supercapacitores são sistemas capazes de armazenar energia por curtos períodos de 
tempo. Eles podem suprir grandes picos de potência instantânea, com tempo de 
resposta muito rápido, mas com baixa capacidade de armazenamento, quando 
comparado a outras tecnologias. Por isto, são utilizados em sistemas onde são 
requeridos picos de potência elevados, de curta duração, ou em sistemas híbridos, 
junto a baterias, suprindo estes picos e aumentando a vida útil das baterias. 

 

3.1.2. Sistemas Magnéticos Supercondutores 

Estes sistemas armazenam energia em um campo magnético. Para manter o campo 
magnético, é necessária uma corrente elétrica contínua circulante, que produz perdas 
ôhmicas proporcionais à resistência dos condutores e ao quadrado da corrente elétrica 
circulante – que, por sua vez, é diretamente proporcional à quantidade de energia 
armazenada. Por esta razão, são utilizados supercondutores com resistência ôhmica 
muito baixa ou nula, o que elimina as perdas ôhmicas.  

A utilização de propriedades supercondutoras requer temperaturas muito baixas, de 
até 260ºC negativos, normalmente obtidas com hélio líquido, o que exige tecnologias 
e infraestrutura especiais. Desta forma, as instalações apresentam consumo de energia 
elevado mesmo quando em flutuação (standby), devido à necessidade de sistema de 
refrigeração. 

Assim como os supercapacitores, os sistemas baseados em campos magnéticos 
apresentam um decréscimo da potência fornecida na medida em que o campo 
magnético se descarrega. Eles armazenam energia por curtos períodos de tempo e 
podem suprir grandes picos de potência com tempo de resposta muito rápido, mas 
com baixa capacidade de armazenamento, quando comparado a outras tecnologias. 

 

3.2. Sistemas Mecânicos: 

3.2.1. Bombeamento Reverso  

A tecnologia de Bombeamento Reverso é madura, bastante conhecida, dominada e 
utilizada comercialmente em larga escala no mundo. Turbinas reversíveis (que podem 
funcionar como turbinas ou bombas) são utilizadas junto a motores síncronos (que 
também funcionam como geradores). As bombas-turbinas são posicionadas junto ao 
reservatório inferior, bombeando água para um reservatório superior durante o 
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processo de armazenamento, na forma de energia potencial gravitacional na água. 
Durante os períodos de descarga, o reservatório superior é esvaziado.  

A potência pode ser fornecida a uma taxa praticamente constante durante o período de 
esvaziamento do reservatório superior. A quantidade de energia armazenada é 
teoricamente infinita, dependendo apenas do volume do reservatório superior. Estes 
sistemas podem armazenar energia por longos períodos de tempo e em grandes 
volumes, dependendo apenas do tamanho (potência) e da quantidade de 
turbinas/geradores.  

Perdas ocorrem tanto no ciclo de carga quanto no ciclo de descarga - elétricas nos 
motores-geradores e mecânicas nas bombas-turbinas. Além destas, ocorrem perdas 
por evaporação e por infiltração no solo (percolação) que podem ser importantes, 
dependendo de características climáticas, geológicas etc.  

 

3.2.2. Sistemas de Ar Comprimido 

Sistemas de Ar Comprimido, conhecidos por CAES (Compressed Air Energy 
Storage) utilizam-se de energia elétrica nos horários de menor custo (fora de ponta) 
para comprimir o ar e estoca-lo em pressão superior à atmosférica, em um 
reservatório normalmente de grande volume, como uma caverna subterrânea, por 
exemplo. Quando a energia é requerida, o ar comprimido é expandido por meio de 
uma turbina, produzindo trabalho mecânico que é convertido em energia elétrica. O 
princípio de funcionamento é essencialmente semelhante aos dos sistemas de 
Bombeamento Reverso descritos acima. 

Durante o processo de armazenamento, o ar é comprimido por um compressor 
acionado por um motor. Neste processo, o ar se aquece e o calor é removido por um 
radiador. A energia é armazenada como ar comprimido em um reservatório e, no 
processo de descarga, o ar é expandido e resfria-se sendo, então, aquecido pela 
queima de combustível convencional ou de biocombustíveis; em seguida, o ar aciona 
uma turbina/gerador de unidade, que fornece energia para a rede. Assim, há uma 
perda de eficiência do processo total, que não é completamente livre de emissão de 
CO2.  

Sistemas CAES adiabáticos armazenam o calor gerado durante o processo de 
compressão.  Durante o processo de descarga (expansão), o calor armazenado é usado 
para aquecer o ar, aumentando a eficiência do processo em até 20%, sem utilização de 
combustível e sem a emissão de CO2. 
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3.2.3. Sistemas “Flywheel” ou Volante de Inércia 

Sistemas “Flywheel” armazenam energia mecânica (cinética) no momento de inércia 
de um volante (massa girante). A energia armazenada é proporcional ao momento de 
inércia da massa girante (que depende de sua massa e da distância em relação ao eixo 
de rotação) e ao quadrado da velocidade angular. Isto significa a utilização de grandes 
massas e, sobretudo, de elevadas velocidades angulares. 

Devido a estas características, a maioria dos sistemas de inércia requer containers 
especiais, onde a atmosfera e os rolamentos devem ser de muito baixo atrito 
(normalmente, utiliza-se vácuo ou gás de baixa viscosidade, como hidrogênio ou 
hélio) e mancais magnéticos. Deve haver, ainda, uma proteção contra um possível 
colapso da massa girante, o que poderia causar grandes danos a pessoas e 
equipamentos nas proximidades. 

Durante o processo de carga, um motor/gerador acelera a massa a velocidades 
angulares altíssimas (podendo chegar a 150.000 rpm) e, durante o processo de 
descarga, a massa é desacelerada, devolvendo energia ao SEP através do gerador e 
respectivo sistema de conversão e controle. 

Sistemas de Inércia tem tempo de resposta muito rápido, podem armazenar 
quantidades relativamente grandes de energia e efetuar, teoricamente, infinitos ciclos 
de carga e descarga. Mas não podem armazenar energia por longos períodos de 
tempo, devido às perdas por atrito. O uso de mancais magnéticos e atmosfera 
controlada (ou vácuo) reduzem as perdas por atrito, mas aumentam o investimento e o 
custo operacional, além de requererem mais energia para manter esta infraestrutura 
em operação. 

Assim, sistemas “Flywheel” são adequados a aplicações que demandem altos picos de 
potência durante curtos períodos de tempo, com alto número de ciclos de carga-
descarga, e em que o armazenamento seja necessário por curtos períodos. 

 

3.3 Sistemas Químicos 

Sistemas de Armazenamento de Energia na forma de Energia Química – uma reação 
eletroquímica reversível, onde há a movimentação de cargas elétricas através de um 
eletrólito – são conhecidos e utilizados desde os primeiros estudos envolvendo 
energia elétrica. Os esforços atuais são no sentido de construir baterias com maior 
densidade de armazenamento, menores perdas no processo de carga/descarga, 
menores taxas de auto-descarga, elevado número de ciclos de carga/descarga, além de 
promover o desenvolvimento de materiais não tóxicos, que facilitem o processo de 
descarte e/ou reciclagem e, ainda, minimizem eventuais riscos ambientais. 
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Os SAE com baterias são objeto de muitas pesquisas e investimentos em 
desenvolvimento, pois podem oferecer soluções de armazenamento confiáveis, 
seguras e operacionalmente simples. Nos sistemas de grande porte, as questões 
indicadas acima e, sobretudo a eficiência, tornam-se importantes.  

Os sistemas químicos de armazenamento de energia podem ser classificados como 
sistemas de armazenamento Interno ou Externo. 

 

Figura 2 – Sistemas Químicos de Armazenamento de Energia 

 

3.3.1. Sistemas Eletroquímicos - Armazenamento Interno 
 

a. Sistema de baterias íons de Lítio (Li-ion)  

A tecnologia de baterias de íons de Lítio é relativamente nova. Sua fabricação utiliza 
o Lítio, metal alcalino de maior potencial eletroquímico na tabela periódica. As 
baterias de íons de Lítio são seguras e baratas. Além disso, proporcionam altas 
densidades de energia e podem fornecer picos de potência elevados. São as mais 
utilizadas nas aplicações eletrônicas em geral. A produção mundial chega a 12 
GW.h/ano. Elas também se mostram como a tecnologia mais viável para veículos 
elétricos, em arranjos que alcançam de 20 kW.h até 50 kW.h. 

Baterias de íons de Lítio armazenam o dobro de energia que uma bateria de hidreto 
metálico de níquel (NiMH) e três vezes mais que uma bateria de níquel cádmio 
(NiCd). Além disso, não apresentam o efeito memória e são muito mais leves do que 
outros tipos de baterias recarregáveis com a mesma capacidade.  
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Uma bateria de íon-lítio com peso de 1 Kg pode armazenar 150 watts-hora de energia 
elétrica. Já um pacote de bateria de NiMH (hidreto metálico de níquel), consegue 
armazenar, talvez, 100 watts-hora por quilograma, embora o mais comum seja de 60 a 
70 watts-hora. Uma bateria de chumbo-ácido tem a capacidade de armazenar apenas 
25 watts-hora por quilo. Usando a tecnologia chumbo-ácido, são necessários 6 Kg 
para armazenar a mesma quantidade de energia que uma bateria de íon-lítio de 1 Kg. 

A taxa de auto-descarga destas baterias é baixa – perda de cerca de 5% da carga por 
mês, enquanto nas baterias NiMH o índice é de 20% no mesmo período. Elas 
conseguem suportar centenas de ciclos de carga/descarga. Baterias de íon de lítio tem 
vida de aproximadamente 400-500 ciclos (ou seja, entre 400 e 500 recargas 
completas, de 0% a 100%).  

Baterias de íons de Lítio são sensíveis a temperaturas altas: o eletrólito é inflamável e 
a densidade de energia é elevada, o que faz com que um defeito interno (como um 
curto-circuito) possa causar um incêndio.  

Por fim, baterias de íons de lítio, que são recarregáveis, não devem ser confundidas 
com as baterias de lítio, que são baterias primárias (não recarregáveis) descartáveis, 
com lítio ou seus compostos como seu ânodo. 

 

b. Sistema com baterias Chumbo-Ácido 

As baterias Chumbo-Ácido derivam da tecnologia de acumuladores (baterias 
reversíveis) mais conhecida, mais antiga e mais desenvolvida. São, também, a 
modalidade de baterias com maior capacidade instalada no planeta. As baterias 
Chumbo-Ácido são adequadas a sistemas que requeiram tempos de armazenamento 
curtos ou médios. Os maiores mercados para esta tecnologia são a indústria 
automotiva e os sistemas de back-up (no-breaks) para telecomunicações. Como o 
nome indica, utilizam em sua composição o chumbo (metal pesado tóxico) e o ácido 
sulfúrico, corrosivo.  

Devido ao baixo custo de instalação (investimento) e relativamente baixo custo de 
operação e manutenção, as baterias chumbo-ácido concorrem com as baterias de íons 
de Lítio, em aplicações onde peso e volume não são uma característica determinante. 
Um exemplo bem sucedido é a instalação de armazenamento do Serviço Municipal de 
Eletricidade de Berlim - BEWAG  (Berliner Städtische Elektrizitätswerke Akt.-Ges.) -
, que opera desde 1986, para controle de frequência, com potência de 17 MW e 
energia de 14 MW.h. 

Novas tecnologias de fabricação, como a tecnologia de Chumbo-Ácido-Carbono 
apresentam uma taxa mais rápida de carga e descarga, sem comprometer as demais 
características das baterias convencionais. Este desenho permite às baterias chumbo-
ácido alcançar as elevadas taxas de descarga das baterias de Hidreto Metálico e de 



 

________________________________________________________________________________________ 

Rua Sebastião Fabiano Dias, 210, cj 36 - CEP: 30320-690 – Belvedere – Belo Horizonte – MG 

Tels: 5531-2535-3330 | www.abaque.com.br 

14 

íons de Lítio, em até 1.500 ciclos de descarga profunda (comparado com os 300 a 500 
ciclos de carga/descarga das baterias convencionais). 

 

c. Baterias de Níquel Cádmio 

A bateria de níquel cádmio (NiCd) foi uma das primeiras tecnologias de 
armazenamento reversível desenvolvidas. Atualmente, é uma tecnologia madura e 
barata. Sua densidade de energia é baixa. No entanto, elas oferecem vida longa e altas 
correntes de descarga.  

Ao contrário das demais tecnologias de armazenamento, baterias de NiCd são mais 
adequadas para carga rápida e descarga em pulsos de potência. Não são adequadas a 
processos em que devem ser mantidas em flutuação, para uso ocasional por breves 
períodos. Uma descarga completa é tão importante que, se omitida, poderá causar a 
formação de grandes cristais nas placas das células (é o chamado efeito memória), 
levando à perda gradual de sua capacidade.  

Quando ocorre o efeito memória, a pilha deixa de ser carregada totalmente, pois sua 
composição química dá sinal de que a carga está completa. O efeito memória acontece 
quando resíduos de carga na pilha induzem a formação de pequenos blocos de 
cádmio. A melhor maneira de evitar o problema é não fazer recargas quando a bateria 
está parcialmente descarregada.  

As baterias NiCd estão cada vez mais em desuso, pois, além do efeito memória, da 
menor capacidade, menor tempo de vida útil e elevada taxa de auto-descarga, 
o cádmio é um metal tóxico, mesmo em pequenas quantidades, é bioacumulativo, 
podendo causar disfunção renal, problemas pulmonares e câncer. Por isso, este tipo de 
bateria vem sendo gradativamente substituído por baterias de hidretos metálicos que 
são mais avançadas tecnologicamente e representam menor risco ao meio ambiente. 

 

d. Baterias de Sódio (Sodium-nickel-chloride – Niquel- Cloreto de Sódio)  

Baterias de Sódio (Sodium-nickel-chloride) operam em altas temperaturas. Durante o 
ciclo de carga, o sal (NaCl) reage com o Níquel, produzindo cloreto de níquel (NiCl2) 
e sódio fundido (Na; ponto de fusão de 370,95ºK ou 97,72oC). No ciclo de descarga, a 
reação é revertida. As células que compõe a bateria são hermeticamente seladas em 
módulos de 20 kW.h, construtivamente semelhantes a “garrafas térmicas”. A 
temperatura de operação é de 270ºC a 350ºC. Isto significa que, mesmo sendo o 
invólucro hermeticamente selado e termicamente isolado, há um consumo de energia 
para manter a temperatura interna, necessária para que se obtenha a resistência interna 
e a capacidade de descarga adequados. 
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Baterias de Sódio (NaS ou Na-NiCl2), chamadas também de “Zebra“ (Zero 
Emission Battery Research Activities), requerem temperaturas elevadas para alcançar 
condutividade suficiente (baixa resistência interna) para a transferência de massa no 
eletrólito na condição fluida. Se a bateria é resfriada, a carga e descarga não são mais 
possíveis (é necessário reaquece-la à temperatura de trabalho) e há risco de surgirem 
trincas e falhas no eletrólito de cerâmica. 

Baterias Ni-NaCl2 são comercialmente ofertadas pela Italiana Fiamm Sonick. Devido 
ao fato de ser fornecida por um único fabricante, sua aplicação mais ampla é limitada. 
Aplicações típicas são em veículos elétricos (carros e ônibus) e, também, aplicações 
estacionárias onde aconteçam ciclos periódicos (diários), como suprimento de ponta e 
deslocamento de carga no tempo – para arbitragem ou adiamento de investimentos.  

Com um dimensionamento adequado do isolamento térmico, durante o ciclo normal 
de operação (diário) a temperatura interna será mantida apenas com as perdas no 
processo de carga e descarga. Estas baterias são, portanto, adequadas para ciclos 
diários de operação, como em veículos elétricos, e inadequadas para aplicações com 
longos períodos de stand-by, como em no-breaks. São tipicamente adequadas para 
tempos médios de armazenamento. 

 

e. Baterias de Sódio Enxofre  

Baterias NaS (Sódio-Enxofre) têm um eletrólito em estado sólido, em lugar de fluido, 
como ocorre em outras baterias. Assim como as baterias Ni-NaCl, as NaS requerem 
temperaturas elevadas para alcançar a condutividade suficiente (baixa resistência 
interna) para a transferência de massa no eletrólito na condição fluida. Se a bateria é 
resfriada, a carga e descarga não são mais possíveis (é necessário reaquece-la à 
temperatura de trabalho) e há risco de surgirem trincas e falhas no eletrólito de 
cerâmica. 

No Japão, as baterias NaS são utilizadas em aplicações estacionárias como 
nivelamento de carga (supressão de pico de demanda), fazendas eólicas e microgrids, 
onde oferecem suprimento de emergência para operação em ilhamento. Mais de 300 
MW.h de baterias NaS estão instaladas no mundo.  

Baterias NaS encontram aplicação na operação da rede elétrica de distribuição, 
integração de geração intermitente (eólica e solar) e serviços ancilares.  A tecnologia 
NaS tem potencial para aplicação em serviços ancilares devido a seu longo tempo de 
descarga (até 6 horas) e baixa auto-descarga. As baterias são capazes de resposta 
rápida, adequadas às necessidades do sistema elétrico, como a mitigação de eventos 
de power quality e serviços de CAG (Controle Automático da Geração), respondendo 
às variações de frequência e potência do sistema exatamente como os geradores do 
CAG. 
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As células produzem calor durante o processo de descarga, tanto por efeito de perdas 
ôhmicas quanto pela reação exotérmica. Com isolamento térmico adequado, a 
temperatura interna será mantida apenas com as perdas no processo de carga e 
descarga durante o ciclo normal de operação (diário). São, portanto, adequadas para 
ciclos diários de operação, como em veículos elétricos, e inadequados para aplicações 
com longos períodos de stand-by, como em no-breaks. Os fabricantes incluem uma 
resistência interna que serve para o aquecimento inicial e para uma possível 
recuperação da bateria no caso de resfriamento total. São tipicamente adequadas para 
tempos médios de armazenamento. 

 

3.3.2. Baterias de Fluxo 

Nas baterias de fluxo, o material ativo (onde a energia é armazenada) é um sal 
dissolvido em eletrólito fluido. O eletrólito é armazenado em tanques e, durante o 
processo de carga-descarga, bombeado através de eletrodos, onde ocorre a reação 
química que absorve ou libera a corrente elétrica. A capacidade de armazenamento de 
energia é, portanto, definida pelo tamanho dos tanques de armazenamento e a 
potência fornecida, determinada pela unidade de reação (reator onde estão os 
eletrodos). Neste tipo de baterias há, portanto, um desacoplamento entre energia e 
potência. 

Baterias de fluxo são adequadas a armazenamentos de médias a grandes quantidades 
de energia, uma vez que sua capacidade depende essencialmente do tamanho dos 
tanques de armazenamento, que podem ser facilmente construídos com as dimensões 
desejadas. Trata-se de uma tecnologia viável, que pode suprir a lacuna entre 
armazenamento elétrico de média (até um dia) e longa duração (semanas), o que, 
atualmente, não é viável com baterias eletroquímicas, devido à auto-descarga. 
Entretanto, o custo de manutenção é elevado e há perdas de energia devido à auto-
descarga nos reagentes líquidos utilizados. 

O tipo mais importante de bateria de fluxo comercialmente disponível é a de Vanádio 
Redox-Flow, ofertada em vários tamanhos modulares escaláveis. Existem instalações 
de demonstração, principalmente no Japão, para supressão de ponta de carga, nas 
potências de algumas centenas de kW. Outras tecnologias de baterias de fluxo 
encontram-se em desenvolvimento.  

 

a. Vanadium Redox Batteries  

Baterias de redução e oxidação de Vanádio (Vanadium Redox, em inglês) são 
derivadas de uma tecnologia onde o elemento ativo é dissolvido no eletrólito. Neste 
caso, os íons de vanádio permanecem na solução ácida aquosa durante todo o 
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processo. Seu funcionamento é baseado na reação de oxi-redução de diferentes formas 
do vanádio.  

Durante o processo de carga, os íons V3+ são convertidos em íons V2+ no eletrodo 
negativo, recebendo elétrons. No eletrodo positivo, íons V4+ são convertidos em íons 
V5+, liberando elétrons. Ambas as reações absorvem a energia elétrica fornecida e a 
armazenam na forma química. No processo de descarga, a reação ocorre na direção 
inversa. 

 

b. Baterias ferro-cromo 

Baterias de fluxo do tipo Ferro Cromo (Fe-Cr) redox encontram-se ainda no estágio 
de pesquisa e desenvolvimento, com as primeiras aplicações em campo. O baixo custo 
dos materiais empregados estimula a possibilidade de uso em larga escala nos 
serviços ligados ao sistema elétrico. Ainda há muitas incertezas sobre a vida útil 
(número de ciclos de carga-descarga) e desempenho, o que torna seu custo elevado.  

 

c. Baterias de Brometo de Zinco 

Nas baterias de brometo de zinco, o zinco encontra-se no estado sólido quando a 
bateria está carregada e dissolvido, quando descarregada. O brometo é sempre 
dissolvido no eletrólito aquoso. Cada célula é composta por duas superfícies de 
eletrodo e por dois fluxos de eletrólito separados por um filme micro-poroso. Ambos 
as soluções eletrolíticas são aquosas de brometo de zinco (ZnBr2). Durante a carga, o 
elemento zinco é depositado sobre o eletrodo negativo, O brometo é depositado no 
eletrodo positivo. O separador micro-poroso permite que os íons de zinco e os íons 
brometo migrem para o fluxo de eletrólito oposto para equalizar a carga elétrica.  

 

d. Baterias Zinco-ar 

Metais que se oxidam facilmente consomem grandes quantidades de energia elétrica 
em sua redução e transformação para a forma metálica. Baterias metal-ar usam um 
metal eletropositivo, como o zinco, alumínio, magnésio ou lítio em uma reação com o 
oxigênio do ar, retornando à forma de óxido e gerando eletricidade. Como requerem 
apenas um eletrodo, têm potencial para elevadas densidade de energia. E como os 
metais mais viáveis são de baixo custo, a bateria poderá ter baixo custo. A carga e 
descarga são processos reversíveis.  
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3.3.3. Sistemas de armazenamento em Gás 
a) Armazenamento em Hidrogênio 

Nos sistemas de armazenamento baseados em hidrogênio, este gás é produzido, 
durante o processo de carga, através de um eletrolizador e, posteriormente, 
comprimido e armazenado em um reservatório. Durante o processo de descarga, o 
hidrogénio pode ser utilizado para acionar turbinas de combustão ou células de 
combustível.  

Existem inúmeros desafios tecnológicos e de engenharia envolvidos neste processo. 
Por ser um gás cujo átomo é formado por apenas um próton, é de baixíssima 
viscosidade e atravessa barreiras que normalmente seriam capazes de reter outros 
gases. O bombeamento ou compressão são processos complicados, utilizando-se 
normalmente bomba tipo membrana, de baixa eficiência. Em contato com o ar, o 
hidrogênio é explosivo em concentrações de 10% até 90%, tornando-se um risco 
adicional. 

A produção do hidrogênio também é um processo em que ocorrem perdas na 
eletrólise; as células a combustível – tecnologia mais eficiente para recuperar a 
energia contida no hidrogênio – apresenta uma eficiência máxima de 60%. A 
produção, armazenamento e eventual distribuição do hidrogênio requerem uma 
infraestrutura complexa, que também consome energia. Assim, o processo completo é 
de baixa eficiência (normalmente inferior a  40%) durante um ciclo de carga-descarga 
completo. O uso de pilhas de combustível (células a combustível) para aplicações em 
larga escala é ainda muito dispendioso, mas tem o potencial de melhorar a eficiência 
do processo completo para até 50%. 

A principal aplicação de SAE a hidrogênio ocorre na integração de energia renovável, 
por permitir o armazenamento em longo prazo (semanal, mensal, sazonal). O baixo 
custo para a capacidade de armazenamento supera a ineficiência da conversão.  

Entretanto, não há grandes sistemas de armazenamento de energia a hidrogênio em 
operação porque, no atual nível de penetração de fontes renováveis, a capacidade de 
geração de backup convencional ou intercâmbios (transmissão de longa distância), 
oferecem alternativas muito mais baratas, seguras e confiáveis. Por exemplo, no 
Sistema Elétrico Brasileiro (SEB), onde cerca de 67% (Balanço Energético Nacional 
2014; EPE) da capacidade instalada de geração está em usinas hidroelétricas, é mais 
barato reduzir a geração hidroelétrica nos momentos de grande produção das demais 
fontes renováveis, armazenando energia na forma de água “economizada” (não 
turbinada). 
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b) Armazenamento na forma de Gás Sintético - Singás 

Uma tecnologia alternativa de armazenamento de hidrogênio é na forma de Singás 
(gás sintético). O Singás pode ser produzido aquecendo hidrogênio e dióxido de 
carbono em um recipiente fechado, em uma reação exotérmica chamada 
“Metanização”, também conhecida como reação de Fischer-Tropsch. O produto final 
é semelhante ao gás natural, compatível com toda a infraestrutura existente de gás – o 
que se transforma na maior vantagem do metano sobre o hidrogênio. Além disso, o 
manuseio de hidrogênio é muito mais complexo que o do metano.  

A maior desvantagem é que há um processo adicional, que gera custo e perdas. 
Também é necessária uma fonte de CO2 e há a produção de rejeito de calor, que pode 
ser recuperado para reutilização ou tornar-se perda adicional. O consumo de CO2 
pode tornar-se uma vantagem nos sistemas de captura de carbono. 

 

3.3.  Sistemas Térmicos 

O armazenamento de energia na forma térmica – em baixas diferenças de temperatura 
- é simples, barato e não requer tecnologia complexa. Materiais para isolamento 
térmico eficiente para estas aplicações são baratos e facilmente disponíveis. 
Entretanto, a conversão da energia térmica em outro tipo de energia – mecânica, por 
exemplo – é complexa, tem baixa eficiência e requer elevadas diferenças de 
temperatura para melhorar o desempenho e eficiência do sistema.  

Motores Stirling, capazes de utilizar calor externo, têm eficiência típica de apenas 
15%. As melhores turbinas, trabalhando com alta pressão (portanto, altas 
temperaturas) alcançam eficiência máxima em torno de 60%.  

Sistemas que armazenam energia térmica (calor) em grande quantidade e em altas 
temperaturas (até 600ºC) são tecnicamente muito complexos. Em usinas termo-
solares, há experiências com utilização de sal fundido para armazenar calor. São 
sistemas que requerem tecnologia bastante complexa, são caros e difíceis de operar, 
além de apresentarem baixa eficiência, em decorrência de perdas térmicas e do 
consumo de energia necessário para manter a infraestrutura em operação. 

Por isto, os sistemas térmicos são ainda apenas uma possibilidade teórica, exceto, 
talvez, nas usinas termo-solares, onde o calor produzido é diretamente armazenado, 
sem passar por uma etapa intermediária. Ainda assim, existem poucas instalações em 
operação no mundo. Todas elas, com características experimentais. 
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3.4.  Resumo das Tecnologias 

A figura 3 (próxima página), adaptada da ref. 10, apresenta uma classificação das 
aplicações de cada tecnologia, considerando a tempo de carga/descarga requerido em 
cada aplicação, segundo a relação energia/potência (cuja dimensão é “tempo”).  

Por exemplo, uma relação E2P menor ou igual a 15 minutos é adequada a aplicações 
onde os ciclos de carga/descarga são curtos, com elevada potência. Os melhores 
exemplos são o controle de frequência no SEP e o amortecimento das oscilações de 
potência em sistemas de geração intermitente. 

Uma relação E2P elevada indica a necessidade de armazenamento de grandes 
volumes de energia, em ciclos de carga/descarga longos. Os melhores exemplos são 
os sistemas do tipo no-break (cuja expectativa de descarga é da ordem de várias 
horas) e os sistemas de energia isolados (em que a expectativa de armazenamento de 
energia é de dias, ou várias dezenas de horas). 

A figura 4 (próx. pág; ref. 11), apresenta uma classificação das tecnologias 
disponíveis, considerando os diversos parâmetros de especificação, como capacidade, 
tempo de resposta, eficiência, tempo de vida e aplicações recomendadas. 
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Figura 3 – Classificação dos sistemas de Armazenamento e suas Aplicações (ref. 10) 

Figura 4 – Características Principais das tecnologias de Armazenamento de Energia – ref 11 

 

Relação	Energia/Potência Segundos	até	minutos Base	Diária	 Base	Semanal/Mensal Potência
<	15	minutos 1	a	10	horas 50	a	500	horas Típica

	Uso	Geral Veículos	Elétricos	Híbridos Veículos	Elétricos	puros 1	kW

Sistemas	Fotovoltaicos	 Sistemas	Fotovoltaicos	 a
conectados	à	rede conectados	à	rede 1	MW

Uso	na	Rede	Elétrica Flywheels Baterias	Chumbo-Ácido Baterias	de	Fluxo
Baterias	íons	de	Lítio Baterias	íons	de	Lítio 1	kW
Supercapacitores Baterias	de	Sódio a
Sistemas	Margnéticos Baterias	de	Fluxo 100	MW

Outros	sistemas	químicos

Tecnologia Bombeamento	reverso Hidrogênio 100	MW
Sistemas	de	ar	comprimido Metano a

Bombeamento	Reverso 1	GW

Aplicações Controle	de	Frequência Controle	de	Frequência Sistemas	isolados
Reserva	Girante Reserva	de	Geração
Geração	intermitente Redução	de	Ponta	de	Carga
Controle	de	Tensão Veículos	Elétricos	puros
Veículos	Híbridos Operação	em	Ilhamento
No-Breaks	c/	geração	diesel Sistemas	Isolados

Geração	intermitente
Microgrids/sist.	Individuais
No-Breaks	s/	geração	diesel

Aplicação	dos	Sistemas	de	Armazenamento	de	Energia
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3.5.  Parâmetros para Especificação de um Sistema de Armazenamento 

O dimensionamento de um SAE deverá considerar as especificações e necessidades 
da carga, como capacidade total de armazenamento; picos de potência (demanda 
máxima instantânea) e sua duração; e tempo de resposta exigido pela carga, entre 
outros.  

Também deve-se considerar a eficiência global do SAE, uma vez que as reações 
químicas envolvidas ou as conversões de energia necessárias (durante o 
armazenamento e durante a descarga) resultam em uma certa quantidade de perdas, 
que implicam em uma eficiência menor que um para os sistemas. Por exemplo, 
sistemas de ar comprimido podem ter uma eficiência variando entre 45% e 70%, 
enquanto os supercapacitores, baterias de íons de lítio e de chumbo-ácido avançadas 
podem ter eficiências elevadas, superiores a 85%. 

Existem tecnologias mais adequadas a cada aplicação. Por exemplo, um elevado pico 
de demanda de curta duração será melhor suprido por um supercapacitor. Entretanto, 
uma aplicação onde seja necessário um grande volume de potência e energia, deve 
buscar uma alternativa de elevado rendimento, uma vez que a energia perdida no 
processo de carga-descarga é um custo adicional de operação do SAE. 

Os quadros da Figura 5 (prox. pag), adaptadas, respectivamente, de Sandia National 
Laboratories e Gyuk, dão uma visão das principais aplicações em relação à potência 
do sistema de armazenamento (power rating) versus energia armazenada (tempo de 
descarga na potência nominal). 
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Figura 5 – Sistemas de Armazenamento - potência versus energia armazenada 
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4. O Armazenamento de Energia no Mundo 
A aplicação de SAE é uma tendência mundial, por proporcionar benefícios em toda a 
cadeia de valor dos sistemas de energia, desde a geração até o usuário final. 
Instalações de SAE são consideradas essenciais para a integração de sistemas de 
geração de energia renovável em larga escala(2) 2 e, também, para proporcionar 
flexibilidade às redes elétricas inteligentes.  

Adicionalmente, há benefícios para o sistema elétrico e para a sociedade, difíceis de 
quantificar, tais como redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), aumento 
da segurança operativa dos sistemas, entre outros. Por este motivo, a aplicação de 
SAE é uma tendência mundial. E, na medida em que a tecnologia se torna mais 
difundida e disponível, os preços caem.  

Informações do DOE (Department of Energy), dos Estados Unidos, dão conta de que 
existem, atualmente, no mundo, 1.278 projetos, totalizando uma capacidade instalada 
de 185.278 MW. De acordo com a empresa HIS (https://www.ihs.com/index.html), 
especializada em pesquisa de mercado, a capacidade instalada em armazenamento de 
energia deverá crescer de 0,34 GW em 2012-2013 para 6 GW até 2017 e superar os 
40 GW em 2022. A capacidade instalada de armazenamento nos Estados Unidos 
cresceu 40% de 2013 para 2014. 

 

5. Sistema Elétrico Brasileiro – Uma visão Geral 
O sistema elétrico brasileiro é essencialmente hidroelétrico: cerca de 67% da 
capacidade instalada é hidroelétrica e a produção de energia desta fonte varia entre os 
extremos de 65% e 90% de toda a energia elétrica produzida(3), dependendo do 
volume pluviométrico (EPE – Balanço Energético Brasileiro 2015, ano base 2014). 
Portanto, mesmo em períodos de baixa hidrologia, quando há o despacho de usinas 
térmicas, há uma forte dependência das hidroelétricas e do armazenamento hídrico. 

Mesmo com o elevado crescimento de outras fontes - segundo a Associação Brasileira 
de Energia Eólica (Abeeólica), há, atualmente, no país 322 parques eólicos com 
capacidade instalada de 8,12 GW. Os parques eólicos respondem, atualmente por 

                                                        

2 O Brasil, por contar com um Sistema de Geração essencialmente hidroelétrico, com grandes 
reservatórios, já tem, nestes reservatórios, grandes “sistemas de armazenamento” naturais. 
Assim, a integração de parques eólicos, cuja geração é naturalmente intermitente, conta com o 
suporte de armazenamento das usinas hidroelétricas para acomodar as contínuas variações de 
produção. Há, contudo, um limite máximo de geração intermitente que pode ser absorvido pelos 
atuais reservatórios, sem riscos operativos de curto e médio prazos (estabilidade dinâmica e 
capacidade de absorver transientes no curtíssimo prazo, controle de frequência e tensão no curto 
prazo e segurança energética no médio prazo). 
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5,8% da capacidade instalada do sistema; em 2014 a energia elétrica produzida 
representou menos que 2,1% de toda a produção de energia elétrica no Brasil. 

A dependência da geração hidroelétrica traz algumas restrições operativas e 
econômicas. Ainda que o preço de venda da energia no mercado cativo seja fixado 
pelo órgão regulador (Agência Nacional de Energia Elétrica; ANEEL), o custo de 
produção e seu preço para o consumidor livre variam ao longo do ano, refletindo, 
principalmente, o regime hidrológico.  

Semanalmente, é calculado o Preço de Liquidação de Diferenças(4) (PLD), cujo valor, 
conforme definido pelo órgão regulador, pode variar entre R$ 16,00/MW.h, nos 
períodos de vertimento das maiores usinas, até o teto de R$ 388,00/MW.h, quando há 
dependência de despacho de usinas térmicas. O PLD serve como balizador do valor 
da energia no mercado “spot”. 

A capacidade de produção de potência das usinas hidroelétricas apresenta forte 
dependência do nível de armazenamento dos reservatórios (de sua altura 
manométrica, ou nível de “deplecionamento”), que não se relaciona à capacidade de 
armazenamento de energia de forma linear. Isto ocorre porque a potência entregue por 
uma usina hidroelétrica depende, essencialmente, de sua altura manométrica 
(diferença de altura entre a superfície da água e a turbina) e da vazão.  

Admitida uma vazão máxima possível, que depende da caraterística construtiva da 
turbina, então há uma relação direta entre deplecionamento e potência máxima. Esta 
dependência é expressa pelo GSF (Generation Scalling Factor) que é um número 
menor ou igual a 1 (um).  

Quando há um regime hidrológico ruim, as hidroelétricas são obrigadas a utilizar boa 
parte de seu armazenamento de energia (sob a forma de água nos reservatórios) para 
suprir a demanda da carga. Isto reduz o nível de água no reservatório (reduz a altura 
manométrica) e estas usinas começam a perder potência. No início, mais lentamente, 
depois, na medida em que o deplecionamento se acentua, mais rapidamente - os 
reservatórios são construídos em vales de rios, que tem um perfil de “V”, o que 
explica esta aceleração do deplecionamento. 

Quando o nível geral de armazenamento é baixo, o GSF também atinge valores baixos 
(a mínima histórica no sistema brasileiro foi de 85%). Isto significa que as usinas 
hidroelétricas, atuando de forma conjugada (como se fossem uma única grande usina 
equivalente), perderam 15% de sua capacidade em potência. Neste ponto, o sistema 
pode perder a capacidade de atender ao pico de potência exigido pela carga, levando a 
oscilações de frequência e, até mesmo, a cortes de carga. Este fenômeno ocorreu às 
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15h30min do dia 19 de janeiro de 2015, conforme noticiado pelo jornal Folha de S. 
Paulo (ed. on line)5. 

Para lidar com as oscilações de potência (percebidas pelo ONS através das variações 
de frequência), mantém-se uma reserva de segurança, ou “reserva girante” - máquinas 
que se encontram sincronizadas e girando a vazio, sem produzir potência. Uma 
aplicação para os SAE seria, exatamente, suprir os picos de potência requeridos pelo 
sistema a um custo inferior ao da “reserva girante”, evitando a queda de frequência 
que ocorre quando a geração é incapaz de atender as exigências da carga. Sistemas de 

Armazenamento podem ser distribuídos estrategicamente ao longo do SEP, reduzindo 
os riscos de desligamento e as perdas elétricas no transporte de energia. 

 

6. O Armazenamento de Energia no Brasil 
Não há um histórico disponível de instalações de SAE no Brasil. Entretanto, a 
primeira hidroelétrica reversível do mundo foi construída no país, no estado de São 
Paulo, e é operada pela EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. A 
Usina Elevatória de Pedreira foi inaugurada em 1939, com a operação da unidade 4 
(primeira unidade reversível em operação comercial no mundo) e possibilidade de 
funcionamento tanto como geradora de energia, quanto como bomba. Posteriormente, 
foram instaladas as demais unidades, atingindo um total de oito – sendo que sete são 
reversíveis e uma funciona apenas como bomba. Todas tem turbinas dotadas de rotor 
tipo Francis, movidas por motores síncronos.  

O Sistema Elétrico Brasileiro conta com alguns fatores diferenciais importantes, que 
dão ao país uma dianteira no tema Armazenamento de Energia: 

a. Grande mercado para qualquer tipo de tecnologia de armazenamento - 
atualmente, a capacidade instalada no país excede os 133 GW; 

                                                        

5 Segundo a Folha de S. Paulo apurou, a falha no sistema ocorreu pelo elevado nível de consumo 
devido ao calor intenso. A demanda teria sobrecarregado o sistema, que foi desligado para evitar 
risco de um apagão de maiores proporções e com mais dificuldades para o religamento. 
De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico(ONS), o apagão foi decorrente, em parte, 
do aumento da demanda de energia no horário de pico. Em nota publicada em seu site, o órgão 
informou, ainda, que houve "restrições de transferência de energia das regiões norte e nordeste para o 
sudeste", sem explicar claramente o que isto seria. Não está claro se essas "restrições" significam 
falhas em linhas de transmissão ou subestações de energia. 
O ONS explicou que essa situação provocou uma queda na "frequência elétrica" do sistema, 
provocando o desligamento automático de 11 usinas geradoras, das quais oito na região Sudeste, duas 
no Centro-Oeste e uma no Sul. Essas usinas produzem no total 2.200 MW. A frequência no sistema, 
que opera em 60 hertz, caiu a 59 hertz, causando a falha. 
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b. Grande conhecimento e domínio da tecnologia de geração hidroelétrica e um 
grande parque instalado. Estudos realizados pela Eletrobrás, ainda na década 
de 1990, indicaram um potencial hidroelétrico aproveitável de 250 GW; 

c. O Brasil tem uma Agência Reguladora (Aneel) forte e muito bem estruturada;  
d. A Geração Distribuída, especialmente fotovoltaica, vem crescendo 

rapidamente, estimulada por uma regulação e por uma política tributária 
favoráveis; 

e. Da mesma forma, a Geração Eólica vem crescendo em um ritmo superior ao 
crescimento mundial, resultado de uma política de estímulo desenvolvida 
durante a primeira década deste século. 

f. O Brasil tem um grande mercado doméstico (mais de 77 milhões de unidades 
consumidoras) e uma posição privilegiada no continente;  

g. A América do Sul detém mais de 60% de todas as reservas de lítio conhecidas 
do mundo;  

h. O Brasil pode desenvolver rapidamente a cadeia logística para SAE. 
i. Existem demandas relacionadas às tecnologias de armazenamento de energia, 

uma vez que se espera o aumento do uso de automóveis elétricos e, também, 
da Geração Distribuída, da Geração Intermitente, e das redes inteligentes; 

j. O Sistema Interligado Nacional (SIN) demanda tecnologias de controle de 
ponta de carga, reserva girante e controle de frequência, entre outros; 

k. Há, em curso, uma politica de universalização do serviço de energia elétrica. O 
suprimento a localidades remotas pode ser feito com instalações isoladas do 
SIN, através de geração renovável integrada a SAE, adiando investimentos em 
linhas de transmissão; 

l. Espera-se um forte crescimento da geração intermitente nos próximos anos, 
chegando a valores entre 20% a 25% da potência instalada até o ano de 2023. 

É importante observar a característica específica do sistema elétrico brasileiro. O 
grande volume de reservatórios em usinas hidroelétricas funciona como um “pulmão” 
capaz de absorver as variações da geração intermitente de curto prazo (em bases 
horárias e diárias) e de médio prazo (em bases sazonais ou anuais), operando como 
um sistema de armazenamento de grande porte. 

Entretanto, é esperado que haja um limite de acomodação da geração intermitente no 
sistema, sem que ocorra aumento dos riscos operativos já mencionados (de curtíssimo 
até médio prazo). E, também como mencionado, este limite variará em função dos 
níveis de armazenamento (deplecionamento) e da máxima potência fornecida ao 
sistema por usinas hidroelétricas. Além deste limite, pode haver comprometimento da 
estabilidade dinâmica e da capacidade do sistema em absorver as variações da geração 
sem repassar ao mercado consumidor oscilações de tensão e frequência ou, mesmo, 
algum risco de desabastecimento. 
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Atenta à questão, a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia 
Elétrica (APINE) propôs a contratação de um Projeto de P&D Cooperado intitulado 
Projeto de P&D “SMART-SEN - Um Modelo de Simulação do Sistema Elétrico 
Nacional com Presença de Geração de Renováveis Intermitentes: Impactos 
Operacionais, Regulatórios e Custos”. O objetivo deste P&D é desenvolver um 
modelo de curtíssimo prazo para a simulação da operação do sistema interligado 
nacional e da rede de subtransmissão, com ênfase na representação das fontes 
renováveis intermitentes.  

SMART-SEN - A utilidade de Um Modelo de Simulação do Sistema Elétrico Nacional 
com Presença de Geração de Renováveis Intermitentes -, fica evidenciada em razão 
de seus muitos benefícios potenciais. O modelo pretende avaliar: 

1. A capacidade de o sistema garantir confiabilidade de suprimento de energia 
elétrica na rede do SIN, atendendo aos requisitos de controle de tensão e 
frequência, mesmo sob eventos de curto prazo com produção intermitente e 
exigências de manobras operativas mais rápidas; 

2. Os procedimentos para determinação da reserva operativa de sistemas 
existentes com presença de geração intermitente, e propor metodologia para 
cálculo de reserva operativa no SIN, para atender contingências ou 
intermitência de geração; 

3. A necessidade de promover expansão da capacidade de transmissão da rede, 
expansão da geração ou recursos de armazenamentos distribuídos na rede, de 
maneira a melhorar o nível de confiabilidade operativa; 

4. O cronograma viável de introdução das fontes renováveis no SIN e a 
potencial contribuição dessas fontes para o aumento da oferta de energia no 
SIN, com um modelo de operação detalhado considerando a representação 
dos fluxos de potência na rede e as gerações, sob diferentes cenários 
prospectivos futuros; 

5. As necessidades de adequação da base regulatória e impactos comerciais 
diante da introdução da produção de renováveis intermitentes no grid; 

6. Os impactos nas distribuidoras e transmissoras devido às maiores 
necessidades de flexibilidade operativa, manobras mais rápidas e maiores 
disponibilidades de reserva e serviços ancilares, recursos de armazenamentos 
distribuídos na rede, de maneira a melhorar o nível de confiabilidade 
operativa. 
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7. Metodologia para Avaliação do Mercado Potencial 
O mercado atual de armazenamento de energia no Brasil é bastante limitado, restrito a 
aplicações do tipo “no-breaks” e a aplicações muito específicas. São esperadas 
mudanças rápidas, com a introdução de novas tecnologias de mais baixo custo, maior 
capacidade e confiabilidade. Uma quantificação dos benefícios ancilares6 oferecidos 
pelos SAE, acompanhados de uma possível revisão da regulação para valorá-los e 
remunerá-los, poderá ser fator determinante na aplicação de SAE em larga escala. 

O presente estudo considera menos as tecnologias e mais as possibilidades de 
aplicação e a capacidade do mercado em demandar e absorver os sistemas 
disponíveis. Desta 6forma, o primeiro passo da análise foi identificar as aplicações 
possíveis para SAE, confrontando-as com tecnologias disponíveis, de forma a 
identificar, assim, as melhores oportunidades. O estudo não considera quaisquer tipos 
de políticas governamentais de incentivo aos SAE ou de incentivos fiscais, bem como 
não quantifica os benefícios dos serviços ancilares e os possíveis incentivos à sua 
aplicação. 

 

8. Aplicações de armazenamento de energia 
Os Sistemas de Armazenamento de Energia prestam-se a uma gama de aplicações que 
podem ser condensadas em 4 grupos distintos, cada um com suas particularidades. 
Estes quatro grupos são: 

§ Deslocamento da Energia no Tempo: Muitas vezes também chamado de 
arbitragem, é uma forma de obter vantagem na diferença entre os preços da 
energia elétrica nos horários de ponta e fora de ponta. Compra-se (e armazena-
se) a energia no horário fora de ponta para utilização no horário de ponta. 

                                                        

6 Um dos principais objetivos de um sistema de potência é o atendimento aos consumidores finais 
ao menor custo possível, dentro de padrões pré-estabelecidos de confiabilidade e segurança. Para 
que estes padrões sejam alcançados, faz-se necessário o uso de serviços auxiliares à operação do 
sistema - serviços ancilares. Existe uma grande diversidade de tipos de serviços ancilares, que 
podem ser reunidos em quatro grupos principais:  
ü Controle das variações de frequência durante a operação do sistema;  
ü Reserva de potência, necessária para restabelecer o equilíbrio entre carga e geração durante 

a ocorrência de contingências no sistema;  
ü Suporte de potência reativa, para manter o perfil de tensão nas barras do sistema; 
ü Partida autônoma (“black-start”), necessária para reiniciar o sistema após uma situação de 

colapso (“blackout”) 
 

 



 

________________________________________________________________________________________ 

Rua Sebastião Fabiano Dias, 210, cj 36 - CEP: 30320-690 – Belvedere – Belo Horizonte – MG 

Tels: 5531-2535-3330 | www.abaque.com.br 

30 

Atualmente, um volume significativo de clientes já se utiliza deste artifício, 
gerando sua própria energia no horário de ponta, através de Grupos Motor-
Gerador diesel (GMG).   

§ Capacidade Adicional de Fornecimento: Sistemas de armazenamento podem 
ser utilizados para adiar investimentos em reforço do sistema de suprimento. 
Quando uma carga demanda uma potência elevada por um tempo curto (até 
algumas horas), um sistema de armazenamento pode ser utilizado para suprir a 
energia adicional durante este intervalo, evitando a ampliação ou o reforço do 
sistema elétrico de suprimento, ou, mesmo, a contratação de energia adicional. 

§ Integração de Renováveis – Geração Intermitente: Sistemas de geração 
distribuída, especialmente baseados nas fontes eólica e solar, apresentam 
intermitências inerentes à fonte primária (momentos sem vento ou sem sol). 
Sistemas de armazenamento podem prover o “aplainamento” da curva de 
geração e, mesmo, suprir energia por pequenos intervalos, quando a geração 
estiver indisponível. 

§ Serviços Ancilares: Há uma gama de serviços de suporte à operação do 
Sistema Elétrico de Potência (SEP) em que os SAE podem ser utilizados para 
aumentar a estabilidade dinâmica, a capacidade de suprimento e a 
confiabilidade, ainda que os montantes de energia envolvidos sejam 
relativamente pequenos (quando comparados aos montantes de energia que 
transitam pelo SEP) e a instalação do SAE não se justifique pelo valor 
econômico da energia armazenada. As principais aplicações com estas 
características são: 

ü Controle de tensão e frequência 
ü Reserva girante/reserva suplementar 
ü Controle de Intercâmbios  
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Figura 6 – Serviços de Armazenamento de Energia  

 
8.1 Operação, Regulação e Controle do SEP  

As aplicações relacionadas à operação, regulação e controle do SEP  estão, de forma 
geral, relacionadas à prestação de serviços ancilares, como reserva girante, controle de 
freqüência, regulação de tensão, controle (e suavização) de rampa de carga, além de 
possível alívio de ponta de carga e diferimento (adiamento) de investimentos 
necessários ao suprimento de cargas por curtos intervalos de tempo (até poucas horas 
por dia). 

Como observado acima, aplicações desta ordem requerem SAE de muito grande 
porte, com capacidades que podem atingir dezenas de MW e centenas de MW.h. Sua 
especificação e instalação requerem estudos aprofundados de planejamento e 
engenharia, que devem ser conduzidos pelo órgão responsável pela Operação do 
Sistema (o ONS no caso brasileiro) ou, pelo menos, com a sua participação.  

Adicionalmente, verifica-se que não há, na regulação brasileira, mecanismos para a 
precificação e remuneração por serviços ancilares. Também não há nenhuma previsão 
na regulação para o repasse dos custos destes serviços para as tarifas.  

Assim, não se pretende avaliar o mercado potencial de aplicações de SAE que 
envolvam a operação, regulação e controle do SEP. Elas serão citadas apenas como 
ilustração de possíveis usos. 
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8.2 Integração de Geração Intermitente ao SEP 

De forma semelhante às aplicações anteriores, não foram ainda desenvolvidos, no 
Brasil, estudos para avaliação da integração de geração intermitente (eólica e solar, 
sobretudo) ao SEP. Os SAE poderiam ser facilitadores desta integração, minimizando 
ou eliminando as oscilações de geração, bem como “firmando” a energia produzida 
por estas fontes.  

Há um Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento, em desenvolvimento dentro do 
Programa P&D regulado pela Aneel, para avaliar as questões envolvidas com a 
integração de geração intermitente ao SEP. Entretanto, verifica-se que não há, na 
regulação brasileira, estudos para precificação e remuneração por estes serviços. 
Também não há previsão na regulação para o repasse dos custos destes serviços às 
tarifas.  

As aplicações de SAE que envolvem a integração da geração intermitente ao SEP 
serão citadas apenas como ilustração de possíveis usos, não se pretendendo uma 
avaliação de mercado potencial para este fim. 

 

8.3 Aplicação em Instalações Consumidoras 

Parece haver um amplo mercado para aplicação de SAE em Instalações 
Consumidoras, dada a pulverização de potenciais usuários e os benefícios decorrentes 
destas aplicações. Assim, este Estudo será direcionado para a avaliação de mercado 
potencial para SAE em instalações de clientes. Neste segmento, as principais 
aplicações identificadas são: 

1. Redução de ponta de carga: Armazenar a energia em momentos de maior 
disponibilidade para utilizar em momentos de maior restrição. Neste caso, cita-
se, por exemplo, a redução da demanda contratada para consumidores com 
picos de consumo de curta duração (poucas horas); 

2. Arbitragem: Armazenar a energia em momentos de menor custo para utilizar 
em momentos de maior custo. Normalmente, este uso está associado ao 
anterior. Neste caso, cita-se, por exemplo, a redução da demanda contratada no 
horário de ponta, quando a energia tem custo elevado, ou até a substituição de 
Grupos Motor-Geradores (GMG’s) para clientes que substituem a contratação 
de demanda na ponta por geração própria. Os shopping centers são os 
melhores exemplos desta aplicação; 

3. Deslocamento de consumo: Armazenar energia em momentos de maior 
produção (oferta) para utilizar em momento de maior demanda (consumo). 
Esta alternativa é especialmente utilizada em sistemas isolados. Por exemplo: a 
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energia é produzida durante as horas ensolaradas do dia para consumo durante 
a noite; 

4. Confiabilidade: Armazenamento da energia em momentos de disponibilidade 
para uso em momentos de indisponibilidade – por exemplo, os no-breaks 
utilizados em centros de processamento de dados, centrais de segurança etc. 
Existem aplicações deste tipo onde os sistemas de armazenamento são uma 
exigência do cliente ou, até mesmo, um requisito legal; 

5. Confiabilidade em hospitais e centros cirúrgicos: O Ministério da Saúde 
publicou, em 1977, a Portaria nº 400  (Normas e Padrões sobre Construções e 
Instalações de Serviços de Saúde), que determina a obrigatoriedade dos 
hospitais em manter fonte de energia de emergência para assegurar a 
continuidade do funcionamento dos equipamentos vitais utilizados no 
atendimento aos pacientes, quando o suprimento de energia for interrompido; 
em 1995, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 2.662/95, que adotou a 
norma ABNT, NBR 13.534 (Instalações Elétricas Para Estabelecimentos 
Assistenciais de Saúde/Requisitos de Segurança) como regulamento técnico, 
ampliando as informações técnicas sobre o assunto. A Resolução RDC nº 50, 
de 21 de fevereiro de 2002,  ratificou o que estava normatizado na Portaria. 

6. Suprimento a picos de demanda de potência: Mais comum em sistemas de 
tração elétrica ou em indústrias com cargas de grande inércia, as partidas da 
carga exigem elevados picos de potência. Baterias podem suprir estes picos de 
curta duração, reduzindo o dimensionamento do sistema de suprimento.  

7. Suavização de oscilações de potência: Aplicado quando uma fonte de energia é 
incapaz de fornecer uma saída constante de potência. Por exemplo, uma usina 
solar, sujeita a momentos de maior ou menor insolação, ou um gerador eólico, 
sujeito a momentos de maior ou menor intensidade de vento. 

8. Suprimento contínuo de energia em sistemas isolados: Sistemas isolados são 
aqueles não conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN) e normalmente 
localizados em áreas remotas, onde a interligação ao SIN é antieconômica. 
Nestas aplicações, o uso de SAE é imprescindível para assegurar a 
continuidade do fornecimento, dada a característica intermitente das principais 
fontes de energia (solar, eólica ou mesmo geração diesel - GMG). 

9. Qualidade adicional para processos industriais sensíveis: Alguns processos 
industriais com elevado nível de automação podem ser bastante sensíveis a 
oscilações e a fundamentos de tensão, decorrentes de distúrbios naturais do 
sistema elétrico. Por exemplo, um curto circuito seguido por um “religamento 
automático”, prática bastante comum na operação de sistemas de distribuição 
de energia, pode resultar em afundamento de tensão de curta duração (de 
frações de segundos até alguns poucos segundos), que podem levar à perda de 
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várias horas de produção em processo sensíveis, além de perdas volumosas de 
produtos. 

Neste item, enquadram-se processos contínuos de produção, como filmes ultrafinos de 
poliester, esmaltamento contínuo de fios, envasamento de líquidos em embalagens 
para distribuição e venda (leite pasteurizado, bebidas enlatadas em geral, etc.), onde 
um simples afundamento de tensão pode interromper a linha de produção contínua ou 
tornar a qualidade do produto imprópria para o mercado. 

 

8.4 Novas Aplicações  
8.4.1. Indústria Automotiva – Veículos Elétricos 

Nos últimos anos, muito se tem falado a respeito dos Veículos Elétricos (VE), nas 
versões “Elétrico Puro” (plug-in) ou “Hibrido”. Há uma grande expectativa de que a 
frota mundial comece um processo de “eletrificação”. Há, inclusive, países onde 
existe legislação específica de incentivo aos VE ou restrição de emissões (como é o 
caso dos EUA, onde alguns estados já contam com esta legislação, entre eles a 
Califórnia). Há, também, em algumas situações, incentivo fiscal, seja na forma de 
redução tributária ou “rebate” na aquisição de veículos elétricos ou híbridos (como é o 
caso da Espanha).   

Veículos Elétricos puros não dispõem de nenhuma fonte própria de energia, mas de 
uma bateria carregada a partir da rede elétrica e de um ou mais motores elétricos. Para 
este tipo de veículo, a capacidade de armazenamento de energia das baterias 
usualmente está entre 20 e 30 kW.h, resultando em autonomia entre 100 a 200 Km 
(dependendo das condições de utilização, topografia, entre outros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Projeção da penetração de veículos Elétricos e Híbridos 



 

________________________________________________________________________________________ 

Rua Sebastião Fabiano Dias, 210, cj 36 - CEP: 30320-690 – Belvedere – Belo Horizonte – MG 

Tels: 5531-2535-3330 | www.abaque.com.br 

35 

 

O propósito principal dos VE puros é a utilização em trajetos curtos, com 
reabastecimento diário a partir da rede elétrica pública, idealmente no período 
noturno, com foco principal na eficiência energética e emissões zero. São destinados 
ao deslocamento no trânsito urbano. Pesquisas feitas nos Estados Unidos indicam que 
a grande maioria dos veículos roda menos que 50 milhas (80 Km) por dia, sendo este, 
portanto, o mercado alvo destes veículos. 

Veículos Híbridos dispõe de um motor principal a combustão interna e de um sistema 
auxiliar composto por baterias e motor elétrico. As baterias tem capacidade de 
armazenamento inferior às dos VE puros – usualmente entre 10 e 20 kW.h. A forma 
de uso é feita a partir do motor de combustão interna, convencional nas arrancadas, e 
de acelerações rápidas (momentos em que se exige maior potência dos motores). O 
deslocamento em velocidade constante, onde se exige menor potência do motor, é 
feito a partir do motor elétrico (bem mais eficiente que o motor a combustão). O 
motor a combustão também é utilizado – neste caso, em sua máxima eficiência – para 
recarregar as baterias do veículo.  

O objetivo principal do veículo híbrido é a eficiência energética, obtendo-se consumo 
de combustível de até 20 km/litro de gasolina no trânsito urbano para um sedã 
médio/grande (Ford Fusion ou Toyota Pryius são os melhores exemplos). Esta 
eficiência é obtida através de recursos como frenagem regenerativa (o mesmo sistema 
KERS já utilizado na Formula 1; KERS – Kinetic Energy Recovery System) e 
operação do motor a combustão em máxima eficiência. A maior vantagem destes 
veículos, além da menor emissão de CO2/km, é a autonomia equivalente à dos 
veículos convencionais. 

Os veículos elétricos de passageiros representaram uma pequena fração – menos que 
0,5% - do total de 85 milhões de veículos novos comercializados no mundo em 2013. 
Entretanto, mesmo considerando esta pequena fatia de mercado, estima-se, com boa 
segurança, que as vendas de 2013 representaram quase 50% de toda a frota de 
veículos elétricos existentes no mundo. Isto dá uma dimensão do crescimento de sua 
participação de mercado. O crescimento, na verdade, é tão rápido, que a expectativa é 
que o mercado de baterias para veículos elétricos cresça mais de sete vezes até 2020. 

A existência de uma frota de Veículos Elétricos demandará, também, a existência de 
uma rede de postos de abastecimento. Uma vez que uma bateria típica armazena 20 
kW.h, uma carga de 4 horas significará uma demanda de 5 kW. O abastecimento de 
um grande número de veículos poderá significar uma carga além dos limites do 
sistema supridor - ou a necessidade de um superdimensionamento deste sistema para 
lidar com os picos de carga. 
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    Figura 8 – Sistemas de Estocagem fixa em Postos de Abastecimento 

 

Fazendo-se uma analogia com os sistemas de abastecimento de combustíveis líquidos 
ou de gás natural, há um depósito que armazena o combustível localmente. Nos 
postos de GNV (gás natural veicular), esta instalação de estocagem fixa, 
popularmente conhecida como "pulmão", é composta por um conjunto de cilindros 
conectados entre si por tubulações e dimensionados para suportar as elevadas pressões 
do gás. A figura abaixo apresenta a linha de gás de alta pressão em vermelho e o 
armazenamento local. 

Assim, é esperado que, na rede de postos de abastecimento de veículos elétricos haja 
um armazenamento local, capaz de desempenhar o mesmo papel que o “pulmão” nas 
instalações de GNV. 

 

8.4.2. Indústria Automotiva – Ônibus Elétricos sem Rede de Alimentação 

Em algumas cidades do mundo, como São Paulo, existem instalações de distribuição 
de energia em corrente contínua, específicas para ônibus urbanos. Estas instalações 
são conhecidas como “fios trolley”, suspensos em altura constante ao longo do trajeto 
dos ônibus. A energia é captada através de alavancas que conectam o ônibus aos fios 
trolley. Os ônibus são eficientes, econômicos, com baixa necessidade de manutenção 
e baixo custo operacional, além de emissão zero (por não utilizar combustível). A 
rede elétrica, porém, é uma infraestrutura cara, que requer manutenções periódicas.  

Uma tecnologia promissora é a substituição dos fios trolley por baterias embarcadas, 
capazes de fornecer a energia necessária à operação dos veículos. Contudo, com um 
motor com potência típica da ordem de 150 kW, e operando continuamente por várias 
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horas ao longo do dia, estes ônibus demandariam baterias tão volumosas que 
tornariam inviável a sua utilização.  

Uma alternativa já em teste em algumas cidades é o uso de baterias embarcadas 
menores, de carga ultra-rápida e pequena autonomia (da ordem de 10 km). A cada 
parada para embarque-desembarque, as baterias embarcadas recebem uma grande 
quantidade de energia em um curto espaço de tempo (poucos segundos; a duração do 
embarque-desembarque), através de um sistema pantográfico conectado a cada 
parada, fornecendo ao ônibus uma recarga rápida extremamente potente.  

Um sistema experimental da ABB abastece as baterias embarcadas em 15 segundos, 
com 400 quilowatts em pontos selecionados. No final da linha do ônibus, uma carga 
ultra-rápida de 3 a 4 minutos recarrega totalmente as baterias, fornecendo, em alguns 
minutos, a energia suficiente para o percurso da rota até a próxima parada em que 
houver outra estação de carregamento. Esta tecnologia requer estações de 
carregamento capazes de armazenar e suprir grandes quantidades de energia, o que 
requer grandes armazenamentos locais.  

 

9. Estimativa do Mercado para cada um dos usos identificados 
As estimativas de mercado para a introdução das tecnologias de armazenamento 
devem considerar as seguintes aplicações: 

a) Onde as tecnologias atuais de produção distribuída de energia possam ser 
substituídas com vantagem pelo armazenamento de energia. Neste item 
enquadra-se a geração por grupos motor-geradores, tanto em aplicações para 
garantir confiabilidade (suprir eventuais falhas da rede elétrica) quanto em 
aplicações com o propósito de reduzir o custo da energia no horário de ponta; 

b) Onde as tecnologias de armazenamento de energia sejam naturalmente 
requeridas, como sistemas isolados (micro-grids) e geração intermitente, entre 
outros; 

c) Onde a utilização de tecnologias de armazenamento de energia possa resultar 
em maior eficiência na operação da rede elétrica, ganhos operativos, redução 
de custos relacionados a perdas técnicas e otimização do despacho, entre 
outros benefícios. 

Adotando-se estas premissas, pode-se projetar a aplicação de sistemas de 
armazenamento de energia, conforme cálculos e estimativas indicadas nos itens 
seguintes deste capítulo. Considerando-se todas estas aplicações, estima-se em 95 mil 
MWh a demanda potencial por sistemas de armazenamento de energia no mercado 
brasileiro, conforme tabela abaixo. 
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APLICAÇÃO CAPACIDADE 

1 - Redução de ponta de carga (arbitragem) e confiabilidade: 66.700 MW.h 

2 - Confiabilidade em Hospitais e Centros Cirúrgicos: 3.200 MW.h 

3 - Suprimento Contínuo em Sistema Isolados: 4.600 MW.h 

4 - Integração de Plantas de Geração Intermitente: 5.000 MW.h 

5 - Suporte à integração da Geração Distribuída 12.000 MW.h 

6 - Atendimento à frota de Veículos Elétricos novos 3.500 MW.h 

     Total: 95.000 MW.h 

 

9.1 Redução de ponta de carga (arbitragem) e confiabilidade 

Segundo estudo contratado pela EPE (ref. 1), resumido no Anexo 1, existe em 
operação no Sistema Interligado Nacional (SIN) entre 7 e 9 GW médios em grupos 
motor-geradores diesel, que são diariamente operados no horário de ponta do sistema 
(entre 17h e 21h), quando o sinal tarifário indica a viabilidade econômica da geração 
própria. Neste estudo consideraremos um montante de energia em GMG’s de 8 GW. 

Interessante observar que este número de 8 GW não é potência instalada, mas, sim, 
“geração despachada”. Considerando que nem todos os geradores são despachados 
em sua carga plena e, ainda, que sempre haverá uma indisponibilidade de geradores 
(por parada forçada, manutenção programada etc), pode-se estimar a quantidade de 
potência instalada GMG’s. 

No caso de usinas termoelétricas, o fator de disponibilidade usualmente medido e 
considerado em projetos é de 90%. Isto quer dizer que a usina funciona por 90% do 
tempo, em média, sendo que, nos restantes 10%, ela estará parada para manutenção 
(programada ou forçada).  

Considerando, ainda, que usinas termoelétricas são grandes ativos cujas paradas 
envolvem milhões de reais em custos de manutenção e perda de faturamento, é 
razoável admitir que se busque evitar, a todo custo, as paradas forçadas e minimizar 
as paradas programadas. Para tanto, estes grandes ativos contam com técnicas de 
monitoramento e gestão que otimizam estas paradas.   

Também é razoável imaginar que os GMG’s, por serem ativos muito menos valiosos, 
por não serem core-business do negócio de seus proprietários (que, normalmente 
terceiram a gestão da manutenção) e por não serem (na enorme maioria dos casos) 
impeditivos da operação principal do negócio, não tenham a mesma disponibilidade 
que uma usina termoelétrica. Para fins deste estudo, será considerada uma 
disponibilidade de 80%. 
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Outro ponto relevante é o que se chama, na operação do sistema elétrico, de fator de 
capacidade. Considera-se que nenhum gerador – nem mesmo uma usina termoelétrica 
especialmente desenhada com este objetivo - opera a 100% de sua carga durante todo 
o tempo. Isto acontece porque dificilmente as cargas apresentam perfil de consumo 
constante, sendo mais comum a variação durante seu regime de trabalho.  

Mesmo as usinas termoelétricas, cuja máxima eficiência é obtida quando operadas a 
plena carga, não conseguem se manter continuamente neste regime. Um fator de 
capacidade típico para elas seria 80%. No caso da geração distribuída, é razoável 
esperar um fator de capacidade ainda menor, da ordem de 60%. 

Assim, pode-se inferir que o montante de geração de 8 GW, identificado pelo estudo 
da EPE, traduzido em termos de capacidade instalada com os parâmetros acima, 
significa uma potência instalada de 16,7 GW. 

Expresso na forma de capacidade de armazenamento, são 16,7 GW por 4 horas, 
equivalentes a 66,7 GW.h, ou 66.700 MW.h em sistemas de armazenamento. 

 

9.2. Confiabilidade em hospitais e centros cirúrgicos 

Conforme levantamento do CNES – Cadastro nacional dos Estabelecimentos de 
Saúde (http://www.amib.org.br/fileadmin/CensoAMIB2010.pdf), existem 1.421 
estabelecimentos com UTI no Brasil. Segundo a regulamentação do Ministério da 
Saúde, estes estabelecimentos devem dispor de fonte de energia de emergência para 
assegurar a continuidade do funcionamento dos equipamentos vitais utilizados no 
atendimento aos pacientes, quando o suprimento de energia fosse interrompido. 

Considerando-se que: 1) cada um destes estabelecimentos demande, em média, uma 
potência de 300 kVA, por um período de 6 horas; 2) que se tenha uma reserva de 
emergência de 25% (coeficiente de segurança). Então, seria necessária uma de 
capacidade de armazenamento de 533 MW por 6 horas ou 3.200 MW.h em SAE. 

 

9.3. Suprimento contínuo de energia em sistemas isolados 

O Brasil conta, atualmente, com cerca de 0,4% do seu mercado de clientes potenciais 
não universalizado. Com uma base de cerca de 63 milhões de clientes de baixa tensão, 
pode-se inferir que são aproximadamente 252.000 clientes sem acesso à rede elétrica. 
Admite-se, neste estudo, que 30% destes clientes (76.000) encontram-se em locais 
remotos ou isolados (onde não há viabilidade econômica para atendimento por meio 
da rede elétrica da concessionária). 

A ANEEL pactuou metas de universalização com cada concessionária brasileira, 
sendo permitido o atendimento a estes clientes isolados meio de: 
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ü MIGDI (microssistemas isolados de geração e distribuição de energia 
elétrica): Sistema isolado de fornecimento de energia elétrica com potência 
instalada total de geração de até 100 kW; para atendimento a um conjunto de 
consumidores; 

ü SIGFI (sistema individual de geração de energia elétrica com fonte 
intermitente): Sistema de geração de energia elétrica para atendimento de uma 
única unidade consumidora, cujo fornecimento se dê exclusivamente por meio 
de fonte de energia intermitente. 

Os procedimentos e as condições de fornecimento por meio de Microssistema ou de 
Sistemas Individuais (MIGDI e SIGFI) foram estabelecidos pela Resolução 
Normativa Aneel nº 493, de 2012. Segundo a REN 493/12, as unidades consumidoras 
por eles atendidas devem ser enquadradas conforme as disponibilidades mensais de 
energia explicitadas na tabela abaixo, podendo ser fornecido, a critério da 
distribuidora, disponibilidade mensal garantida superior a 80 kWh/UC, desde que 
garantida uma autonomia mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 

 
Portanto, admitindo-se um universo de 76.000 sistemas com potência de 1,25 kW e 
autonomia de 48 horas (parâmetro mínimo exigido pela Aneel), seria necessária uma 
de capacidade de armazenamento de 95.000 kW por 48 horas ou 4.600 MW.h em 
SAE. 

 

9.4. Integração de Plantas de Geração Intermitente 

São considerados “Geração Intermitente” as plantas (ou usinas) sobre as quais não se 
tem controle da geração: o volume de produção de energia é uma função exclusiva da 
disponibilidade de energia primária. Enquadram-se neste tipo de fonte especialmente 
a energia eólica e a energia solar.  

É claro que sempre será possível estabelecer, com boa precisão (com erro de alguns 
poucos percentuais), previsões para produção de energia eólica ou solar em um dado 
sítio. Entretanto, mesmo as poderosas ferramentas computacionais utilizadas por 
meteorologistas têm sido incapazes de realizar previsões climáticas seguras para 
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períodos superiores a 15 dias. Os erros são crescentes na medida em que se alarga o 
período de previsão.  

Mesmo para previsões de despacho de curto prazo, como poucas horas, é impossível 
considerar que o despacho de potência de um dado SEP seja baseado na premissa de 
que fontes intermitentes suprirão a demanda por potência (e não mais energia) em um 
dado instante. A questão é, atualmente, resolvida pela conexão das fontes 
intermitentes a um sistema “forte”, isto é, capaz de absorver as oscilações instantâneas 
de demanda (e não mais de energia) e com grande capacidade de armazenamento – 
idealmente, um sistema que tenha como base usinas hidroelétricas ou térmicas.  

Assim, a política adotada para o despacho destas fontes intermitentes consiste em 
permitir a geração máxima, acomodando as flutuações de geração por meio da 
modulação (inversa) no despacho de fontes que permitam armazenamento. Em outras 
palavras, quando uma usina eólica ou solar está em sua produção máxima, uma usina 
hidroelétrica deverá estar em sua produção mínima, armazenando água em seu 
reservatório. Já na situação de produção mínima da fonte intermitente, a usina 
hidroelétrica deverá estar em sua produção máxima, compensando a “perda” de 
geração intermitente e utilizando a “reserva” de energia armazenada durante o 
momento de baixa produção. 

É intuitivo e natural admitir que há um limite máximo de geração intermitente que 
pode ser absorvido pelo parque hidráulico sem comprometer a segurança operativa 
(estabilidade dinâmica, oscilações de frequência, etc) ou a economicidade do 
despacho (níveis de tensão e perdas técnicas, ambos associados ao transporte de 
energia a longas distâncias ou em fluxo não otimizado). 

Desta forma, é também intuitivo e natural admitir que o armazenamento de energia 
terá papel importante na operação do sistema elétrico, além de representar uma 
ruptura tecnológica que dará origem a uma rede de distribuição de energia 
completamente diferente daquela que conhecemos hoje, com fluxos bi-direcionais de 
potência e exigência de maior controle de fluxos e de recursos de regulação de tensão. 
Neste cenário, as tecnologias de armazenamento da energia dessas fontes 
intermitentes serão responsáveis por otimizar o despacho de potência, regular níveis 
de tensão e perdas e garantir a segurança operativa do sistema. Os SAE serão a maior 
fronteira e, portanto, também a maior oportunidade. 

Admite-se, ainda, que a variabilidade estatística de diversas fontes intermitentes 
conectadas em paralelo tende a reduzir a variabilidade global (isto é, enquanto uma 
das fontes tem produção baixa, outra tende a ter a produção elevada). 
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As situações acima levam a alguma irracionalidade – ou perda de eficiência – 
econômica. Se, na prática, o fator de capacidade efetivo7 do conjunto de parques 
eólicos do Nordeste (informação disponível no site da Abeeolica a partir de medições 
reais) atinge 38,4%, cada parque individualmente tende a um fator de capacidade 
ainda menor.  

No caso de parque solares, ainda inexistentes no país em caráter e tamanho 
comerciais, a situação é ainda mais perversa, porque há um período de 
indisponibilidade ou não-produção de energia cuja duração média gira em torno de 14 
horas diárias (as 12 horas noturnas, quando obviamente não há sol, mais a primeira e 
a última horas do dia, quando os níveis de insolação são de tal ordem baixos que 
praticamente inviabilizam a produção de energia). Assim, admitindo-se que o Brasil 
repita as mesmas condições mundiais (e não há nenhuma razão para que esta premissa 
não se verifique) o fator de capacidade esperado é de 13,2%. 

Posto isto, e dada a definição de “fator de capacidade”, é como se todo o investimento 
realizado na planta de geração intermitente fosse utilizado em apenas 38,4% de sua 
capacidade, no caso das eólicas, ou 13,2% no caso das solares. A título de 
comparação, usinas a “fio-d’água (isto é, sem reservatório) tem fator de capacidade 
típico de 50% a 60%, enquanto usinas com reservatório e usinas térmicas tem fator de 
capacidade típico superior a 85%. 

Um fator de capacidade tão baixo nas plantas de geração intermitente eleva 
significativamente o custo de produção de energia, pelo simples fato de que o 
investimento em torres e geradores (ou painéis), inversores, subestação elevadora, 
linha de transmissão e instalação de conexão deve ser dividido por um montante de 
energia comparativamente muito inferior  ao de instalações hidráulicas ou térmicas de 
mesmo porte. 

Uma solução possível é a adoção de Sistemas de Armazenamento com o objetivo de 
reduzir ou eliminar as oscilações de potência, bem como aumentar o uso das 
instalações.  

Um exemplo simples: se uma planta eólica de 100 MW fosse conectada ao SEP sem 
qualquer tipo de sistema de armazenamento, levaria à necessidade de uma subestação  
elevadora (SE) e de uma linha de transmissão (LT) com capacidade de transporte de 
100 MW (e investimento proporcional), para uma energia média de 38 MW. 

Esta mesma planta, caso fosse dotada de um sistema de armazenamento de 90 MW.h, 
além de reduzir as oscilações instantâneas de potência, seria capaz de armazenar 30 
                                                        

7 O Fator de Capacidade é a relação entre a produção média de energia ao longo de um período 
de tempo (no caso, anual) e a Capacidade Instalada da planta. É calculado como a soma da 
energia produzida ao longo do ano, dividida pela capacidade máxima de produção no mesmo 
período de tempo. É um número percentual que expressa a utilização do ativo. 
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MW.h de energia a cada hora de funcionamento durante o período máximo de 
produção. Ao ser injetada na rede nos momentos de baixa produção, esta energia 
reduziria a necessidade de investimento em inversores, SE, LT e instalação de 
conexão em 30 MW, mantendo a mesma produção diária (e anual) de energia. Neste 
exemplo, o fator de capacidade subirá para 55%. 

Projeções da ABEEOLICA indicam que a capacidade instalada em geração eólica 
deve atingir 18,8 GW em 2019 (figura 9), podendo chegar a 20 GW em 2023.  

Figura 9 – Evolução prevista da Capacidade Instalada Brasileira em Parque Éólicos 

 

O Brasil possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Mais de 80% da 
energia elétrica gerada é proveniente de fontes renováveis. Mesmo assim, é esperado 
um forte crescimento da capacidade instalada em fontes renováveis intermitentes no 
futuro próximo 

Nenhuma planta solar ou eólica dispõe, atualmente, de SAE. É razoável admitir que 
pelo menos 25% da capacidade instalada em parques solares deverá dispor de SAE 
com o objetivo de melhorar o fator de capacidade e reduzir oscilações instantâneas de 
potência. A capacidade instalada em armazenamento deverá ser, em GW.h, 
numericamente igual à capacidade instalada da planta, em GW. Isto significa que a 
demanda por SAE, exclusivamente para a integração de geração intermitente, deverá 
atingir 25% de 20 GW até 2023, ou 5 GW.h 
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9.5. Suporte à integração da Geração Distribuída 

A geração distribuída (GD) traz benefícios para o consumidor e para o setor elétrico: 
está no centro de consumo, o que reduz a necessidade de estrutura de transmissão 
elétrica e evita perdas. O Brasil tem recebido grandes investimentos em fontes de 
geração renovável distribuída, principalmente com as fontes eólica e solar, que terão 
um papel importante na matriz energética nos próximos anos (Plano Decenal de 
Energia 2025 – Empresa de Pesquisa Energética; EPE). Entretanto, estas fontes, 
primárias, têm como característica principal a intermitência, uma vez que não são 
despacháveis e não podem ser armazenadas – não é possível armazenar diretamente o 
vento ou o sol. O fator de capacidade medido para parques solares (no mundo) gira 
em torno de 13% (para detalhes sobre fator de capacidade, ver item 9.4, sobre fontes 
intermitentes). 

Neste momento, trava-se um grande debate sobre as formas de estimular a geração 
solar fotovoltaica. No final de 2015, diante da expectativa de ampliação de sua 
utilização, a diretoria da Aneel aprovou alterações na Resolução nº 482/12 que 
regulamenta o processo de compensação de energia para os mini e micro geradores 
distribuídos, editando a REN 687, que substituiu a REN 482.  

Dentre as alterações aprovadas, está a ampliação das fontes que podem ser utilizadas; 
a ampliação do limite da central geradora de 1 MW para 5 MW; o aumento do prazo 
de validade dos créditos de 36 para 60 meses; a possibilidade de instalação de geração 
em condomínios; a possibilidade de diversos consumidores se unirem para implantar 
uma geração compartilhada, entre ouras. 

Segundo a PORTARIA Nº 538, de 15 de dezembro de 2015, que cria o Programa de 
Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica (ProGD), até o ano de  
2030 cerca de 2,7 milhões de unidades consumidoras poderão gerar sua própria 
energia. São residências, unidades comerciais, indústrias e representantes do setor 
agrícola, o que pode resultar em 23.500 MW (48 TWh produzidos) de energia limpa e 
renovável - o equivalente à metade da geração da Usina Hidrelétrica de Itaipu. A 
expectativa do governo é que, até 2024, sejam instalados painéis fotovoltaicos para 
geração distribuída em 620 mil consumidores. Atualmente, há pouco mais de 1.100 
consumidores com este tipo de instalação. 

Há também projeções mais conservadoras, como o estudo realizado pela consultoria 
DNV Kema (encomendado com recursos de programas de pesquisa e  
desenvolvimento (P&D) de distribuidoras e geradoras, com participação da Abradee, 
Abrage e Aptel). O trabalho projeta, em um cenário conservador com baixo nível de 
incentivos, que a geração distribuída se consolidaria em apenas 3% da matriz 
brasileira até 2030. Também prevê que, com um aporte na casa dos R$5 bilhões, essa 
participação subiria para 5%, em um cenário considerado “moderado”, “com algum 
nível de incentivo”. 
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A experiência atual demonstra que o cliente residencial médio tem uma instalação de 
3 kW de placas (12 placas), com uma produção média de 300 kW.h/mês. Com as 
informações do Programa ProGD, pode-se inferir que os planejadores esperam uma 
capacidade média em torno de 9,5 kW por unidade de geração distribuída, resultado 
da combinação de consumidores individuais, condomínios e clientes de médio ou 
grande portes. 

Com base nas metas do ProGD estima-se, portanto, um mercado de 7,5 MW em 
painéis já no ano de 2016. Até 2024, o consumo anual aumentaria para 3.800 MW em 
painéis (total acumulado de 8,5 GW em painéis). 

Em termos de número de clientes e considerando-se um cenário com incentivo 
moderado, estima-se, para 2024, um total de 750 mil clientes com GD e capacidade 
instalada média de 9,5 kW (ou capacidade instalada total de 7GW).  

Adotando-se como referência um horizonte de 10 anos, pode-se supor que haverá algo 
entre 7,5 e 8,5 GW instalados em Geração Distribuída até 2026. Estes números 
sugerem uma produção mensal de energia que pode variar entre 770 GW.h (para uma 
capacidade instalada de 7,5 GW e um rendimento de 14% para os sistemas 
fotovoltaicos) e 1.120 GW.h (para uma capacidade instalada de 8,5 GW e um 
rendimento projetado de 18% para os sistemas fotovoltaicos). Com estes dados, 
estima-se que a produção diária de energia que poderá variará entre 25,7 e 37,3 GW.h. 

Parte desta energia – aquela produzida por cerca de 750.000 clientes residenciais de 
baixa tensão - utilizará o regime de “compensação” definido na resolução Aneel 482, 
que não requer qualquer tipo de armazenamento. Esta parcela significará uma 
produção distribuída diária de cerca de 8,2 GW.h, com um trânsito, também diário, de 
cerca de 4,1 GW.h pelas redes das distribuidoras. Em outras palavras: as 
Distribuidoras e todo o sistema elétrico prestarão um serviço aos clientes de baixa 
tensão equivalente ao armazenamento de cerca de 4,1 GW.h.  

Já para os clientes de média tensão e condomínios, é de se supor que a maior parte da 
energia seja suportada por SAE locais, seja porque será antieconômico reforçar as 
redes das concessionárias, seja porque poderá haver uma cobrança pelo serviço de 
transporte/armazenamento desta energia (que é essencialmente um serviço ancilar). 

As estimativas possíveis indicam que a parcela formada por clientes de média tensão 
e condomínios (cerca de 5.000 unidades) representará 75% de toda a geração 
distribuída (em volume de energia), com sistemas individuais de 1,5 MW em média. 
Estes números levam a uma produção diária de 29 GW.h. Admitindo-se que 60% 
desta produção será consumida no período diurno (isto é, “casada” com a produção), 
resta a necessidade de armazenar 40% da energia produzida para uso noturno, algo 
próximo a 12 GW.h. 
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O crescimento da GD deverá ser menor nos primeiros anos de implantação, 
aumentando continuamente em função da redução esperada de custos de painéis e dos 
sistemas de armazenamento, esta última proporcionada pela difusão das tecnologias. 

  

9.6. Indústria Automotiva – Veículos Elétricos 

O Brasil dispõe de uma frota de veículos flex-fuell, capaz de funcionar indistintamente 
com a mistura de gasolina e etanol em qualquer proporção. Também possui uma rede 
de produção e distribuição de etanol que retira muito da pressão por redução de 
emissões sobre sua frota. Como um dos apelos para o uso de veículos elétricos é a 
redução de emissões, pode-se inferir que, em certa medida, o etanol, um combustível 
de baixo nível de emissões8 é, por assim dizer, um “competidor” dos veículos 
elétricos.  

Esta característica de “combustível renovável” do etanol tem sido, inclusive, utilizada 
para limitar ou impedir o desenvolvimento de um amplo programa de incentivo à 
produção e comercialização de veículos elétricos no Brasil. Entretanto, é claro que 
com o crescimento da frota mundial de veículos elétricos, haverá uma pressão por sua 
introdução e utilização no mercado local. Além de experiências pontuais, existem 
iniciativas já em curso para a viabilização deste tipo de veículo.  

Assim, há uma expectativa de que a participação de VE’s nas vendas de veículos 
novos da frota mundial chegue a 3,5% em 2020, é razoável esperar que, no Brasil, 
possa chegar-se a 2% no mesmo período. Considerando a média de vendas de 
veículos de passageiros dos últimos 5 anos (3,4 milhões/ano; fonte: Fenabrave) e um 
crescimento anual de vendas de 5%, estima-se um mercado de até 3.500 MW, ou 3,5 
GW, em baterias embarcadas para veículos elétricos vendidas no Brasil até o final de 
2020, conforme quadro de expectativa de vendas de veículos novos no Brasil: 

 

Ano Vendas Participação Veículos Baterias 
  Veículos novos Elétricos Elétricos Potência* 
  Milhões % Unidades MW.h 

2016 3,40 0,00% 0 0 
2017 3,50 0,50% 17500 350 
2018 3,60 0,75% 27000 540 
2019 3,75 1,25% 46875 937,5 
2020 4,00 2,00% 80000 1600 
Total 18,25        171.375          3.428  

*Considerada uma capacidade de armazenamento de 20 kW.h por veículo 
                                                        

8 O etanol não pode ser considerado um combustível de emissão zero, uma vez que são utilizados 
derivados de petróleo na fabricação de adubos utilizados no cultivo da cana, além do uso de óleo 
diesel de origem fóssil na movimentação de máquinas, tratores e da frota de caminhões utilizada 
na colheita, transporte e distribuição do etanol. 
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Estas projeções de aumento da frota de veículos elétricos são coerentes com aquelas 
feitas pela ABVE – Associação Brasileira do Veículo Elétrico. 

 

10. Considerações e Conclusões 
O trabalho em torno do tema “Armazenamento de Energia” e perspectivas de 
aplicação nos próximos anos é não exaustivo, mas procura mapear os principais 
nichos de aplicação de baterias e SAE no sistema elétrico de potência e também para 
uso automotivo, acreditando que o mercado de Veículos Elétricos e Híbridos no 
Brasil deverá crescer, acompanhando a tendência mundial. 

É evidente que, sendo uma projeção de aplicação futura, o trabalho contém premissas 
e suposições que são privativas dos autores. Também é natural que outro autor 
pudesse estabelecer premissas diferentes.  

Entretanto, cabe ressaltar que se buscou o melhor alinhamento com projeções 
efetuadas por outros agentes importantes no setor de energia, como Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
Ministério de Minas e Energia (MME), Empresa de Pesquisa Energética (EPE), além 
de associações de classe, como Abradee, Abrage, Abeeolica, APTEL e Fenabrave, 
entre outras, e, ainda, consultorias e organismos internacionais, como a consultoria 
Kema e as associações Energy Storage Association (ESA) e Clean Energy Council.  

O trabalho não traz projeções considerando a aplicação de Serviços Ancilares, bem 
como não quantifica os benefícios destes serviços e possíveis incentivos a sua 
aplicação, mesmo reconhecendo que este nicho tem especial importância para a 
viabilização da aplicação de SAE’s. Istp  porque não há regulação específica para este 
tipo de aplicação, bem como ainda há poucos estudos, mesmo em nível mundial, 
sobre a precificação destes serviços. 

Entretanto, cabe ressaltar que uma quantificação dos benefícios ancilares oferecidos 
pelos SAE, acompanhados de uma possível revisão da regulação, definindo um 
modelo de negócios, valorando e remunerando estes benefícios de forma adequada, 
poderá ser fator determinante na aplicação de SAE em larga escala. (Para detalhes, 
ver nota de rodapé no 5). 

O estudo também não considera quaisquer tipos de políticas governamentais de 
incentivo aos SAE ou de incentivos fiscais. Entretanto, a análise da bibliografia, da 
regulação e da política tributária deixa claro que a maior ou menor aplicação de 
sistemas de GD e de SAE será diretamente impactada por políticas de incentivos e 
tributárias a eles diretamente relacionadas.  
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Mesmo admitindo-se horizontes diferentes de projeção, os estudos realizados indicam 
um mercado potencial da ordem de 95 GW.h em sistemas de armazenamento a se 
verificar nos próximos 10 anos. Este montante equivale a cerca de 50% de toda a 
capacidade instalada em SAE no mundo ao final do ano de 2015! 

 

11. Recomendações 
Ainda que não seja objeto deste estudo a proposição de recomendações, acredita-se 
que possam ser apresentadas as seguintes indicações para continuidade da discussão 
sobre o tema “Armazenamento de Energia” no Brasil: 

ü Deve-se procurar qualificar os serviços e quantificar os custos e valores 
adicionados pelos serviços ancilares, permitindo, assim, a valoração e a 
remuneração dos ativos implantados com o objetivo de prestação destes 
serviços. 

ü Realizar estudos técnicos (a exemplo do Projeto de Pesquisa Smart-Sen, 
realizado através do programa P&D regulado pela Aneel) para identificar 
riscos operativos decorrentes da introdução de fontes intermitentes em larga 
escala no SEP brasileiro, bem como os limites seguros de operação e a 
mitigação deste risco através do uso de Sistemas de Armazenamento de 
Energia. 

ü Acompanhar os estudos relacionados ao Projeto Estratégico de P&D lançado 
pela Aneel – Chamada Nº 020/2016: Projeto Estratégico: “Arranjos Técnicos e 
Comerciais para a Inserção de Sistemas de Armazenamento de Energia no 
Setor Elétrico Brasileiro”, de forma a definir as premissas e condições de 
contorno que viabilizem condições para a inserção dos SAE, bem como o 
desenvolvimento de um mercado para sistemas de armazenamento. 

ü A partir dos estudos acima, propor uma regulação específica, que permita o 
estabelecimento de um modelo de negócios para a implantação de Sistemas de 
Armazenamento de Energia. 

ü Acompanhar e induzir o desenvolvimento de conhecimento e formação de 
profissionais capazes de especificar, projetar, implantar e operar Sistemas de 
Armazenamento de Energia no Brasil, permitindo, desta forma, a viabilização 
de um mercado de varejo para Sistemas de Armazenamento. 
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Anexos 

Anexo 1 

Estimativa do Mercado de Geração Distribuída x Armazenamento 

 

Fonte: NOTA TÉCNICA DEA 01/15 - Estimativa da Capacidade Instalada de 

Geração Distribuída no SIN: Aplicações no Horário de Ponta 

Grupos Motor-Geradores – GMG são utilizados por consumidores no sentido de 

suprir energia elétrica nos momentos de falha do sistema da concessionária e também 

(junto com outras estratégias, como o armazenamento de água gelada, para 

refrigeração) para substituir o consumo de energia no horário de ponta, quando o 

preço da energia é bem mais elevado que no horário fora de ponta. 

Para os consumidores do Grupo A4 (atendidos em tensão entre 2,3 kV e 25 kV), a 

relação entre as tarifas de consumo nos horários de ponta e fora de ponta (tarifa verde) 

chega a valores de 3,4 vezes (bandeira vermelha) a 3,8 vezes (bandeira verde). Por 

exemplo, para o mercado Cemig os preços de energia – sem impostos - no grupo A4 

são:  
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Fica evidenciado, portanto, que há um forte estímulo para a substituição da energia da 

concessionária no horário de ponta. Considerando que não seja disponível uma 

alternativa tecnológica de armazenamento de energia elétrica, a alternativa é o 

armazenamento na forma de combustível fóssil e sua conversão em energia elétrica no 

horário de ponta.  

A análise da curva de carga do Sistema Interligado Nacional (SIN) revelou indícios da 

existência de elevada capacidade de geração distribuída na forma de GMG’s, isto é, 

de posse e uso de geradores diretamente pelo consumidor. Essa geração estaria 

impactando a curva de carga do SIN, especialmente no período classicamente 

definido como horário de ponta, entre 17h e 21h.  

A EPE, em face da relevância da questão do atendimento à demanda de ponta no SIN, 

entendeu oportuno e necessário fazer diagnóstico da situação, com foco na 

identificação de um parque de geradores distribuídos operando no horário de ponta do 

sistema. Os resultados obtidos sugerem que existe uma importante capacidade 

instalada em GMG’s operados pelos consumidores, que varia de 7.000 a 9.000 MW. 

Não se tem, de fato, medição explícita da quantidade de geração distribuída. Isso 

porque não existe um banco de dados de GMG’s existentes em operação. Com efeito, 

os dados compilados, tanto aqueles obtidos junto à ANEEL quanto aqueles 

provenientes do ONS, se referem à energia injetada pela rede. Assim, a geração 

distribuída foi estimada a partir de uma metodologia desenvolvida pela EPE, que 

partiu do “afundamento’ da curva de carga do SIN verificada para um dia típico: 
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A decisão do consumidor em realizar investimento em auto-geração se faz pela 

comparação entre o custo de aquisição da energia elétrica (no horário de ponta) e o 

custo da energia autogerada, que compreende remuneração do investimento, despesas 

de operação e manutenção e gasto com combustível. O consumo de combustível pelo 

GMG é também fator de custo relevante. No caso do uso do diesel, para uma 

eficiência típica de conversão de 35%, há, em média, um consumo de cerca de 0,29 

litros de óleo por kWh, ou cerca de 3,5 MWh por litro, com a potência do motor 

pouco influindo nesse consumo específico.  

Supondo que essa geração de energia fosse feita por meio de GMG’s a diesel com as 

premissas acima (eficiência de 35% na conversão e consumo de 290 l/MW.h) e preço 

do diesel de R$ 2,414/litro (o preço médio na data do estudo variava entre R$ 

2,354/litro no Sul e R$ 2,555/litro no Norte), o preço da energia adicional para o 

sistema seria de R$ 700,00/ MWh.  
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Comparado com o preço da energia fora de ponta (entre R$ 309,76 e R$ 354,76, sem 

impostos, dependendo da bandeira tarifária), o custo estimado de R$ 700,00 por MWh 

é amplamente favorável à substituição de GMG’s por sistemas de armazenamento. A 

esta análise deve-se somar algumas vantagens dos sistemas de armazenamento, ou 

algumas “desvantagens” da geração com GMG’s, não computadas na análise de 

custo, como: 

ü Logística de transporte e armazenamento de óleo diesel; 

ü Adequação de instalações para armazenamento e manuseio de combustíveis 

(tanto ambiental – para conter vazamentos, quanto riscos de incêndio); 

ü Produção de ruído e fumaça durante a operação dos GMG’s; 

ü Produção de gases de efeito estufa durante a operação dos GMG’s; 
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Anexo 2 

Brasil lança Programa de Geração Distribuída  

com destaque para energia solar 

 

Previsão é de R$ 100 bi em investimentos até 2030, com 2,7 milhões de consumidores 

gerando energia em residências, comércio e indústrias 

Publicação: 15/12/2015 | 15:48 

Última modificação: 16/12/2015 | 15:11 

O Ministério de Minas e Energia (MME) lançou, nesta terça-feira (15/12), o Programa 

de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica (ProGD), para 

ampliar e aprofundar as ações de estímulo à geração de energia pelos próprios 

consumidores, com base nas fontes renováveis de energia (em especial a solar 

fotovoltaica). O Programa pode movimentar pouco mais de R$ 100 bilhões em 

investimentos, até 2030. A portaria que cria o ProGD foi assinada durante cerimônia 

pelo ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. 

A geração distribuída – GD traz benefícios para o consumidor e para o setor elétrico: 

está no centro de consumo, o que reduz a necessidade de estrutura de transmissão 

elétrica e evita perdas. Até 2030, 2,7 milhões de unidades consumidoras poderão ter 

energia gerada por elas mesmas, entre residência, comércios, indústrias e no setor 

agrícola, o que pode resultar em 23.500 MW (48 TWh produzidos) de energia limpa e 

renovável, o equivalente à metade da geração da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Com 

isso, o Brasil pode evitar que sejam emitidos 29 milhões de toneladas de CO2 na 

atmosfera. 

“Esse é um projeto ousado, que se propõe a movimentar investimentos de R$ 100 

bilhões no cenário da macroeconomia atual, nos próximos 15 anos, é preciso ser um 

projeto construído com a contribuição, com a participação, e mais do que isso, com a 

confiança de todos que participaram. Aqui tem ações que dependeram de 

governadores, de secretários de Fazenda dos Estados, de técnicos do MME, da EPE, 
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de parlamentares, de entidades que contribuíram com sugestões, de diversas 

instituições. Há ações que vão depender da parceria com o BNDES e com o Banco do 

Brasil”, avalia o ministro Eduardo Braga. 

Desde o início de 2015, o Ministério de Minas e Energia empreendeu diversas 

iniciativas que resultaram em ações de órgãos do Poder Executivo, dos estados e do 

órgão regulador. Tais iniciativas criaram as bases que permitem a criação do ProGD, 

para estimular os consumidores a se tornarem geradores de energia e reduzirem gastos 

com a eletricidade. A renovação da concessão das empresas distribuidoras de energia 

elétrica, concretizada neste ano após processo conduzido pelo MME, também é um 

dos catalizadores desse programa. Com a renovação das concessões, por 30 anos e 

sem o pagamento de bônus de outorga, as empresas devem cumprir metas de 

qualidade e de investimentos, o que poderá ser uma alavanca da GD, com melhorias 

nas redes de distribuição e instalação de equipamentos modernos. 

Braga ainda fez um balanço sobre as ações realizadas pelo MME em 2015. “Foi um 

ano de muito trabalho, mas que pudemos fechar com um saldo extremamente positivo 

no setor energético. Espero que em 2016 possamos avançar ainda mais. Há muito a 

ser feito, a ser construído, mas nos temos razão para comemorar no MME”, afirmou. 

Pontos do ProGD: O ProGD formaliza os esforços que serão alocados a partir de 

agora em alcançar o potencial do país em GD. Um dos pontos importantes previstos 

na Portaria para estimular a geração de energia distribuída é a atualização dos Valores 

Anuais de Referência Específicos (VRES), em R$ 454,00/ MWh para a fonte solar 

fotovoltaica, e R$ 329,00/ MWh para a cogeração a gás natural. Esse valor define a 

remuneração paga pela distribuidora ao gerador pela energia que ele entregar à rede 

de distribuição, e sua atualização a um patamar competitivo aumenta a atratividade 

dessa oferta de energia. O Programa também define mecanismo de atualização 

automática desse valor, anualmente pelo IPCA, durante vigência do contrato, 

garantindo manutenção dos custos. Atualmente, as empresas de distribuição de 

energia podem comprar até 10% de seu mercado de fontes de geração de energia 

distribuída, para compor seu portfólio. 
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O ProGD também prevê a estruturação de novos horizontes para a comercialização da 

energia gerada pelos consumidores-geradores no mercado livre, aumentando a energia 

comercializada nesse ambiente e permitindo a extensão de benefícios característicos 

do mercado livre para mais agentes. O ProGD prevê ações para simplificar o 

mecanismo de comercialização dessa energia no Ambiente de Contratação Livre. 

Ainda no âmbito do ProGD, os ministérios de Minas e Energia e da Educação 

estudam projeto específico de instalação de sistemas de GD baseados em painéis 

fotovoltaicos para universidades e escolas técnicas federais, extensível a hospitais 

federais. Na proposta, que será estruturada pelo ProGD, as escolas técnicas 

desenvolverão como contrapartida cursos específicos destinados a preparar recursos 

humanos aptos a atender esse novo mercado da GD para projeto, instalação e 

manutenção. 

Grupo de Trabalho ProGD: Para aprofundar as ações adotadas ao longo deste ano 

em estímulo à GD e propor novas medidas, foi criado Grupo de Trabalho específico 

composto por representantes do MME, da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel); da Empresa de Pesquisa Energética (EPE); do Centro de Pesquisas de 

Energia Elétrica (Cepel); e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

(CCEE). 

Poderão ser convidados representantes de outros órgãos, associações e entidades, 

inclusive de bancos, para desenvolver e ampliar ações de estímulo à GD. O Grupo 

terá 90 dias para apresentar relatório final com propostas de aprofundamentos e novas 

ações. Entre essas ações, destacam-se como objetivos do GT: 

*Criação e expansão de linhas de crédito e formas de financiamento de projetos para a 

instalação de sistemas de GD nos segmentos residencial, comercial e industrial; 

*O incentivo ao estabelecimento de indústrias fabricantes de componentes e 

equipamentos usados em empreendimentos de geração a partir de fontes renováveis, 

englobando o desenvolvimento produtivo, tecnológico e a inovação, bem como o 
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estabelecimento de empresas de comércio e de prestação de serviços na área de GD a 

partir de fontes renováveis; 

* A promoção da atração de investimentos, nacionais e internacionais, e favorecer a 

transferência e nacionalização de tecnologias competitivas para energias renováveis; 

* O fomento à capacitação e formação de recursos humanos para atuar em todos os 

elos da cadeia produtiva das energias renováveis. 

 

AÇÕES REALIZADAS EM 2015 QUE SERÃO APROFUNDADAS PELO 

ProGD: O ProGD coroa o processo de criação de políticas e ações de fomento à 

expansão da GD adotadas neste ano, tais como: 

* Criação dos créditos de energia entre consumidor-gerador e distribuidora: A 

atualização da Resolução Normativa no 482, da Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel), torna mais atrativo aos consumidores a instalação de painéis solares 

fotovoltaicos e microturbinas eólicas para gerar sua própria energia. Segundo as novas 

regras da resolução, que começam a valer a partir de 1º de março de 2016, quando a 

quantidade de energia gerada em determinado mês for superior à energia consumida 

naquele período, o consumidor fica com créditos que podem ser utilizados para 

diminuir a fatura dos meses seguintes. Veja outros pontos que foram modernizados na 

Resolução nº 482: 

*Prazo: Pela nova regra, quando a quantidade de energia gerada em determinado mês 

for superior à energia consumida naquele período, o consumidor terá um prazo maior 

para utilizar os créditos – 60 meses, em vez dos 36 meses vigentes anteriormente. 

*Autoconsumo remoto: Outra novidade é que o consumidor poderá usar os créditos 

para abater a fatura de outros imóveis cuja fatura esteja sob sua titularidade, mesmo 

em outros locais, desde que estejam na área de atendimento da mesma distribuidora. 

Esse tipo de utilização dos créditos foi denominado “autoconsumo remoto”. 
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*Condomínios: Outra inovação da norma diz respeito à possibilidade de instalação 

de GD em condomínios (empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras). 

Nessa configuração, a energia gerada pode ser repartida entre os condôminos em 

porcentagens definidas pelos próprios consumidores. 

*Consórcios: A resolução criará ainda a figura da “geração compartilhada”, 

possibilitando que diversos interessados se unam em um consórcio ou em uma 

cooperativa, instalem sistemas de GD e utilizem a energia gerada para redução das 

faturas dos consorciados ou cooperados, como se fossem um único consumidor. 

*Isenção de ICMS: Um dos principais pilares para a expansão da energia distribuída 

é a isenção da cobrança de ICMS sobre a energia inserida pelo consumidor na rede da 

distribuidora. O consumidor será tributado com o ICMS apenas sobre o saldo da 

energia que ele receber da distribuidora e não conseguir compensar. Esta isenção foi 

regulamentada pelo Convênio ICMS no 16, de 22 de abril de 2015, do Conselho 

Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, com adesão inicial dos Estados de São 

Paulo, Goiás e Pernambuco, e posterior de Rio Grande do Norte, Ceará e Tocantins, 

incluídos pelos Convênios nº 44 (3/6/2015) e nº 52 (30/6/2015). 

*Isenção de PIS/Cofins: Além de não pagar ICMS, também ficará isenta do 

PIS/Pasep e da Cofins a energia injetada pelo consumidor na rede elétrica e não 

compensada. A isenção foi formalizada pela Lei no 13.169, de 6 de outubro de 2015, 

convertida da MP 675. 

* Redução do Imposto de Importação: Até 31 de dezembro de 2016, está reduzida 

de 14% para 2% a alíquota do Imposto de Importação incidente sobre bens de capital 

destinados à produção de equipamentos de geração solar fotovoltaica (Resolução 

CAMEX no 64, de 22 de julho de 2015, para ex-tarifários classificados no código 

8428.20.90). Provisoriamente, até 31 de dezembro de 2015, foi reduzida de 14% para 

2% o tributo incidente sobre importação de módulos fotovoltaicos (Resolução nº 29, 

de 29/04/2015). 
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*Apoio do BNDES: O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) foi autorizado pela Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, a apoiar com 

recursos a taxas diferenciadas projetos de eficiência energética e de GD por fontes 

renováveis em escolas e hospitais públicos. 

 

BENEFÍCIOS DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA: Na GD predominam as fontes 

limpas e renováveis modernas, como a solar fotovoltaica e a eólica, que contribuem 

para a redução da emissão dos gases de efeito estufa. A expansão da GD também 

permite que novos investimentos na geração centralizada (construção de usinas, 

parques eólicos e linhas de transmissão) possam ser redimensionados e realocados no 

tempo. Gerar energia distribuída a partir de fontes renováveis na matriz elétrica 

nacional significa deixar de usar fontes mais poluentes, como térmicas a combustíveis 

fósseis. 

O Brasil tem sol e ventos abundantes, o que nos dá um grande potencial para a 

expansão da GD, forma que os consumidores podem gerar sua energia, compensar o 

que recebem das distribuidoras, com a garantia de que estão usando energia 

renovável, e barateando seus custos. O investimento para se ter casas, indústrias ou 

comércios gerando sua própria energia está cada dia mais baixo. Atualmente, com 

cerca de R$ 27 mil é possível ter um sistema de geração solar instalado em uma 

residência média. A expectativa é que as ações de estímulo à GD façam cair pela 

metade o custo de instalação dos sistemas em 2030, o que permitirá que o 

investimento retorne totalmente ao consumidor em até 10 anos. 

Incentivar a GD pode ajudar a gerar empregos e renda em todo o país, com a 

estruturação de novas cadeias produtivas industriais e mesmo de novos serviços para 

atender à demanda por equipamentos tais como instalação e manutenção nestes 

geradores solares e eólicos. Segundo dados da Associação Brasileira de EnergiaSolar 

Fotovoltaica (ABSOLAR), a cada 1 MW de energia solar fotovoltaica instalada 

(centralizada e distribuída),  são viabilizados entre 25 e 30 empregos diretos, e a 

expansão da GD poderá contribuir para dinamizar e aquecer as economias de 

municípios, Estados e a União. 
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Assessoria de Comunicação Social 

Ministério de Minas e Energia 

(61) 2032-5620/5588 

ascom@mme.gov.br 

www.mme.gov.br 

www.twitter.com/Minas_Energia 

www.facebook.com/minaseenergia 

 

Matriz Elétrica 

Meta 1: Até 2030, atingir participação de 66% da fonte hídrica na geração de 
eletricidade  

Meta 2: Alcançar 23% de participação de energias renováveis (além da energia 
hídrica) no fornecimento de energia elétrica;  

Meta 3: Alcançar 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico até 2030.  

Meta 4: Participação estimada de 45% de energia renováveis na composição da matriz 

energética em 2030  

Meta 5: Participação de fontes renováveis, além da energia hídrica, de 28% a 33% até 

2030  

Meta 6: Atingir participação de 16% de etanol carburante e das demais biomassas 

derivadas da cana-de-açúcar no total da matriz energética  

Meta 7: Participação de bioenergia na matriz energética de aproximadamente 18% até 

2030 
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