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Abstract: This paper presents the sizing, modelling, 
simulation and experimental laboratory results of battery 
energy storage systems for customer applications. Three 
different battery technologies (lead acid, lithium ion NMC 
and lithium ion LFP) were tested for peak shaving 
application. Realistic time step electricity profile (taken from 
an Institute located in Rio de Janeiro) was input to an energy 
storage model with the objective of reducing the peak 
electricity demand assisted by the electricity grid. The model 
simulates and provides performance results of different 
battery technologies and compare the results with 
experimental laboratory tests. The results suggest that 
lithium NMC was the best option even compared with the 
low cost lead acid technology. The NMC battery life 
estimated by the software and confirmed by experimental 
results (from the number of cycles) was 20 years. The same 
experimental test done for lead acid batteries showed less 
than 20% of the life time predicted by the battery company. 

Keywords: Battery energy storage, peak shaving, battery 
technologies. 

Resumo: Este artigo apresenta os resultados do 
dimensionamento, modelagem, simulação e testes de 
laboratório de sistemas de armazenamento de energia a 
base de baterias para aplicações nas redes de distribuição. 
Três diferentes tecnologias de baterias (chumbo-ácida, íons 
de lítio NMC e íons de lítio LFP) foram testadas no regime de 
corte da carga de ponta. Um perfil de consumo elétrico real 
(obtido de um instituto localizado no Rio de Janeiro) foi 

utilizado nas simulações com o objetivo de reduzir a carga 
sobre a rede no horário de ponta. O modelo simula e 
fornece os dados de desempenho das diferentes tecnologias 
de baterias e compara com os resultados dos testes de 
laboratório. Os resultados sugerem que a bateria de íons de 
lítio da tecnologia NMC é a melhor opção, superando a 
bateria de chumbo-ácido, mesmo considerando seu menor 
custo. O tempo de vida da bateria NMC estimado pelo 
software e confirmado em testes experimentais a partir do 
número de ciclos foi de 20 anos. Os mesmos testes 
experimentais feitos em baterias de chumbo-ácido 
apresentaram resultados para a vida útil destas baterias 
inferiores a 20% do declarado pelo fabricante. 

Palavras-Chave: Armazenamento de energia em baterias, 
corte da ponta de consumo, tecnologias de baterias. 

1 Introdução 

O armazenamento de energia na baixa tensão para 
diferentes aplicações (qualidade de energia, corte da ponta 
de consumo, etc.) está se expandindo rapidamente, com 
numerosos projetos pilotos sendo conduzidos em vários 
países [1-3]. Este novo componente do sistema também é 
importante para as concessionárias de energia na medida 
em que fontes renováveis de geração de energia, 
intrinsecamente intermitentes, como sistemas eólicos e 
fotovoltaicos, são instaladas [4]. A utilização de sistemas de 
armazenamento de energia – SAE, de grande porte, como 
usinas reversas, sistemas de ar comprimido, ou até baterias 
de megawatts de potência mostrou ser uma ferramenta 
efetiva para resolver os problemas relacionados com a 
geração centralizada [5-8]. Estes sistemas de grande porte 
são responsáveis pelo armazenamento de 2,5% (EUA), 10% 
(Europa) e 15% (Japão) de toda a energia produzida [9]. 
Apesar da utilidade dos grandes sistemas de 
armazenamento de energia há problemas que eles não 
podem resolver. Estes problemas estão relacionados com o 
crescimento do consumo do cliente que se encontra no final 
das linhas de distribuição, os limites das linhas de 
transmissão e distribuição e as quedas de tensão nas linhas. 
Além destes problemas as concessionárias enfrentam as 
novas exigências de melhoria na qualidade da energia 
fornecida e os problemas decorrentes da introdução de 
fontes renováveis distribuídas que, quando introduzidas em 
grande escala, causam fortes perturbações na rede [10]. 

Para lidar com estes problemas estão sendo introduzidos 
sistemas distribuídos de armazenamento de energia, de 
baixa capacidade, instalados nas linhas de baixa tensão. Os 
objetivos destes sistemas são diversos, entre eles se 
destacam: armazenar energia nos horários de baixo 
consumo para devolver à rede nas horas de ponta e garantir 
um nível mínimo da qualidade da energia fornecida ao longo 
de todo o dia. 

Neste artigo são apesentados os resultados de simulações e 
de testes executados em laboratório, utilizando diferentes 
tipos de tecnologias de baterias para SAE para o corte do 
consumo nos horários de ponta. O principal objetivo deste 
trabalho é determinar a durabilidade das diferentes 
tecnologias de baterias avaliadas em cada cenário simulado 
e determinar sua viabilidade econômica. 
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2 Tecnologias de baterias 

Esta seção descreve brevemente as principais características 
das três tecnologias de baterias utilizadas neste trabalho: as 
baterias de chumbo-ácido do tipo ventiladas livres de 
manutenção, as baterias de íons de lítio da tecnologia 
denominada Níquel-Manganês-Cobalto – NMC e as baterias 
de íons de lítio da tecnologia denominada Lítio Fosfato de 
Ferro – LFP. 

2.1 Baterias de chumbo-ácido 

As baterias de chumbo-ácido foram desenvolvidas em 1860. 
Atualmente, trata-se de umatecnologia mais madura, de 
menor custo e a mais amplamente utilizada em SAE [11]. 
Suas principais desvantagens incluem a baixa densidade de 
energia, sua relativamente curta vida útil, seus custos de 
manutenção (quando utilizada a tecnologia ventilada 
tradicional), sua limitada capacidade de operar em estados 
parciais de carga (sem retornar ao estado de plena carga 
após cada descarga, como nos casos das aplicações 
fotovoltaicas) e os problemas ambientais derivados da 
utilização de chumbo. Suas principais vantagens, além do 
baixo custo, incluem sua reciclabilidade (praticamente 100% 
do material é reciclável), o domínio da tecnologia e o 
extenso conhecimento das suas características de operação 
acumulado em mais de 150 anos de utilização. Há duas 
tecnologias de baterias de chumbo-ácido. A primeira é a 
tecnologia ventilada, que pode ser com acesso ao eletrólito 
(denominada com manutenção) ou sem acesso ao eletrólito 
(baterias livres de manutenção). A segunda tecnologia 
(desenvolvida nos anos 1960) é a denominada regulada por 
válvula (ou Valve Regulated Lead-Acid – VRLA) que permite 
a recombinação de hidrogênio e oxigênio que evolvem 
durante a carga, eliminando assim a perda de eletrólito. 
Nessa tecnologia o eletrólito está retido num separador 
absorvedor de fibra de vidro (baterias AGM- Absorved Glass 
Mat) ou num gel (baterias gel). Ao mesmo tempo, essas 
baterias são classificadas também pela forma dos seus 
eletrodos, que podem ser prismáticos (baterias 
tradicionais), tubulares (baterias denominadas tubulares) ou 
em espiral (baterias denominadas spiral wound).  

2.2 Baterias de íons de lítio - NMC 

A tecnologia de baterias denominada íons de lítio é recente. 
Desenvolvida na década de 1960, foi comercializada pela 
primeira vez em 1992 [12]. Dentro desta designação 
(baterias de íons de lítio) existe um grande número de 
baterias muito diferentes, dependendo da composição do 
eletrodo positivo (o nome das diferentes baterias de íons de 
lítio é dado pela composição do seu eletrodo positivo). No 
caso das baterias denominadas NMC, o eletrodo positivo é 
formado por óxidos dos elementos químicos Níquel, 
Manganês e Cobalto [12]. As principais características de 
cada tipo de bateria de íons de lítio derivam das 
características dos óxidos que compõem seu eletrodo 
positivo. Em todos os casos o eletrodo negativo é formado 
por carbono ou silício. As principais vantagens da tecnologia 
de baterias de íons de lítio (de todas as que se enquadram 
nesta designação) é sua elevada eficiência coulômbica 
(superior a 95%, contra 60-80% das baterias de chumbo-

ácido), sua elevada densidade de energia (quatro a cinco 
vezes superior à densidade de energia das baterias de 
chumbo-ácido), sua prolongada vida útil e a capacidade de 
operar em estados parciais de carga [13]. Suas desvantagens 
incluem principalmente o custo e a segurança (há 
necessidade de estritos controles de corrente, tensão e 
temperatura para evitar explosões). No caso particular das 
baterias de lítio da tecnologia NMC, sua principal 
característica (comparada com outras baterias da mesma 
tecnologia de íons de lítio) é sua maior densidade de energia 
e de potência, o que a torna uma opção para aplicações 
onde se exigem elevadas correntes de carga e descarga. 

2.3 Baterias de íons de lítio - LFP 

Dentro da extensa família de baterias denominadas de íons 
de lítio, a tecnologia com o eletrodo positivo de lítio-fosfato 
de ferro (LFP) é considerada a mais segura. Esta segurança 
deriva das características da ligação do oxigênio com o ferro 
(uma ligação forte o suficiente para que o ferro não libere o 
oxigênio facilmente, dificultando a combustão). Esta 
tecnologia é a preferida para veículos elétricos, pois é de 
menor custo se comparada com outras tecnologias de íons 
de lítio, é mais segura e de maior durabilidade. Sua principal 
desvantagem é sua menor densidade de energia [14]. 

2.4 Considerações gerais 

Para todas as tecnologias de baterias (incluídas ou não neste 
trabalho), os dois parâmetros operacionais mais 
importantes são a capacidade (medidas em Ampères-hora 
ou Ah) em função das correntes de descarga e o número de 
ciclos de carga e descarga que podem suportar até o fim da 
sua vida útil, em função das diferentes profundidades da 
descarga. O fim da vida útil de uma bateria é o momento em 
que sua capacidade diminui para 80% do seu valor inicial 
[15]. Este critério é de consenso internacional e é utilizado 
para todas as tecnologias de baterias recarregáveis 
(chumbo-ácido, íons de lítio, níquel-cádmio, níquel-metal 
hidreto, etc.) e para qualquer aplicação, seja ela automotiva, 
estacionária, tracionária, ou outra [16]. 

A vida útil de uma bateria é um parâmetro operacional que 
é declarado pelo fabricante e que está relacionado com a 
perda de capacidade como já mencionado. A perda de 
capacidade de uma determinada bateria depende de muitos 
fatores. Em geral, os efeitos desses fatores que limitam a 
vida de uma bateria podem ser resumidos em dois 
parâmetros. O primeiro é denominado float lifetime ou vida 
útil em flutuação. O segundo parâmetro é denominado 
lifetime throughput. O primeiro parâmetro (float lifetime) 
está relacionado com os processos que degradam a bateria, 
independentemente de ela ser ou não utilizada. Este 
parâmetro não pode ser alterado pelo usuário das baterias, 
ele é característico de uma determinada tecnologia de 
baterias e é fornecido pelo fabricante como um tempo 
máximo de vida, medido a partir de sua data de fabricação. 
Transcorrido esse tempo a bateria não terá mais condições 
de fornecer valores de capacidade superiores a 80% do seu 
valor inicial e, portanto, estará tecnicamente degradada. O 
segundo parâmetro (lifetime throughput) representa a 
quantidade máxima de energia que uma bateria pode 
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fornecer ao longo de toda sua vida cíclica. Ele está 
relacionado ao regime de utilização das baterias. Mais 
especificamente, está relacionado ao número de ciclos que 
podem executar as baterias até que sua degradação atinja 
20% da capacidade inicial devido ao estresse dos processos 
de carga e descarga. O nome deste parâmetro deriva 
justamente da energia que passa pela bateria ao longo da 
sua vida cíclica. Como este parâmetro depende do regime 
de operação, ele é passível de ser ajustado e dimensionado 
pelo usuário. 

3 Experimental 

O perfil de carga utilizado para dimensionar os bancos de 
baterias operando no regime de deslocamento de carga (e 
também utilizado para definir os testes laboratoriais em 
células/monoblocos individuais de cada tecnologia) foi um 
perfil de carga real, obtido do Instituto Federal Fluminense, 
uma instituição de ensino superior localizada na região 
central da cidade de Rio de Janeiro. Na Figura 1 é 
apresentado este perfil de carga para dias úteis, feriados e 
fins de semana. 

Para as simulações de operação das diferentes tecnologias 
de baterias foi utilizado o software comercial Homer 
desenvolvido pelo National Renewable Energy Laboratory - 
NREL e comercializado pela empresa Homer Energy [17]. 
Nas simulações e nos testes de laboratório foram utilizadas 
baterias da tecnologia de íons de lítio das famílias NMC 
(Níquel-Cobalto-Manganês) de 40 Ah, LFP (Lítio Fosfato de 
Ferro) de 45 Ah, (ambas as capacidades medidas em regime 
de 5 horas de descarga), adquiridas de um fabricante 
europeu, e baterias da tecnologia de chumbo-ácido de 220 
Ah (em regime de 20 horas de descarga), específicas para 
aplicações fotovoltaicas, adquiridas de um fabricante 
nacional. Nos testes experimentais foi utilizada uma única 
bateria de cada tecnologia. A escolha desta bateria foi feita 
considerando aquela que apresentou, em um teste 
preliminar de capacidade, o maior valor de capacidade 
dentro de um conjunto de três baterias novas da mesma 
tecnologia. 

Na Tabela 1 são apresentados os dados operacionais 
fornecidos pelo fabricante para cada tecnologia de bateria 
utilizada neste trabalho. 

Nas simulações não foram incluídos os custos do sistema 
retificador/inversor, os custos de operação/manutenção 
anuais de cada tecnologia de baterias; e nem os custos dos 
sistemas de comunicação e infraestrutura física. Os custos 
utilizados nas simulações foram unicamente os das baterias 
(incluindo seus sistemas de proteção e monitoramento) e o 
da energia fornecida ou recebida da rede (nesta simulação 
foi utilizada a Tarifa Horossazonal – THS, Verde A4, que 
corresponde ao tipo de tarifação do Instituto Federal 
Fluminense do Rio de Janeiro que serve de perfil de 
consumo). 

O custo da energia considerado para carregar ou 
descarregar o sistema de armazenamento foi o custo 
correspondente ao horário em que o sistema era carregado 
ou descarregado dentro da THS verde A4 vigente em 2012, 
incluídos os impostos ICMS, PIS/COFINS. Na Tabela 2 são 

apresentados os custos dos diferentes itens envolvidos nas 
simulações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Perfil de carga diário de um instituto federal 
localizado na cidade de Rio de Janeiro, utilizado para o 

dimensionamento dos bancos de baterias e para definição 
dos testes laboratoriais. 

 

Tabela 1: Dados operacionais das tecnologias de baterias utilizadas. 

 
Tecnologias de baterias 

Chumbo Lítio NMC Lítio LFP 

Corrente máxima de carga 50 (A) 120 (A) 45 (A) 

Tensão de carga 15,0 (V) 4,15 (V) 3,65 (V) 

Corrente máxima de descarga 289 (A) 320 (A) 135 (A) 

Limite de tensão de descarga 10,5 (V) 2,7 (V) 2,5 (V) 

Tensão média de descarga 12 (V) 3,7 (V) 3,2 (V) 

Vida útil em flutuação 5 anos 20 anos 20 anos 

Tabela 2: Custos utilizados nas simulações. 

Item Custo 

Célula individual do tipo LFP de 3,2 V, 45 Ah R$ 810 

Célula individual do tipo NMC de 3,7 V, 40 Ah R$ 954 

Monobloco de chumbo-ácido de 12 V, 175 Ah R$ 588 

Energia no horário de ponta THS verde A4 2,212 R$/kwh 

Energia no horário fora da ponta THS verde A4 0,226 R$/kwh 

Demanda no horário de ponta THS verde A4 29,33 R$/kW 

Demanda no horário fora da ponta THS verde A4 29,33 R$/kW 

A determinação experimental da quantidade de energia 
fornecida durante a vida útil (lifetime throughput) pelas 
diferentes tecnologias de baterias utilizadas no presente 
trabalho foi feita utilizando um equipamento programável 
para ciclagem de baterias, da marca Bitrode, modelo MCV. 

O critério para determinar o fim da vida útil de cada 
tecnologia de baterias (ou seja, o número máximo de ciclos 
de carga e descarga que cada tecnologia de baterias pode 
fornecer) foi o descrito no item 2.4. Este critério determina 
que o fim da vida útil seja o momento em que (durante a 
ciclagem) as baterias apresentem uma capacidade inferior a 
80% da sua capacidade inicial (medida antes de iniciar a 
ciclagem). 

Finalmente, o horário de ponta considerado neste trabalho 
foi das 18h às 21h (excluindo sábados, domingos e feriados). 
Nesse período foi simulado o deslocamento de carga, ou 
seja, o corte do consumo mediante a utilização da energia 
proveniente dos sistemas de armazenamento de energia. A 
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recarga das baterias só aconteceu no horário de baixo 
consumo (após o horário de ponta), configurando assim o 
deslocamento da carga da ponta para os horários de baixo 
consumo. 

4 Resultados 

Os resultados experimentais foram divididos em três partes: 
o dimensionamento dos bancos de baterias (incluindo o 
critério adotado); as simulações computacionais para cada 
tecnologia de baterias (com o cálculo dos custos da energia 
gerada em cada caso); e, finalmente, a verificação dos dados 
operacionais de cada tecnologia de baterias, declarados 
pelos fabricantes (dados que foram utilizados nas 
simulações) juntamente com a correção dos custos da 
energia, calculados nas simulações, utilizando os dados 
operacionais das baterias obtidos experimentalmente (no 
lugar dos dados declarados pelos fabricantes). 

4.1 Dimensionamento 

O dimensionamento de cada banco de baterias, para 
atender ao perfil de carga da Figura 1 no horário de ponta, 
foi feito de forma a maximizar o desempenho de cada 
tecnologia (minimizando o impacto do seu custo no preço 
final da energia). O critério de melhor dimensionamento foi 
definido como sendo aquele que permite à bateria fornecer 
a maior quantidade de energia ao longo da sua vida útil. 
Para isto, cada banco de baterias foi dimensionado de forma 
a que sua expectativa de vida em regime de ciclagem 
(lifetime throughput) seja igual à sua expectativa de vida em 
flutuação (float lifetime). Para dimensionar os bancos de 
baterias de forma a garantir a igualdade destes parâmetros 
foram confrontadas as curvas da dependência da vida útil 
das baterias com o número de ciclos para diferentes 
profundidades da descarga com as curvas da capacidade das 
baterias com diferentes correntes de descarga. Estas curvas 
(fornecidas pelos fabricantes) permitem calcular, para cada 
tecnologia, quantos ciclos as baterias deveriam suportar até 
esgotar sua vida útil em função do estresse do processo de 
carga e descarga para cada regime de operação escolhido. A 
seguir, sabendo que no regime simulado neste trabalho se 
executa um ciclo por dia, calcula-se o número de dias/anos 
que as baterias deveriam suportar até esgotar sua vida útil. 
Assim, o regime de operação e o dimensionamento 
escolhidos devem ser aqueles que permitem obter um 
tempo de vida útil por ciclagem aproximadamente igual ao 
tempo de vida útil em flutuação. Para atender a este 
critério, as profundidades das descargas a que foram 
submetidas as baterias (a quantidade de energia que será 
retirada das baterias em relação ao máximo possível) não 
foram iguais. As profundidades das descargas foram aquelas 
que maximizaram o desempenho de cada tecnologia. Estas 
profundidades de descarga foram calculadas como 
explicado a seguir. No caso da tecnologia de baterias de íons 
de lítio LFP, na Tabela 3 são apresentados os dados 
fornecidos pelo fabricante da capacidade em função das 
diferentes corrente de descarga. 

Na Tabela 4 são apresentados os dados do número de ciclos 
em função da profundidade de descarga para esta mesma 
tecnologia. 

Tabela 3: Capacidade das baterias de íons de lítio da tecnologia LFP 
em função da corrente de descarga para 25 oC. 

Corrente (A) Capacidade (Ah) 

9,0 45,00 

22,5 44,83 

45,0 44,41 

90,0 43,91 

135,0 43,89 

 

Tabela 4: Número de ciclos que podem ser executados pelas 
baterias de íons de lítio da tecnologia LFP em função da 
profundidade da descarga, a 25 oC. 

Profundidade da descarga (%) Ciclos 

20 16.250 

50 8.255 

80 4.480 

100 2.415 

 

A partir destes dados, na Tabela 5 são apresentados os 
valores calculados da energia máxima que pode ser 
fornecida pelas baterias ao longo da sua vida cíclica. Estes 
valores foram obtidos da seguinte forma: no caso de uma 
profundidade de descarga de 100%, o número de ciclos 
máximo (segundo a Tabela 4) é de 2.415. Se em cada ciclo é 
retirada 100% da carga da bateria, quer dizer que, no caso 
da bateria LFP de 45 Ah, foram retirados todos os 45 Ah. 
Como a tensão média de descarga desta tecnologia é 3,2 V a 
energia fornecida em cada descarga foi de 45 Ah x 3,2 V = 
144 Wh. Multiplicando este valor pelos 2.415 ciclos , obtém-
se uma energia total fornecida de 347,8 kWh. No caso 
seguinte, para 80% de profundidade de descarga, será 
utilizada uma capacidade de 45 Ah x 0,8 = 36 Ah, no lugar 
dos 45 Ah utilizados no caso de 100% de profundidade de 
descarga, e assim sucessivamente. Desta forma foram 
obtidos os dados do parâmetro lifetime throughput para a 
tecnologia LFP apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Quantidade de energia que podem fornecer as baterias de 
íons de lítio da tecnologia LFP até o fim da sua vida útil (lifetime 
throughput), em função da profundidade de descarga, a 25 oC. 

Profundidade da descarga (%) Lifetime throughput (kWh) 

20 468,0 

50 594,4 

80 516,1 

100 347,8 

 

O fato mais relevante da Tabela 5 é que a quantidade de 
energia que uma bateria pode fornecer passa, neste caso, 
por um máximo para aproximadamente 50% de 
profundidade de descarga. Se a bateria for dimensionada 
para atender a carga com 50% da sua capacidade teria uma 
vida útil limitada a 8.255 dias (22,6 anos) pelo parâmetro 
lifetime throughput. Como na simulação computacional, nos 
sábados, domingos e feriados, as baterias não são 
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descarregadas (não há vantagem econômica nessa operação 
visto que não há horário de ponta), o número de ciclos por 
ano diminui de 365 para 260 e, portanto, com 50% de 
profundidade de descarga a bateria poderia funcionar por 
31,7 anos se não fosse pelo fato de que o outro parâmetro 
(float lifetime) limita a vida da bateria a 20 anos. Portanto, a 
bateria pode ser utilizada num regime de carga e descarga 
mais severo, armazenando e fornecendo mais energia por 
ciclo (atendendo a uma carga maior) diminuindo seu 
lifetime throughput até igualar seu float lifetime de 20 anos. 
Cálculos simples mostram que o número de ciclos para 
atender este critério seria de aproximadamente 5.200 (260 
ciclos por ano x 20 anos). Este número de ciclos corresponde 
à vida útil de uma bateria ciclada com uma profundidade de 
descarga de aproximadamente 70% como se observa na 
Figura 2, que foi obtida ajustando uma curva exponencial 
decrescente aos valores pontuais da Tabela 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Número de ciclos em função da profundidade de 
descarga para a tecnologia de bateria de íons de lítio LFP. 

O mesmo procedimento foi aplicado às outras tecnologias 
de baterias. A seguir, nas Tabelas 6 e 7, são apresentados os 
valores operacionais fornecidos pelo fabricante para as 
baterias da tecnologia de íons de lítio NMC. Na Tabela 6 são 
apresentadas as capacidades em função das correntes de 
descarga e na Tabela 7 são apresentados os números de 
ciclos máximos possíveis de serem executados em função da 
profundidade de descarga em cada ciclo. 

 

Tabela 6: Capacidade das baterias de íons de lítio da tecnologia 
NMC em função da corrente de descarga para 25 oC. 

Corrente (A) Capacidade (Ah) 

8,0 40,0 

40,0 38,2 

80,0 37,8 

120 37,7 

200 37,6 

320 37,5 

 

Da mesma forma como foi feito para as baterias da 
tecnologia LFP, na Tabela 8 são apresentados os valores do 
parâmetro lifetime throughput calculados para a tecnologia 

de baterias de íons de lítio NMC (considerando a tensão 
média de descarga de 3,7 V, ver Tabela 1). 

 

Tabela 7: Número de ciclos que podem ser executados pelas 
baterias de íons de lítio da tecnologia NMC em função da 
profundidade da descarga, a 25 oC. 

Profundidade da descarga (%) Ciclos 

20 13.000 

50 6.500 

80 3.500 

100 2.100 

 

Tabela 8: Quantidade de energia que podem fornecer as baterias de 
íons de lítio da tecnologia NMC (lifetime throughput) até o fim da 
sua vida útil, em função da profundidade de descarga, a 25 oC. 

Profundidade da descarga (%) Lifetime throughput (kWh) 

20 384,8 

50 481,0 

80 414,4 

100 357,4 

 

Como no caso anterior da tecnologia LFP, o parâmetro 
lifetime throughput para a tecnologia NMC também passa 
por um máximo quando a profundidade de descarga é de 
aproximadamente 50%. Nessas condições a bateria teria um 
tempo de vida útil de aproximadamente 25 anos 
(considerando 260 dias por ano ao descontar os sábados e 
domingos). Como o float lifetime limita a vida das baterias a 
20 anos, o critério de igualdade destes parâmetros é 
atingido para um número de ciclos iguais a 5.200. Para 
atingir 5.200 ciclos em 20 anos, a partir da Figura 3, observa-
se que a profundidade de descarga deve ser de 
aproximadamente 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Número de ciclos em função da profundidade de 
descarga para a tecnologia de bateria de íons de lítio NMC. 

 

Finalmente, nas Tabelas 9 e 10 são apresentados os 
parâmetros operacionais fornecidos pelo fabricante para as 
baterias da tecnologia de chumbo-ácido. 
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Tabela 9: Capacidade das baterias da tecnologia chumbo-ácida em 
função da corrente de descarga para 25 oC. 

Corrente (A) Capacidade (Ah) 

11,0 220 

20,0 195 

30,0 178 

41,0 165 

60,0 149 

71,0 141 

145 109 

289 72 

 

Tabela 10: Número de ciclos que podem ser executados pelas 
baterias de chumbo-ácido em função da profundidade da descarga, 
a 25 oC. 

Profundidade da descarga (%) Ciclos 

15 2500 

18 2000 

20 1700 

23 1400 

25 1200 

30 850 

50 300 

80 160 

 

Na Tabela 11 são apresentados os valores do parâmetro 
lifetime throughput calculados a partir dos dados 
apresentados nas Tabelas 9 e 10, para as baterias da 
tecnologia chumbo-ácida. Neste caso, a tensão média 
considerada durante a descarga foi de 12 V (ver Tabela 1). 

 

Tabela 11: Quantidade de energia que podem fornecer as baterias 
de chumbo-ácido (lifetime throughput) até o fim da sua vida útil, em 
função da profundidade de descarga, a 25 oC. 

Profundidade da descarga (%) Lifetime throughput (kWh) 

15 990,0 

20 897,6 

30 673,2 

50 396,0 

80 337,9 

 

O comportamento deste parâmetro, no caso das baterias de 
chumbo-ácido, não apresenta um máximo para valores 
intermediários de profundidade de descarga. Seu 
comportamento mostra que quanto menor a profundidade 
de descarga maior a energia que a bateria poderá fornecer 
até o fim da sua vida útil em regime de ciclagem (caso sua 
vida útil fosse limitada unicamente pelo parâmetro lifetime 
throughput). Da mesma forma como foi feito nos casos 
anteriores, considerando que neste caso o parâmetro float 
lifetime é de 5 anos (ver Tabela 1), o número de ciclos a 
serem atingidos para atender o critério de 

dimensionamento é de 1.300 (260 ciclos por ano x 5 anos). 
A partir da curva da Figura 4 observa-se que a profundidade 
de descarga para este número de ciclos fica entre 22 e 23%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Número de ciclos em função da profundidade de 
descarga para a tecnologia de bateria de chumbo-ácido. 

 

Desta forma, os SAEs (utilizando as três tecnologias de 
baterias apresentadas) para atender o perfil de carga da 
Figura 1 no horário de ponta no regime de deslocamento de 
carga foram dimensionados das seguintes formas: 

LFP - 1.236 células de 3,2 V cada, dispostas em seis fileiras 
em paralelo, com 206 células em série em cada fileira. Este 
arranjo fornece 659 V nominais por fileira. A capacidade 
máxima do sistema (descarregando as baterias totalmente) 
é de 178,0 kWh (45 Ah x 6 fileiras x 659 V). Descarregando 
cada fileira com 10,5 A, seriam obtidos 63 A (pelas 6 fileiras 
em paralelo) considerando os 659 V de tensão, a potência 
de descarga é de 41,5 kW. Em uma descarga de 3 horas 
seria fornecida uma energia de 124,5 kWh, que representa 
um fator de utilização de 70% da sua capacidade máxima, 
como desejado. 

NMC - 1.400 células de 3,7 V cada, dispostas em oito fileiras 
em paralelo de 175 células em série em cada fileira. Este 
arranjo fornece 648 V nominais por fileira. A capacidade 
máxima do sistema é de 207,4 kWh (40 Ah x 648 V x 8). 
Descarregando cada fileira com 8,0 A, seriam obtidos 64 A 
(devido às 8 fileiras de células em paralelo) e considerado a 
tensão de 648 V, a potência de descarga será de 41,4 kW. 
Em uma descarga de 3 horas seria fornecida uma energia de 
124,3 kWh, que representa um fator de utilização de 60% da 
sua capacidade máxima. 

Pb-ácido - 220 monoblocos de 12 V cada, dispostos em 
cinco fileiras em paralelo com 44 monoblocos em série em 
cada fileira. Este arranjo fornece 528 V nominais. A 
capacidade máxima de fornecimento de energia deste 
arranjo é de 580,8 kWh (220 Ah x 220 baterias x 12 V). 
Descarregando cada fileira com 17,35 A, seriam obtidos 
86,75 A (pelas 5 fileiras em paralelo) com 528 V, que 
representa 45,8 kW. Em uma descarga de 3 horas seria 
drenada da bateria uma energia de 137,4 kWh, que 
representa um fator de utilização de 23,6% da sua 
capacidade máxima, como desejado para garantir a 
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igualdade dos parâmetros lifetime throughput e float 
lifetime. 

Nos testes laboratoriais das baterias, os protocolos de 
ciclagem de cada tecnologia (para atender o perfil de carga 
da Figura 1 e as profundidades de descarga descritas) são 
apresentados na Tabela 12. 

 

Tabela 12: Regime de carga e descarga para cada célula/monobloco 
individual, utilizado nos testes laboratoriais e nas simulações. 

 
Tecnologias de baterias 

Chumbo Lítio NMC Lítio LFP 

Tensão de carga 15,0 (V) 4,15 (V) 3,65 (V) 

Duração da carga 4 (h) 3 (h) 3 (h) 

Corrente de descarga 17,35 (A) 7,4 (A) 10,5 (A) 

Duração da descarga 3 (h) 3 (h) 3 (h) 

Energia descarregada por ciclo 624 (Wh) 82,2 (Wh) 101 (Wh) 

Potência de descarga 208 (W) 27,4 (W) 33,6 (W) 

Profundidade de descarga 23,6% 60% 70% 

Vida útil em ciclagem 5 anos 20 anos 20 anos 

 

Na Tabela 13 é apresentado o custo total de cada sistema de 
baterias. 

 

Tabela 13: Custo total de cada sistema de armazenamento de 
energia utilizado. 

Sistema Custo (R$) 

LFP 1.001.160,00 

NMC 1.335.600,00 

Pb-Ácido 129.360,00 

 

Um dos fatores para a grande diferença de custos entre as 
baterias de chumbo-ácido e as baterias de íons de lítio é o 
fato das baterias de íons de lítio terem sido dimensionadas 
para uma vida útil de 20 anos e as baterias de chumbo-ácido 
para uma vida útil de 5 anos (4 vezes inferior). Este 
dimensionamento foi condicionado pelo critério adotado e 
pelas características operacionais de cada tecnologia, como 
já foi discutido. 

4.2 Simulação de custos 

Inicialmente foi feito o levantamento das características do 
perfil de consumo anual do Instituto Federal Fluminense 
escolhido para o deslocamento da carga (Figura 1). O 
consumo diário deste consumidor é 669 kWh, com um pico 
de demanda de 68 kW às 14h. Num período de um ano o 
consumo de energia total é 244.181 kWh. O custo desta 
energia, na THS Verde A4 é R$ 117.894,00 (considerando a 
tarifação nos diferentes horários segundo a Tabela 2) e o 
custo da demanda no mesmo período de um ano é R$ 
40.996,00. Desta forma, o custo total da energia, fornecida 
ao longo de um ano na THS Verde A4, é R$ 158.890,00 e seu 
valor médio é 0,651 R$/kWh. Na Tabela 14 são 
apresentados os valores anuais correspondentes aos custos 
com energia e demanda sem a utilização do SAE. 

No caso da utilização de um SAE à base de baterias de íons 
de lítio da tecnologia LFP, no regime de deslocamento de 
carga, fornecendo toda a energia necessária à carga no 
horário de ponta, os resultados da sua operação são 
apresentados na Tabela 15. 

Comparando as tabelas 14 e 15 observa-se que a energia 
consumida fora da ponta (E1) não é a mesma, pois no caso 
da presença do SAE (Tabela 15), as baterias estão sendo 
carregadas nesse horário. Paralelamente, o consumo de 
energia no horário de ponta (E2) é eliminado no caso da 
presença de um SAE (Tabela 15), devido ao fato de que as 
baterias assumem a carga nesse horário, operando no 
regime de deslocamento de carga. A energia total 
consumida (E3) não é a mesma em ambos cenários devido 
às perdas (eficiências diferentes de 100% tanto durante os 
processos de carga e descarga das baterias como nas 
conversões de corrente alternada para contínua e vice-versa 
no conversor/inversor). 

Tabela 14: Resumos dos custos anuais envolvidos no cenário de 
consumo sem a utilização do SAE. 

 Sem o SAE 

E1 - Energia consumida fora da ponta 212.605 kWh 

C1 - Custo da E1 R$ 48.049,00 

E2 - Energia consumida na ponta 31.576 kWh 

C2 Custo da E2 R$ 69.845,00 

P1 - Pico de demanda fora da ponta 68 kW 

C3 - Custo da P1 R$ 24.105,00 

P2 - Pico de demanda na ponta 48 kW 

C4 - Custo da P2 R$ 16.891,00 

C5 - Custo total da energia (C1+C2) R$ 117.894,00 

C6 - Custo total da demanda (C3+C4) R$ 40.996,00 

E3 - Energia total consumida (E1+E2) 244.181 kWh 

C7 - Custo médio da energia {(C5+C6)/E3} 0,651 R$/kWh 

Tabela 15: Resumos dos custos anuais envolvidos no cenário de 
consumo com a utilização de um SAE de baterias de lítio da 
tecnologia LFP. 

 LFP 

E1 - Energia consumida fora da ponta 246.152 kWh 

C1 - Custo da E1 R$ 55.630,00 

E2 - Energia consumida na ponta 0 kWh 

C2 Custo da E2 R$ 0,00 

P1 - Pico de demanda fora da ponta 125 kW 

C3 - Custo da P1 R$ 43.898,00 

P2 - Pico de demanda na ponta 0 kW 

C4 - Custo da P2 R$ 0,00 

C5 - Custo total da energia (C1+C2) R$ 55.630,00 

C6 - Custo total da demanda (C3+C4) R$ 43.898,00 

E3 - Energia total consumida (E1+E2) 246.152 kWh 

C7 - Custo médio da energia {(C5+C6)/E3} 0,404 R$/kWh 

C8 - Custo do SAE de LFP R$ 1.001.160,00 

Vida útil do SAE de LFP 20 anos 

C9 - Custo anual do SAE* 50.058 R$/ano 

C10 - Custo médio da energia incluindo o SAE 0,608 R$/kWh 

*valor anual de amortização do SAE no tempo de vida útil das 
baterias (custo total do SAE dividido pelos 20 anos de vida útil). 
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A vida média estimada do banco de baterias (20 anos) foi 
obtida considerando que, no regime simulado neste 
trabalho, a energia que a bateria carrega e descarrega 
anualmente é 32.519 kWh/ano. No regime escolhido de 
operação, os dados fornecidos pelo fabricante indicam que 
a vida útil desta tecnologia está limitada ao fornecimento de 
655.080 kWh. A relação destes dois valores dá uma vida útil 
de 20,1 anos, praticamente o mesmo valor da sua vida útil 
em flutuação (20 anos) como requerido pelo critério de 
dimensionamento adotado. 

Comparando os custos médios finais da energia fornecida ao 
consumidor (valores C7 na Tabela 14 e C10 na Tabela 15), 
observa-se que o custo médio final obtido para a energia 
consumida, utilizando um SAE com baterias de íons de lítio 
da tecnologia LFP, foi aproximadamente 7% inferior ao 
custo num cenário sem um SAE. Estes valores não são finais, 
pois no custo de utilização do SAE falta adicionar os custos 
do sistema conversor/inversor (com sua manutenção e 
amortização), os custos da manutenção das baterias em 
operação e os custos da infraestrutura física (container, 
climatização, espaço físico, etc.) e de comunicação 
(controles remotos de acionamento, monitoramento, etc.). 

Para o cenário onde é utilizado um sistema de 
armazenamento de energia à base de baterias de íons de 
lítio da tecnologia NMC, os resultados da sua operação são 
apresentados na Tabela 16. Como se observa, neste caso, 
sem os custos adicionais já mencionados (que não foram 
considerados), o custo final médio da energia fornecida por 
este sistema (custo C10 na Tabela 16) é 11,2% superior ao 
obtido para a tecnologia LFP e 3,8% superior ao cenário sem 
um SAE. 

 

Tabela 16: Resumos dos custos anuais envolvidos no cenário de 
consumo com a utilização de um SAE de baterias de lítio da 
tecnologia NMC. 

 NMC 

E1 - Energia consumida fora da ponta 246.031 kWh 

C1 - Custo da E1 R$ 55.603,00 

E2 - Energia consumida na ponta 0 kWh 

C2 Custo da E2 R$ 0,00 

P1 - Pico de demanda fora da ponta 125 kW 

C3 - Custo da P1 R$ 43.898,00 

P2 - Pico de demanda na ponta 0 kW 

C4 - Custo da P2 R$ 0,00 

C5 - Custo total da energia (C1+C2) R$ 55.603,00 

C6 - Custo total da demanda (C3+C4) R$ 43.898,00 

E3 - Energia total consumida (E1+E2) 246.031 kWh 

C7 - Custo médio da energia {(C5+C6)/E3} 0,404 R$/kWh 

C8 - Custo do SAE de NMC R$ 1.335.600,00 

Vida útil do SAE de NMC 20 anos 

C9 - Custo anual do SAE* 66.780 R$/ano 

C10 - Custo médio da energia incluindo o SAE 0,676 R$/kWh 

*valor anual de amortização do SAE no tempo de vida útil das 
baterias (custo total do sistema dividido pelos 20 anos de vida útil). 

 

Para a tecnologia NMC, a vida média estimada do banco de 
baterias (20 anos) foi obtida considerando que a energia 
que a bateria fornece anualmente é 32.446 kWh/ano. No 
regime escolhido de operação, os dados fornecidos pelo 
fabricante indicam que a vida útil desta tecnologia está 
limitada ao fornecimento de 651.000 kWh. A relação destes 
dois valores da uma vida útil de 20,06 anos, o mesmo valor 
da sua expectativa de vida útil em flutuação (20 anos). 

Finalmente, na Tabela 17 são apresentados os dados de 
operação utilizando um SAE com baterias da tecnologia de 
chumbo-ácido operando o mesmo regime de 3 horas de 
descarga das outras tecnologias. 

Neste cenário o custo médio final da energia é o menor de 
todos (sempre lembrando que não foram contabilizados os 
custos do sistema conversor/inversor, da manutenção das 
baterias e os custos da infraestrutura física, já 
mencionados). 

Estas baterias, no regime de operação escolhido, operam 
fornecendo 35.865 kWh/ano. As informações do fabricante 
indicam que a vida útil desta tecnologia, no regime de 
operação escolhido, está limitada ao fornecimento de 
178.200 kWh. A relação destes valores determina uma vida 
útil de 4,97 anos, praticamente igual à sua vida útil em 
flutuação (5 anos). 

 

Tabela 17: Resumos dos custos anuais envolvidos no cenário de 
consumo com a utilização de um SAE de baterias da tecnologia 
chumbo-ácida. 

 Pb-ácido 

E1 - Energia consumida fora da ponta 253.374 kWh 

C1 - Custo da E1 R$ 57.262,00 

E2 - Energia consumida na ponta 0 kWh 

C2 Custo da E2 R$ 0,00 

P1 - Pico de demanda fora da ponta 125 kW 

C3 - Custo da P1 R$ 43.898,00 

P2 - Pico de demanda na ponta 0 kW 

C4 - Custo da P2 R$ 0,00 

C5 - Custo total da energia (C1+C2) R$ 57.262,00 

C6 - Custo total da demanda (C3+C4) R$ 43.898,00 

E3 - Energia total consumida (E1+E2) 253.374 kWh 

C7 - Custo médio da energia {(C5+C6)/E3} 0,399 R$/kWh 

C8 - Custo do SAE de chumbo-ácido R$ 129.360,00 

Vida útil do SAE de chumbo-ácido 5 anos 

C9 - Custo anual do SAE* 25.872 R$/ano 

C10 - Custo médio da energia incluindo o SAE 0,501 R$/kWh 

*valor anual de amortização do SAE no tempo de vida útil das 
baterias (custo total dividido pelos 5 anos de vida útil). 

 

Estas baterias, no regime de operação escolhido, operam 
fornecendo 35.865 kWh/ano. As informações do fabricante 
indicam que a vida útil desta tecnologia, no regime de 
operação escolhido, está limitada ao fornecimento de 
178.200 kWh. A relação destes valores determina uma vida 
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útil de 4,97 anos, praticamente igual á sua vida útil em 
flutuação (5 anos). 

4.3 Verificação experimental dos parâmetros 
operacionais 

Todos os resultados das simulações dependem fortemente 
dos parâmetros operacionais das baterias declarados pelos 
fabricantes (especialmente do lifetime throughput). Para 
verificar este parâmetro foram feitos testes laboratoriais em 
elementos individuais ou monoblocos de baterias das 
tecnologias cujas informações operacionais foram utilizadas 
nas simulações. 

Na Tabela 18 são apresentados os valores do parâmetro 
lifetime throughput obtidos experimentalmente para uma 
ciclagem com profundidades de descargas de 23% (chumbo-
ácido), 60% (íons e lítio NMC) e 70% (íons e lítio LFP), 
comparados com os valores declarados pelo fabricante. As 
baterias foram cicladas até que a capacidade medida 
experimentalmente fosse igual a 80% do seu valor inicial 
(situação considerada tecnicamente como o fim da vida útil 
das baterias). 

Os resultados experimentais apresentados na Tabela 18 
indicam que as baterias de chumbo ácido apresentaram um 
lifetime throughput de 18% do valor declarado, as baterias 
de íons de lítio da tecnologia LFP apresentaram 39% do 
valor declarado e somente as baterias de íons de lítio da 
tecnologia NMC apresentaram um valor semelhante ao 
declarado, neste caso de 101%. 

 

Tabela 18: Comparativo entre as quantidades de energia que 
podem fornecer as baterias (lifetime throughput) declaradas pelo 
fabricante e os valores medidos experimentalmente, até o fim da 
sua vida útil a 25 oC. 

Tecnologia 
Lifetime throughput 

declarado 
(kWh) 

Lifetime throughput 
medido 
(kWh) 

Pb-ácido 812 151 

LFP 530 208 

NMC 465 472 

 

Considerando os valores experimentais medidos em 
laboratório da Tabela 18 os custos apresentados nas Tabelas 
15 e 17 se modificam (os valores apresentados na tabela 16 
para a tecnologia NMC não se modificam, pois o valor 
experimental confirmou o valor declarado pelo fabricante). 
No caso das baterias de chumbo-ácido, a sua vida útil 
diminuiria dos 5 anos calculados para o valor de energia 
declarado pelo fabricante, para 11 meses e 3 dias. Neste 
caso o custo do SAE para um ano de operação indicado na 
Tabela 17 como o custo C9 passa a ser R$ 140.608,00 e o 
custo médio da energia utilizando o SAE de baterias de 
chumbo-ácido passa a ser de 0,954 R$/kWh, um aumento 
de 90,5% em relação ao valor obtido anteriormente. 

No caso das baterias de íons de lítio da tecnologia LFP, a sua 
vida útil diminuiria dos 20 anos calculados para 7,9 anos. 
Neste caso o custo do SAE para 1 ano de operação indicado 

na Tabela 15 na rubrica C9 passa a ser 126.729,00 R$/ano e 
o custo médio da energia utilizando o SAE de baterias de 
íons de lítio LFP passa a ser de 0,919 R$/kWh, um aumento 
de 51% em relação ao valor obtido a partir dos dados 
declarados pelo fabricante. 

Os novos valores dos custos da energia obtidos utilizando o 
lifetime throughput calculado experimentalmente (ver 
Tabela 18) são apresentados na Tabela 19. 

 

Tabela 19: Custo médio da energia calculado a partir dos dados 
experimentais obtidos em laboratório da vida útil das baterias. 

Tecnologia 

Custo médio da energia 
calculado a partir dos 
dados do fabricante 

(kWh) 

Custo médio da energia 
calculado a partir dos 
dados experimentais 

(kWh) 

Pb-ácido 0,501 0,954 

LFP 0,608 0,919 

NMC 0,676 0,676 

 

5 Conclusões 

As baterias são o ponto central do SAE. Sua durabilidade e 
desempenho determinam em grande parte a viabilidade 
econômica do SAE. As características de cada tecnologia de 
baterias, declaradas pelos fabricantes, muitas vezes não são 
adequadamente interpretadas nem verificadas pela maioria 
dos técnicos que lidam com estes sistemas. Nestes casos, 
em geral, os resultados da utilização do SAE ficam muito 
aquém das expectativas. 

Neste trabalho foram analisadas as diferenças técnicas e 
econômicas entre três tecnologias de baterias, as de 
chumbo-ácido, as de íons de lítio da tecnologia NMC e as de 
íons de lítio da tecnologia LFP. O dimensionamento foi feito 
para maximizar o desempenho de cada tecnologia, 
aproveitando o máximo de energia que cada uma pode 
fornecer, atendendo ao perfil de consumo escolhido. 

Neste trabalho, a viabilidade econômica do SAE depende 
unicamente da diferença de preço da energia na ponta e 
fora da ponta. Outros fatores que poderiam contribuir para 
viabilizar economicamente o SAE não foram considerados, 
dentre eles: utilizar o SAE como um sistema de alimentação 
ininterrupta nos períodos fora da ponta em que o sistema 
está em stand by (evitando os custos decorrentes das 
interrupções no fornecimento de energia e aumentando a 
confiabilidade do sistema); para melhorar a qualidade da 
energia (evitar ou amortecer as oscilações de tensão, de 
frequência, etc.); para facilitar a introdução de fontes 
renováveis de energia (no período fora da ponta o SAE 
poderia servir como estabilizador para a introdução da 
energia oriunda de fontes renováveis intermitentes como a 
solar ou eólica); para atender à legislação (nos casos onde é 
mandatória a introdução de fontes renováveis, ou para 
atingir metas de qualidade de energia, evitando multas); 
etc. Outros aspectos não considerados (e que permitiriam 
melhorar a viabilidade econômica do SAE) são os custos 
evitados decorrentes da possível necessidade de ampliação 
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de linhas de transmissão e distribuição, ou na substituição 
de transformadores de distribuição, etc. que poderiam ser 
adiados com a introdução de um SAE nos locais de 
consumo. 

Por outro lado, neste trabalho não foram incluídos os custos 
de manutenção do SAE, nem da infraestrutura para sua 
instalação (terreno, construção civil, etc.) e nem os custos 
dos componentes que fazem parte do SAE (além das 
baterias) como os transformadores / inversores, sistemas de 
comunicações, automação, etc. Estes custos foram 
desconsiderados para deixar em evidência a influencia das 
baterias. 

Os resultados mostraram que, para atender uma carga 
média aproximada de 42-45 kW por 3 horas (126-135 kWh), 
o banco de baterias de chumbo-ácido apresentou um custo 
de capital inicial de R$ 129.360,00 (com uma durabilidade 
de 5 anos segundo os dados fornecidos pelo fabricante para 
o dimensionamento realizado). No caso das tecnologias de 
íons de lítio, para atender à mesma carga média, o custo de 
capital inicial foi muito superior. No caso da tecnologia LFP o 
custo de capital inicial foi de R$ 1.001.160,00, e para a 
tecnologia NMC foi de R$ 1.335.600,00 (ambas com 
durabilidade declarada pelo fabricante de 20 anos nas 
condições de operação escolhidas). Desta forma, ao longo 
de toda sua vida útil, a energia fornecida pelo SAE com 
baterias de chumbo-ácido apresentou um custo de 0,501 
R$/kWh contra 0,608 R$/kWh e 0,676 R$/kWh para as 
tecnologias LFP e NMC respectivamente. Comparando estes 
valores com o custo da energia (sem o SAE) de 0,651 
R$/kWh, observa-se que, para o perfil de carga real 
analisado, o custo da energia utilizando o SAE (único custo 
incluído além do custo da própria energia) foi 23% menor no 
caso da utilização de baterias da tecnologia de chumbo-
ácido e 7% menor no caso da utilização de baterias da 
tecnologia LFP de íons de lítio. Já no caso da utilização de 
um SAE com baterias da tecnologia NMC de íons de lítio, o 
custo da energia foi 3,8% superior. 

Apesar do menor custo obtido para a tecnologia de 
chumbo-ácido, estas baterias podem não ser a melhor 
opção se os dados declarados pelo fabricante não se 
confirmarem. Os resultados do desempenho elétrico destas 
baterias (adquiridas do mercado nacional), obtidos em 
testes de laboratório, em dois casos diferiram 
significativamente dos valores declarados pelo fabricante. A 
vida útil das baterias de chumbo-ácido medida 
experimentalmente para o regime simulado não foi de 5 
anos como declarado pelo fabricante, senão de 11 meses e 
3 dias (81,5% inferior). Nestas condições o custo da energia 
fornecida por estas baterias passou de 0,501 R$/kWh para 
0,954 R$/kWh. O mesmo teste experimental realizado com 
a tecnologia LFP apresentou um desempenho 61% inferior 
ao declarado pelo fabricante. Somente no caso da 
tecnologia NMC os dados de laboratório confirmaram os 
dados declarados pelo fabricante. Desta forma a tecnologia 
LFP apresentou (considerando os resultados dos testes 
experimentais no lugar dos dados declarados pelo 
fabricante) um custo de 0,919 R$/kWh e a NMC manteve o 
custo de 0,676 R$/kWh, tornando-se assim a opção mais 
rentável economicamente (apesar do maior investimento 
inicial). 

Desta forma, a tecnologia de bateria de chumbo-ácido 
avaliada nos testes ficou sendo a menos viável 
economicamente. Além disso, estas baterias exigem 
maiores despesas com a sua manutenção (despesas não 
consideradas no trabalho) se comparadas com as baterias 
de íons de lítio. 
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