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Espaço Energia, a scientific journal, was conceived as a communication vehicle with the aim of 
promoting the dissemination and sharing of knowledge in areas related to energy, bringing 

important benefits to society and to the human being, by means of better products, processes, 
services, and technology.  

The key to generating these benefits is the investment in innovation resulting from endeavours 
driven by the power of creation. The challenge that presents itself is, therefore, to develop a 

culture focused on imagination, knowledge creation and its development, in an organized and 
systematic manner, generating innovation and promoting the evolution of society.  

To achieve this goal, the integration of professionals from power utility companies, industry 
organizations, universities and research centres is essential. This exchange should not only 

provide opportunities for growth and development but also help utility companies to recover the 
vision that their role is also to promote, through innovation, the evolution of society.  

Bearing in mind the importance of competence and maturity acquisition, an Editorial Board was 
conceived to reflect the seriousness and power of criticism, with the goal of enhancing the 

quality of published work and also of establishing a mechanism to achieve excellence in 
knowledge sharing and development fostering.  

The International Committee of Referees consists of scientists and professionals from renowned 
institutions, who are known by their outstanding knowledge in the disciplines covered by the 

journal. Papers are submitted to a double-blind reviewing process, that is, authors and referees 
do not know each other´s names. This procedure aims at ensuring the quality, suitability, 

transparency and impartiality in the process of paper reviewing and selection.  

Espaço Energia had its official launch in October 2004 and, since then, we can see the impact 
both in the companies related to the energy sector and in academia. 
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Editorial – Issue 21 – October 2014 

Given the many difficulties that electric utilities have to face today in Brazil, it seems that the tendency of 
directing efforts to issues strictly related to their survival becomes ubiquitous. On these occasions, an important 
issue comes to light, which reflects the constant struggle between what is preached and what is actually done, 
more specifically, whether to invest or not in knowledge as a way to ensure not only survival but also a more 
robust and sustainable financial situation. 

Earlier this year, newspapers reported the fall of Brazilian companies in the ranking of investment in innovation 
and "research and development" (R&D), stating that these data also put the country in the opposite direction of 
the global trend. There is a natural tendency to link investment in R&D to innovation. This makes sense because 
the primary goal of R&D is to generate innovations based on specialized knowledge, which may, in turn, 
generate sustainable competitive advantage. In other words, the innovation generated by R&D differs from 
other types of innovation by the magnitude and consistency of the competitive advantage it provides. To 
paraphrase the famous words of the first astronaut to set foot on the Moon, it is like comparing a small step to a 
giant leap. 

However, there are signs that the news of the fall of the companies in the ranking represents an even worse 
than what is evident at first glance, especially with respect to the absorption of the results generated in R&D 
activities by the companies themselves. According to well established definitions, "technology" refers to the 
framework of knowledge employed in the production and marketing of goods and services, including those of 
scientific nature, from all areas of science, and those of empirical nature, which results from observations, 
experience, specific attitudes and even oral and written tradition. Therefore, the term "technology transfer", 
contrary to what is often supposed, has to do not only with the transfer of a technological product, but also with 
all the necessary ingredients to obtain it, that is, the technical and scientific knowledge, which is a result of 
scientific research, and production factors, all of them converging to the desired technological product. The 
primary goal of technology transfer is therefore to ensure that scientific and technological development is more 
widely accessible to society. 

Returning to the main issue, we could ask ourselves: what is the degree of importance of the parameter 
'investment in R&D" in the acquisition of the aforementioned differential? Now, without investment in R&D, 
there is no way to generate sustainable competitive advantage in the manner we are addressing here. 
Therefore, the higher the investment, the greater the potential for results. We do not wish here to make a 
thorough analysis of all parameters involved in the field of innovation, but we can glimpse one parameter that 
shows itself as equally important in this simple analysis, namely, the "degree of absorption of results" by the 
investor. Depending on the manner in which invests are made in R&D, it is possible that investors are simply 
donating funds for science, failing to absorb the very important results obtained in the process. 

Once the term technology refers to knowledge and this in turn leads to learning, we conclude that a company 
can only internalize R&D results if it takes part in the knowledge acquisition process. There is no way to transfer 
knowledge instantly. This means that investing in R&D is not just about pumping money into research groups or 
into external scientific activities. It is also about taking part in the knowledge generation process. Otherwise, the 
main results will never be absorbed by the investors, and the long awaited "giant leap" will be forever beyond 
their reach.  

The conclusion is that government promotion tools have given support to science in the country, as they ensure 
the conduct of research, but they are not enough to change the corporate culture based on aversion to 
specialized knowledge, which probably stems from factors such as aversion to uncertainty and to intrinsic risks, 
or, in other words, to the fear of not getting the envisioned product. Specifically regarding the evolution of the 
electricity sector, the R&D programme of ANEEL has proven its essential role. Now, what about the strategic 
attitude of utility companies? 

Klaus de Geus 
Editor-in-chief 
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Editorial – Edição 21 – Outubro de 2014 

Diante das muitas dificuldades que as concessionárias de energia têm que enfrentar hoje no Brasil, parece que a 
tendência de canalizar esforços diretos nas questões tidas como de sobrevivência se torna onipresente. Nessas 
horas, persiste a questão que reflete a constante briga entre o que se prega e o que efetivamente se faz, mais 
especificamente, sobre investir ou não no conhecimento como forma de garantir não apenas a sobrevivência 
como também uma situação mais robusta e sustentável. 

No início deste ano, os jornais noticiaram a queda de empresas brasileiras no ranking de investimento em 
inovação e em “pesquisa e desenvolvimento” (P&D), reiterando também que esses dados colocam o país na 
contramão da tendência mundial. Existe uma tendência natural de se vincular o investimento em P&D à 
inovação. Isso faz certo sentido, pois o objetivo primordial de P&D é gerar inovações baseadas em 
conhecimento especializado, que possam, por sua vez, gerar diferencial competitivo sustentável. Em outras 
palavras, a inovação gerada com P&D se diferencia de outros tipos de inovação pela magnitude e consistência 
do diferencial competitivo por ela proporcionado. Parafraseando a célebre frase do primeiro astronauta a pisar 
na superfície da Lua, seria como comparar um pequeno passo com um grande salto. 

Entretanto, há sinais de que a notícia da queda das empresas no ranking represente um cenário ainda pior do 
que aquele que se evidencia à primeira vista, especialmente no que diz respeito à absorção, por parte das 
próprias empresas, dos resultados gerados em P&D. De acordo com definições consagradas, “tecnologia” se 
refere ao arcabouço ordenado de conhecimento empregado na produção e comercialização de bens e serviços, 
incluindo o de natureza científica, proveniente de todas as áreas da ciência, e o de natureza empírica, que é 
resultado de observações, experiência, atitudes específicas e até mesmo tradição oral e escrita. Portanto, o 
termo “transferência de tecnologia”, ao contrário do que muitas vezes se imagina, não diz respeito apenas ao 
repasse de um produto tecnológico, mas também de todos os ingredientes necessários para sua obtenção, ou 
seja, o conhecimento técnico-científico, que é resultado de pesquisa científica, e fatores de produção, tudo isso 
se concretizando, por fim, no produto tecnológico almejado. O objetivo primordial da transferência de 
tecnologia é, portanto, assegurar que o desenvolvimento científico e tecnológico seja mais amplamente 
acessível à sociedade. 

Voltando então à questão principal, pergunta-se: qual é o grau de importância do parâmetro “investimento em 
P&D” para se adquirir o diferencial supramencionado? Ora, sem investimento em P&D, não há como gerar 
diferencial competitivo sustentável nos moldes daquele que estamos abordando aqui. Portanto, quanto maior o 
investimento, maior o potencial de resultados. Não desejamos aqui fazer uma análise profunda de todos os 
parâmetros envolvidos no âmbito da inovação, mas podemos vislumbrar um que se mostra igualmente 
importante nesta pequena análise, a saber, o “grau de absorção de resultados” por parte do investidor. 
Dependendo da maneira com que se investe em P&D, é possível que o investidor esteja simplesmente doando 
recursos para a ciência, deixando de absorver os importantíssimos resultados auferidos no processo. 

Uma vez que o termo tecnologia remete ao conhecimento e este, por sua vez, remete ao aprendizado, conclui-
se que só se pode internalizar os resultados de P&D se se fizer parte do processo de aquisição do conhecimento. 
Não há como fazer transferência de conhecimento instantaneamente. Isso significa que investir em P&D não 
consiste apenas em injetar dinheiro em grupos de pesquisa ou em atividades externas de natureza científica. 
Significa também inserir-se na geração do conhecimento. Do contrário, os principais resultados jamais serão 
absorvidos pelo investidor, e o tão esperado “grande salto” ficará eternamente além de seu alcance. 

A conclusão é que as ferramentas governamentais de fomento têm dado respaldo à ciência no país, pois 
garantem a realização de pesquisas, mas não são suficientes para mudar a cultura empresarial de aversão ao 
conhecimento especializado, que provavelmente advém de fatores tais como a aversão a incertezas e a riscos 
intrínsecos, ou, em outras palavras, ao medo de não se obter o produto vislumbrado. Especificamente no 
tocante à evolução do setor elétrico, o programa de P&D da ANEEL tem provado seu papel essencial. Mas e a 
postura estratégica das concessionárias? 

Klaus de Geus 
Editor-chefe 
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Battery storage 
system for customer 
electricity 
applications 
 
Sistema de armazenamento 
de energia a base de 
baterias para aplicações na 
rede de distribuição 
 
Carlos Camargo 
Patricio R. Impinnisi 
Juliano de Andrade 

Institutos Lactec 
cacmil@yahoo.com.br  
rodolfo@lactec.org.br 
juliano.andrade@lactec.org.br  

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. 

mailto:cacmil@yahoo.com.br
mailto:rodolfo@lactec.org.br
mailto:juliano.andrade@lactec.org.br
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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 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  21   |   OCTOBER  2014 
 

5 

 

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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Abstract: The oil (lipids) extraction process contained in 
microalgae Chlorella pyrenoidosa spp was evaluated using 
eluates of different partition coefficients in pressurized fixed 
bed and ultrasound. Therefore, the material was 
characterized physically and chemically, emphasizing the 
mass relationships in order to understand and employ the 
best relation of extractor/elution (solvents). The mass 
extraction yields ranged from 1.3 to 15.9% (m/m). The worst 
results were obtained in the fixed bed (1.3 to 2.2% m/m). 
When used with ultrasound bath a mixture of ethanol and 
water (4% v/v) the yield was 15.9% (m/m), while pure 
ethanol under the same conditions indicated 15.5% (m/m) 
and 14.7% (m/m). The chemical composition of fatty acid 
straight or normal chain 14:0; 16:0; 18:0; 18:1; 18:2; 18:3 
and 20:0 was confirmed by hyphenated method (gas 
chromatography with mass spectrometry) for the extracts 
obtained from the microalgae Chlorella pyrenoidosa ssp. 

Keywords: Microalgae; extraction; fatty acid ethyl esters; 
biodiesel. 

Resumo: O processo de extração de lipídios, contidos na 
microalga Chlorella pyrenoidosa spp, foi avaliado usando-se 
eluatos de diferentes coeficientes de partição em leito fixo 
pressurizado e ultrassom. Para tanto, a matéria-prima foi 
caracterizada física e quimicamente, dando ênfase às 
relações mássicas, a fim de compreender e empregar o 
melhor conjunto extrator/eluato (solventes). Os 
rendimentos mássicos das extrações variaram de 1,3 a 
15,9% (m/m). Os menores resultados foram obtidos no leito 
fixo (1,3 a 2,2% m/m). Quando empregado o banho de 
ultrassom com uma mistura de etanol e água (4% v/v) o 
rendimento foi de 15,9% (m/m), enquanto o etanol puro nas 
mesmas condições indicou 15,5% (m/m) e 14,7% (m/m). A 

composição de ácidos graxos (cadeia saturada ou 
insaturada) 14:0; 16:0; 18:0; 18:1; 18:2; 18:3 e 20:0 foi 
confirmada por método hifenado (cromatografia em fase 
gasosa com espectrometria de massas) para os extratos 
obtidos a partir da microalga Chlorella pyrenoidosa ssp. 

Palavras-Chave: Microalgas, extração, ésteres de ácidos 
graxos, biodiesel. 

1 Introdução 

O biodiesel, fonte energética vinda de biomassas, tem se 
destacado como alternativa na geração de energia com 
sustentabilidade socioeconômica e socioambiental em 
múltiplos vegetais.  Em especial, as microalgas apresentam 
potencial para a produção de biocombustíveis por 
apresentar em sua composição carboidratos e diferentes 
lipídios. O termo "microalgas" é utilizado para dar nome a 
diversos grupos diferentes de organismos vivos. Sua 
capacidade intrínseca de produzir lipídios e especialmente 
óleo em grandes quantidades é específica de espécies 
individuais e de algumas linhagens [1]. A produção de 
lipídios e óleos em algumas espécies de microalgas pode 
variar com relação ao seu peso seco como, por exemplo, 
Botryococcus braunii que pode produzir em torno de 25% a 
75% (m/m) de lipídios, a Chlorella vulgaris que varia de 5% a 
58% (m/m), e a Scenedesmus obliquus com percentual de 
11% a 55% (m/m) [2,3].   

Pesquisas estão sendo desenvolvidas para utilização dessas 
microalgas como matéria-prima na produção de biodiesel 
com o objetivo de avaliar as variáveis que influenciam no 
rendimento e na qualidade do produto, assim como nos 
custos desses processos. Esses envolvem as etapas de 
extração dos lipídios da biomassa de microalgas, a remoção 
do excesso de solvente e a produção de biodiesel por 
transesterificação e esterificação [4,5]. 

A escolha mais adequada da matéria-prima na produção do 
biodiesel dependerá, inicialmente, da composição química 
do óleo extraível [6]. Neste sentido, os ácidos graxos tanto 
podem ser os poli-insaturados de cadeia longa (PUFAs), tais 
como 20:4; 20:5; 22:5; 22:6, quanto os ácidos graxos de 16 e 
18 carbonos com cadeias saturadas ou com diferentes 
padrões de monoinsaturação: 16:0; 16:1; 18:1 [6-10].  

Os métodos de extração de óleo de microalgas são na 
maioria das vezes derivados de técnicas de extração 
convencional de óleo de vegetais. Os mais comumente 
encontrados na literatura técnica e científica são: por 
solventes orgânicos, prensagem mecânica, choque 
osmótico, extração com fluidos supercríticos, ultrassom, etc. 
[11]. 

A utilização de métodos diferentes (ultrassom e leito fixo 
com solvente pressurizado) para a extração do óleo de 
microalgas busca o aprimoramento dos sistemas 
convencionais. A escolha da técnica em que se utiliza o 
ultrassom para extração de óleo da biomassa de microalgas 
deve-se às seguintes vantagens: simplicidade do 
equipamento, economia do custo inicial, possibilidade de 
usar diferentes solventes para a extração (quando 
necessário), bem como diminuir o tempo necessário para 
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realizá-la, além de apresentar uma boa reprodutibilidade 
[12]. Sabe-se que a extração com ultrassom depende da 
intensidade da cavitação, tempo de extração e temperatura, 
sendo necessário otimizar estes parâmetros para que se 
obtenham maiores eficiências desta técnica.  

O método de extração que envolve um leito fixo com 
solvente (eluato) pressurizado apresenta a possibilidade de 
variar a temperatura e pressão, para otimização do 
coeficiente de partição das cinéticas de extração, como 
principal vantagem. A temperatura pode ser utilizada acima 
do ponto de ebulição do solvente, porém a pressão dentro 
do extrator deve ser suficientemente elevada para manter o 
solvente no estado líquido [13]. Neste contexto, o objetivo 
principal deste trabalho foi a obtenção de informações 
experimentais de diferentes métodos de extração, 
afinidades polares dos solventes e a posterior caracterização 
dos extraíveis em termos de rendimento mássico e sua 
composição na mistura de seus alquil ésteres metílicos.  

2 Materiais e métodos 

Apresentam-se nesta seção os materiais e métodos 
utilizados neste trabalho. 

2.1   Materiais    

As microalgas utilizadas nos experimentos foram da espécie 
Chlorella pyrenoidosa ssp, obtidas da empresa Quimer® 
(Campinas-SP,Brasil). A opção pela cepa comercial deve-se à 
manutenção do foco do trabalho em avaliar a extração de 
óleos deixando a sua produção para outros estudos. A 
escolha da espécie Chlorella pyrenoidosa ssp foi devida à 
larga disponibilidade comercial dessa microalga. As 
especificações declaradas pelo fabricante indicam: 61,3% de 
proteínas, 21,0% de carboidratos e 2,3% de clorofila sendo a 
sua granulometria de 120 mesh.  A cepa foi conservada em 
geladeira, respeitando o prazo de validade, com 
temperatura de ±5 °C e retirada somente no momento do 
uso.  O teor de lipídios totais foi medido por meio do 
método padrão da AOCS (American Oil Chemist’s Society). 

Os solventes etanol (grau P.A 95%) e metanol (grau P.A 
99,8%) usados nos processos de extração foram da marca 
Vetec, enquanto o n-hexano (grau P.A 98,5%) foi da marca 
Synth. Todos os componentes foram usados conforme 
recebidos do fabricante. Para as calibrações na 
cromatografia/espectrometria foram usados padrões da 
Supelco (FAME MIX cat. no. 47885-U). 

2.2   Métodos de extração 

a) Extrator de leito fixo 

O extrator de leito fixo apresentado na Figura 1 consiste de 
um reservatório de solvente (recipiente de vidro), um banho 
termostático (marca Quimis mod. Q214S2), uma bomba de 
HPLC (marca Shimadzu mod. LC – 20AT), um extrator de aço 
inox AISI 312 com capacidade de 72 cm3, uma válvula 
micrométrica na saída do extrator, um indicador de pressão 
(fabricante Parr Instruments mod. A1960E), tubos de ensaio 
para coleta das alíquotas. 

Para as extrações em leito fixo, o extrator de inox (EXT-01) 
foi carregado com 25 - 30 g de biomassa de microalgas 
acomodadas em cartuchos feitos de papel filtro, em seguida 
foram ajustadas a temperatura e pressão do extrator para 
as condições de trabalho. 

 

V-4

EXT-01

V-2

V-3

BANHO 

COLETA

BHPLC-01

SOLVENTE

PI

 

Figura 1: Módulo Experimental do extrator de leito. 

Este procedimento foi executado com os eluentes etanol, 
metanol, n-hexano, hexano/etanol (6:1 v:v) e 
hexano/metanol (6:1 v:v).  

Para determinação do rendimento em extrato (RE%), foi 
utilizada a seguinte equação: 

 

                         RE(%)= 
Massa do extraído (g)

Massa inicial da microalga (g)
 ×100              (1) 

 

b) Extrator de ultrassom (US)  

Para as extrações em banho de ultrassom, utilizou-se o 
equipamento da marca Fisher Scientific Ultrasonic Cleaner, 
mod. FS30, potência de 117 W com uma frequência de 42 
kHz e intensidade de radiação de 0,27 W/cm

2
. O método 

consistiu em adicionar água ao banho de ultrassom, a 2/3 da 
sua capacidade do volume total (4 litros). Em seguida foi 
introduzido no interior desse ultrassom um erlenmeyer 
contendo peso conhecido (12 g) da biomassa da microalga. 
O rendimento de extraíveis foi calculado pela Equação 1. 

2.3   Caracterização dos extratos lipídicos 

Na determinação dos ácidos graxos empregou-se a 
cromatografia a gás (Shimadzu, modelo 2010 plus® – CG) 
com detector de ionização de chama, e para a confirmação 
dos ésteres metílicos da microalga utilizou-se cromatografia 
a gás acoplada ao espectrômetro de massas (Varian 320 MS 
modelo 2510-CG) com sistema de injeção no modo Split. 

Devido à complexidade na composição molecular das 
microalgas, fez-se necessário o uso de algumas ferramentas 
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de análise para a identificação e quantificação da biomassa 
e dos seus lipídios. As análises físico-químicas dos 
componentes da matéria-prima e dos seus extratos foram: 
teor de umidade (por secagem em estufa e balança de 
infravermelho), cinzas, Karl Fischer, teor de ésteres pelo 
método de Hartman e Lago [14], quantificação e 
qualificação por cromatografia a gás (CG/MS e CG/DIC). 

a) Identificação dos ácidos graxos 

Para identificação e quantificação dos ácidos graxos 
contidos nos extratos de microalgas, esterificaram-se os 
ácidos graxos presentes nas amostras a seus ésteres 
metílicos de acordo com a metodologia de HARTMAN E 
LAGO [14], e as normas adaptadas EN14103 [15] e EN14105 
[16]. 

Os ésteres dos ácidos graxos constituintes dos lipídios 
extraídos foram identificados e quantificados utilizando-se 
dois sistemas cromatográficos: o qualitativo por 
espectrometria de massa e o quantitativo por detector de 
ionização de chama. Em ambos utilizou-se o processo de 
normalização de área e padronização externa para 
determinação do percentual mássico dos componentes 
presentes nos extratos. O uso de padrões verdadeiros, da 
Mix 37 Sigma, serviu também para confirmar os tempos de 
retenção e os fatores de resposta dos analitos para cada um 
dos sistemas cromatográficos (CG/MS e CG/DIC). Em ambos 
utilizou-se a norma adaptada EN14103 [15].  

Para a qualificação as amostras foram esterificadas pelo 
método de Hartman e Lago [14], em que amostras de 
ésteres metílicos dos ácidos graxos do extrato de microalgas 
foram injetadas no espectrômetro de massas que foi 
calibrado utilizando 5 fragmentos principais no modo 
impacto de elétrons (EI). A rampa de aquecimento da coluna 
foi assim definida: temperatura inicial da coluna mantida a 
100 °C por 1 minuto e elevada a 200 °C a uma taxa de 
aquecimento de 10 °C/min e mantida por 2 minutos, um 
segundo degrau com uma taxa de 3,5 °C/min até 260 °C. O 
gás de arraste utilizado foi Hélio mantido a uma vazão 
constante de 0,8 mL/minuto. As análises foram realizadas 
com injetor no modo de injeção split de 1:100 com 
temperatura de 315 °C e detector com temperatura de 320 
°C. A coluna capilar usada foi a VF-5MS 30 m x 0,25 mm x 
0,25 µm, que também serviu de referência para a 
cromatografia de ionização de chama (DIC). 

A quantificação de ésteres metílicos dos ácidos graxos do 
extrato de microalgas foi feita por cromatografia gasosa 
utilizando coluna capilar Select Biodiesel CP 9078, 15 m x 
0,32 mm x 0,1 µm. A temperatura inicial da coluna foi de 
100°C com tempo de permanência de um minuto e elevada 
a 200°C a uma taxa de aquecimento de 10 °C/min e mantida 
por 2 minutos, e a uma taxa de 3,5 °C/min foi elevada até 
260 °C com tempo de permanência de dois minutos. O gás 
de arraste utilizado foi o Hélio mantido a uma vazão 
constante de 25 mL/min.  O volume de injeção foi 1,0 μL, 
operando no modo split de 1:10 com temperatura de 315 °C 
e detector de ionização de chama com temperatura de 320 
°C. Essa quantificação também foi possível porque foram 
estabelecidos parâmetros de comparação entre as duas 
colunas (Select Biodiesel e VF-5MS). 

A quantificação/qualificação dos ácidos graxos foi realizada 
no Centro de Pesquisa em Química Aplicada (CEPESQ), 
localizado na Universidade Federal do Paraná em Curitiba.  

b) Determinação de mono-, di- e tri (acilgliceróis) por 
derivatização  

A metodologia de derivatização dos extratos seguiu a norma 
EN14105 [16]. As condições cromatográficas para a análise 
dos derivatizados foram: coluna capilar Select Biodiesel, 
com temperatura inicial da coluna de 180 °C sem tempo de 
permanência e elevada a 230 °C a uma taxa de aquecimento 
de 7 °C /min também sem tempo de permanência, depois a 
uma taxa de 10 °C/min foi elevada até 380 °C e mantida por 
dez minutos. O gás de arraste utilizado foi Hélio 5.0, 
mantido a uma vazão constante de 25 mL/min.  O volume 
de injeção foi 1,0 μL, operando no modo split de 1:10 com 
temperatura de 315 °C e detector com temperatura de 
320 °C.  

2.4   Teor de lipídios totais pelo método Soxhlet 

As amostras dos extratos foram submetidas a extrator 
Soxhlet conforme descrito no trabalho de dissertação de 
Baumgardt [17], do grupo CEPESQ/UFPR. 

3 Resultados e discussões 

Os resultados físico-químicos da caracterização da biomassa 
são apresentados na Tabela 1, com os seus respectivos 
desvios padrões. Todos os extratos foram medidos em 
duplicata, e os dados tabelados são aqueles que 
apresentaram desvios menores do que 1% (m/m) depois de 
repetidas dosagens. 

Tabela 1: Aspectos físico-químicos da biomassa in natura utilizada 
nas extrações. 

Parâmetros medidos Chlorella pyrenoidosa 

Umidade BIV* (% m/m)  8,76 ± 0,7 
Água livre e voláteis**  
(% m/m) 

7,77 ± 0,4 

Cinzas*** (% m/m) 5,75 ± 0,5 

Cor Verde escuro 
Textura Pó 

* Balança de infravermelho ; ** Secagem em estufa;        
*** Calcinação em mufla. 

Para comparar a eficiência dos métodos de extração 
escolhidos neste trabalho utilizaram-se as medidas dos 
rendimentos dessas extrações definidas pela equação 1  e 
os  valores obtidos via Soxhlet. Os rendimentos mássicos, 
para a mesma cepa comercial, indicados por Baumgardt [17] 
foram: 7,58% m/m em etanol, 8,73% m/m em 
clorofórmio/metanol (2:1 v:v) e 3,2% m/m em n-hexano.  

Nas Figuras 2, 3 e 4 são apresentadas as curvas de 
rendimento mássico ao longo do tempo para o sistema 
extrativo em leito fixo. 

As condições de temperatura, pressão e vazão foram as 
mesmas para C1 e C2 (Figura 2), sendo que o perfil extrativo 
também indicou o mesmo comportamento com diferença 
de 0,2% (m/m) nos rendimentos. 
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Figura 2: Duplicata da curva cinética experimental do 
processo de extração com solvente etanol e tempo de 

retirada das alíquotas de 5 em 5 minutos. 

Observações feitas nos dados cinéticos mostraram que ao 
longo do tempo os rendimentos de extração diferem 
conforme apresentado nas Figuras 2, 3 e 4 e o seu valor 
absoluto. 

 

Figura 3: Curvas cinéticas experimentais do processo de 
extração usando o solvente etanol, com tempo de retirada 

das alíquotas de 15 em 15 minutos. 

No entanto, as curvas cinéticas experimentais indicam 
diferentes tendências quando comparadas entre o solvente 
etanol e o solvente n-hexano, o que era de se esperar por 
possuírem diferentes coeficientes de partição. 

No entanto, na Figura 4 é apresentada grande diferença 
entre as curvas C6 e C5-C7. Em termos de rendimento 
mássico de extrato, tanto no uso de etanol como solvente 
como também como cossolvente quando associado com n-
hexano. 

Um fator que apresenta clara influência nos experimentos é 
o empacotamento da biomassa inserida no extrator. O 
empacotamento do leito, devido às condições de alta 
pressão, pode não ter permitido a adequada eluição do 
solvente no interior do leito dificultando a interação com a 
biomassa (penetração na parede celular) e prejudicando a 
solubilidade dos extraíveis no eluato. 

 

Figura 4: Curvas cinéticas experimentais do processo de 
extração com solvente n-hexano, com tempo de retirada 

das alíquotas de 15 em 15 minutos. 

O procedimento de extração em banho de ultrassom 
utilizou um tempo máximo de 120 minutos. Essas foram 
realizadas nos tempos de 15, 30, 45, 60, 90 e 120 minutos. 

Os dados cinéticos dessas extrações em etanol e 
etanol/água são apresentados na Figura 5. 

 

Figura 5: Cinética e comparação entre os valores obtidos 
para o rendimento em massa nos processos de extração 

em banho de ultrassom. 

Os coeficientes de variação para cada ponto analisado 
ficaram na casa de 1,2%. 

Na tabela 2, são apresentados os resultados dos 
rendimentos mássicos do processo de extração em leito fixo 
em relação às diferentes condições experimentais de 
temperatura, pressão, vazão e volume do solvente, por 
quantidade de matéria. 

Conforme pode ser observado, os experimentos que 
utilizaram as condições de 3 a 7 foram feitos em simplicata. 
Isso deve-se ao fato de  a análise das duas primeiras 
condições de extração no leito fixo, que resultaram em 
baixos rendimentos mássicos e pequenos desvios padrão 
entre os extratos, ter indicado que haveria um desperdício 
de solventes, o que levou à opção de não repetir mais vezes 
as demais condições. 
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Tabela 2: Condições das extrações em leito fixo do óleo da microalga Chlorella pyrenoidosa ssp.

* Desvio padrão entre duplicatas. 

 
 

Tabela 3: Condições das extrações em banho de ultrassom do óleo da microalga Chlorella pyrenoidosa ssp e seu rendimento. 

*Desvio padrão entre duplicatas de mesmas replicatas. 
 

Os rendimentos mássicos percentuais do banho de 
ultrassom são apresentados na Tabela 3. Pode ser 
observado que houve um aumento significativo nas 
extrações quando comparados com os resultados das 
extrações em leito fixo. Na maioria dos casos, mais de dez 
vezes. 

Esses resultados estão coerentes com os estudos de 
Breitbach [18] que afirma que o método de extração por 
ultrassom apresenta melhores resultados do que métodos 
convencionais com solvente devido às ondas ultrassônicas, 
as quais provocaram mudanças físico-químicas nas células. 
Devido a essas variações de pressão ocorre uma cavitação e 
microfluxos de líquidos exsudam do interior. Essas 
alterações extremamente rápidas no meio provocam 
aquecimento, ruptura nos sólidos e instabilidade na 
superfície de interfaces de sistemas líquido-líquido e líquido-
gás, bem como a produção de bolhas com tamanhos 
diferentes.  

De uma maneira geral, observou-se que as diferentes 
condições experimentais utilizadas no ultrassom não 
produziram grandes diferenças nas cinéticas de extração, 
em termos de rendimento total em extrato. Tanto a adição 
de água (4% v:v em etanol) quanto a redução em 50% do 
volume de etanol em relação à massa de biomassa 
apresentaram comportamento cinético e rendimento 
máximo semelhantes.  

Considerando os resultados obtidos, e com o objetivo de 
comparar a eficácia das extrações em leito fixo e com banho 
de ultrassom frente ao método de extração via Soxhlet, 
foram feitas as seguintes observações: 

1) As extrações sucessivas do material de microalgas por 
Soxhlet, leito fixo e ultrassom, mostraram que, com o 

aumento da polaridade dos solventes, aumentou também a 
capacidade extrativa nos sistemas; 

2) As extrações por leito fixo em etanol e n-hexano 
apresentaram os menores rendimentos em massa em todos 
os ensaios quando comparados ao ultrassom e o Soxhlet; 

3) As extrações utilizando o sistema com banho de 
ultrassom apresentaram resultados satisfatórios em todos 
os pontos quando foi utilizado o etanol e a mistura 
etanol/água (4% v:v). 

Para melhor caracterização e análise do rendimento mássico 
do material advindo dos sistemas de extração usando eluato 
etanólico e hexânico, foram mensuradas as quantidades de 
cinzas e teor de água desses materiais extraídos da Chlorella 
pyrenoidosa ssp. Na Tabela 4 encontram-se tabelados esses 
valores. A análise e subtração desses valores é determinante 
para se obter o rendimento mássico de biocombustível 
usando única e exclusivamente o material lipídico dos 
extratos. 

Tabela 4: Aspectos dos extratos provenientes da microalga Chlorella 
pyrenoidosa com seus respectivos solventes. 

Extratos 
Teor de Cinzas 

(%m/m) 
Teor de água 

(%m/m) 

Etanol 200 mL (US) 2,87 ± 0,9 6,64 ± 0,2 

Etanol 100 mL (US) 3,18 ± 0,01 6,14 ± 0,3 

Etanol+água  
(4% v:v) (US) 

3,17± 0,1 6,67 ± 0,1 

Etanol (LF) 3,17 ± 0,1 9,88 ± 0,1 

Hexano (LF) 3,20 ±0,2 9,48 ± 0,05 

US – Ultrassom; LF – Leito Fixo. 

Para a identificação dos ácidos graxos nos materiais 
extraídos, fez-se necessário avaliar inicialmente o perfil 
graxo da biomassa usada nos experimentos (Chlorella 

Condição Solvente (Eluato) Biomassa 
(g) 

Temperatura 
(°C) 

Pressão 
(MPa) 

Vazão 
(mL/min) 

Tempo 
(min) 

Rendimento em extrato 
 (% m/m) 

1 Etanol 24,5   40 5 – 5,4 2 95 1,6 ± 0,13* 

2 Etanol 23,3 40 5 – 5,4 2 95 1,4 ± 0,13* 

3 Etanol 23,4 40 5 - 5,4 1 210 1,5 

4 Etanol 23,3 80 15 - 16 1 210 1,7 

5 Hexano 27,9 40 48 - 54 2 180 1,3 

6 Hexano/etanol (6:1 v:v) 24,5 90 16 - 17  2 130 2,2 

7 Hexano/metanol (6:1 v:v) 26,2 90 16 - 17 5 180 1,5 

Condição Solvente 
Biomassa 

(g) 

Temperatura 
(°C) 

Tempo 

(min) 

Rendimento em extrato  

(% m/m) 

8 Etanol (200 mL) 12,8 25-67 120 15,5 ± 1,35* 

9 Etanol (200 mL + (H2O, 4% v:v)  13,5 25-67 120 15,9 ± 1,49* 

10 Etanol (100 mL) 13,2 25-67 120 14,7 ± 1,28* 
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pyrenoidosa ssp) por meio da esterificação pelo método de 
Hartman e Lago [14], in situ (Tabela 5). 

A confirmação da composição química foi feita utilizando a 
espectrometria de massas. Empregando a técnica de 
normalização de área identificaram-se as porcentagens dos 
principais componentes constituintes dos extratos 
hexânicos e etanólicos. Essa análise percentual foi feita 
subtraindo-se os valores de água e cinzas de tal forma a 
correlacionar somente a massa dos analitos componentes 
dos percentuais do extrato in natura e nos demais.  

Como as amostras foram retiradas de uma única condição 
foram consideradas apenas as diferenças que poderiam 
existir entre os sistemas extrativos.  

Na Figura 6 é apresentado o cromatograma de uma das 
amostras analisadas, que corresponde ao material extraído 
pelo método de ultrassom com 200 mL em etanol da 
microalga Chlorella pyrenoidosa ssp, esterificada pelo 
método de Hartman e Lago [14]. 

 

Figura 6: Cromatograma dos ésteres metílicos de ácidos graxos 
para o extraído em etanol. 

A técnica CG-DIC, foi empregada para determinar os 
rendimentos mássicos dos ácidos graxos nos extratos  
conforme descrito na metodologia. Depois de esterificadas e 
derivatizadas, as amostras foram injetadas nos dois sistemas 
cromatográficos, ambos com a mesma rampa de 
aquecimento. Devido à diferença de polaridade das colunas 
(VF-5MS do CG/MS), foi necessário validar os tempos de 
retenção através de modelamento matemático. Esse 
modelo matemático usou o conceito dos índices de 
retenção de Rohrschneider com o perfil do teste de Grob. A 
afirmativa, portanto, veio mediante a ferramenta 
matemática de correlação entre os tempos de retenção dos 
padrões verdadeiros empregados nas duas técnicas. O 
conceito de seletividade cromatográfica foi obtida pelo 
índice de retenção do conceito de Kovats e Rohrschneider, 
pelo número de pratos teóricos, pela resolução e a retenção 
relativa entre picos consecutivos.  

A técnica comparativa (CG/DIC-CG/MS) foi considerada 
validada depois de estabelecidos os parâmetros analíticos e 
confirmadas as concentrações  dos padrões verdadeiros 
frente ao modelamento proposto. Na tabela 6 encontram-se 
os dados já normalizados.  

Na Tabela 5 são apresentados os valores mássicos 
percentuais dos principais ácidos graxos em função das 
respostas obtidas nas análises espectrométricas. Esses 
valores experimentais para ácidos graxos saturados e 
insaturados apresentaram um perfil químico semelhante ao 
da literatura especializada [19]. 

Tabela 5: Constituintes de ácidos graxos da microalga Chlorella 
pyrenoidosa ssp in situ identificados na espectrometria de massas.  

Com base nessas correlações dos tempos de retenção e dos 
picos nos cromatogramas calcularam-se os valores 
percentuais normalizados para os principais componentes 
saturados e insaturados dos materiais extraídos.  

Portanto, a partir dos dados da Tabela 6 foi possível 
observar os principais componentes saturados e insaturados 
do material deles extraído. Os de maior concentração estão 
na faixa entre quatorze e dezoito carbonos na cadeia 
alquídica (C14 - C18). 

Os resultados obtidos nas análises quantitativas e 
qualitativas em todas as amostras do extrato da microalga 
Chlorella pyrenoidosa ssp evidenciaram que, mesmo em 
condições operacionais diferentes, houve uma semelhança 
no perfil graxo e que estes estão em concordância com a 
literatura. 

Devido à característica da técnica, foram encontrados baixos 
níveis percentuais mássicos de mono-, di- e triglicerídeos 
segundo a metodologia adaptada EN 14105 [16]. 

Esses resultados denotam a possibilidade do uso  desses 
extraíveis para a produção de biodiesel, desde que 
respeitadas as especificações governamentais para o 
produto comercial. 

O ácido linolênico (18:3) foi encontrado em maior 
quantidade em quase todos os métodos (exceto na extração 
com leito fixo em etanol), ficando entre 24,04% e 31,40% 
(m/m) em relação à massa total do extraído. Segundo 
Cobelas e Lechado [6], é comum e abundante encontrar, em 
microalgas de espécies verdes, ácidos graxos poli-
insaturados. 

Ácidos 
graxos 

Dados obtidos 
no CG/MS (%) 

Literatura (%) [19] 

C14:0 0,93 0,75 

C16:0 22,16 17,32 

C16:n 10,11 18,42 

C18:0 3,05 0,99 

C18:1 5,84 3,61 

C18:2 13,31 18,02 

C18:3 31,43 40,91 

C20:0 0,54 - 
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Tabela 6: Porcentagem em massa seca de ácidos graxos encontrados nas amostras analisadas. 

 

Em quantidades menores foi identificado o ácido linoleico 
(18:2) com variação entre 13,31% e 27,17%, seguido do 
oleico (18:1) com o percentual entre 5,84% e 7,75%. A 
importância desses componentes com insaturações para 
produção de biodiesel torna esse combustível mais 
favorável a atender a demanda em regiões com baixa 
temperatura, isso porque essas insaturações na cadeia do C-
18 diminuem o ponto de gelificação e reduzem menor 
tendência de solidificação do biocombustível [20].  

Já os ésteres graxos obtidos a partir de cadeias saturadas 
14:0 (mirístico); 16:0 (palmítico) e 18:0 (esteárico), são 
propensos a solidificação em baixas temperaturas, porém 
isso não elimina a possibilidade de seu uso na produção de 
biodiesel, mas limita seu uso em forma pura ou em misturas 
maiores que B20 a climas tropicais [21].  

Em contrapartida esses ésteres graxos têm a vantagem de 
apresentar uma maior estabilidade à auto-oxidação, 
fazendo com que parâmetros de estabilidade à oxidação 
sejam atendidos mais facilmente do que no caso da 
presença  majoritária  de cadeias insaturadas ou poli-
insaturadas.  Outra vantagem é que o número de cetano 
(NC), indicador de ignição e queima do combustível de 
forma eficiente, tende a ser maior de acordo com o 
aumento do grau de saturação do biodiesel [22]. 

Na Tabela 7 são apresentados os percentuais de conversão 
das amostras esterificadas e analisadas no CG-DIC, com base 
na massa de seus extratos e com valores descontados dos 
respectivos teores de água e cinzas.  

Das condições analisadas, a extração em banho de 
ultrassom empregando etanol (200mL) foi a que apresentou 
os maiores rendimentos mássicos (49,02% m/m) em 
ésteres. O método de ultrassom, empregando etanol com 
50% do volume de solvente, resultou em 19,27% m/m de 
ésteres. 

Além dos ésteres metílicos obtidos do processo de Hartman 
e Lago e da transesterificação, os extratos continham em 

pequena quantidade triglicerídeos, metanol e glicerina 
residual, além de mono e diglicerídeos formados como 
intermediários na reação. 

Tabela 7: Percentual em ésteres dos extratos provenientes da 
microalga Chlorella pyrenoidosa em diferentes métodos de 
extração. 

Método Solvente  
Rendimentos em 
ésteres % m/m 

Ultrassom Etanol (200 mL) 49,02 

Ultrassom Etanol (100 mL) 19,27 

Ultrassom Etanol+água 4% (v:v) 22,66 

Leito Fixo Etanol 39,22 

Leito Fixo n-Hexano 45,74 

Estes valores são considerados satisfatórios quando 
comparados às oleaginosas convencionais que são 
destinadas a produção de biodiesel, onde apenas a semente 
contém entre 18 e 50 % de óleo, que representa uma 
pequena fração em relação à planta como um todo (folhas, 
galhos e semente) [19]. 

Não obstante a escassez de recursos e mesmo não sendo o 
foco principal deste trabalho, o uso da CG/DIC na 
quantificação veio suprir plenamente a expectativa de 
correlacionar massicamente uma técnica de elevado custo e 
alta especificidade (CG/MS) com uma segunda técnica de 
menor custo e de fácil interpretação (CG-DIC). 

4 Conclusão  

Neste trabalho foram apresentados resultados de extração 
de óleo de microalga Chlorella pyrenoidosa ssp obtidos a 
partir de extração em leito fixo e em banho de ultrassom. 
Foram usados etanol, metanol e hexano como solventes. Os 
resultados obtidos indicaram que o solvente mais 
apropriado para as extrações foi o etanol, e que vários 

Ácidos graxos (%) 

Método 
Solvente/ 
extrator 

C14:0 C14:n C16:0 C16:n C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C18n C20:0 

In situ CG-MS - 0,93 0,21 22,16 10,11 3,05 5,84 13,31 31,40 2,20 0,54 

In situ CG-FID - 1,14 0,16 23,28 11,50 2,28 6,70 14,85 28,54 2,88 0,37 

Ultrassom Etanol (200 mL) 0,39 2,61 20,35 16,17 2,56 7,75 17,39 28,59 3,36 0,83 

Ultrassom Etanol (100 mL) 0,70 2,81 17,89 20,15 2,23 6,75 19,18 26,48 2,88 0,93 

Ultrassom 
Etanol+água 4% 

(v:v) 0,69 2,56 17,88 15,30 2,22 6,84 27,17 24,04 2,38 0,93 

Leito fixo Etanol 0,66 2,68 17,12 20,44 2,51 6,46 19,13 27,32 2,72 0,96 

Leito fixo N-hexano 0,61 4,88 14,19 16,53 2,59 6,41 26,37 24,42 2,90 1,09 
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fatores favoreceram essa escolha, tais como: quantidade de 
material extraído em menor tempo associado ao método de 
extração (ultrassom), por não ser tóxico e ser oriundo de 
fontes renováveis.  
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Abstract: In this work, an auxiliary method for fighting the 
proliferation of insects that transmit disease in hydroelectric 
power plant reservoirs has been tested and validated, since 
some cases of infestation have already been reported both 
in southern Brazil and in southeastern North America. Thus, 
methods of extraction and analysis of the effectiveness of 
toxic fumigation of the essential oil of Siparuna guianensis 
Aublet, which is a tree present in the national territory, for 
adult mosquitoes were studied. The relation between the 

sensitivity of Aedes aegypti (L.), Aedes albopictus (S) and 
Culex quinquefasciatus (S) to the vapour of the essential oil 
was determined. In the study, correlation was used as a 
mathematical shortcut, with path analysis, observing in the 
test chamber the number of mosquitoes in "knockdown" as 
a function of time and temperature of vapour generation 
during the test. Considering the direct results, the 
temperature at which the oil was submitted (90 to 110 ° C) 
possessed the greatest effect and the greatest correlation 
(0.761) to "knockdown". 

Keywords: Path analysis, knockdown, essential oils, 
fumigation, Siparuna guianensis. 

Resumo: Neste trabalho, foi testado e validado um método 
complementar para combater a proliferação de insetos 
transmissores de doenças em reservatórios de barragens de 
usinas hidrelétricas, uma vez que já estão relatados casos de 
infestação, tanto no sul do Brasil quanto no sudeste norte-
americano. Assim, foram estudados métodos de extração e 
de análise da eficácia da fumigação tóxica do óleo essencial 
da Siparuna guianensis Aublet, árvore presente no território 
nacional, para os mosquitos adultos. Foi determinada a 
relação entre a sensibilidade dos mosquitos Aedes aegypti 
(L.), Aedes albopictus (S.) e Culex quinquefasciatus (S.) ao 
vapor do referido óleo essencial. No estudo, foi utilizada, 
como artifício matemático, a correlação, com a análise de 
trilha, observando-se em câmara de teste o número de 
mosquitos em “knockdown” em função do tempo e da 
temperatura de geração do vapor durante o ensaio. 
Considerando os resultados diretos, a temperatura a que o 
óleo foi submetido (90 a 110 °C) possuiu o maior efeito e a 
maior correlação (0,761) para o “knockdown”. 

Palavras-Chave: Análise de Trilha, knockdown, óleos 
essenciais, fumigação, Siparuna guianensis Aublet. 

1 Introdução 

O Brasil desenvolve tecnologias e mão de obra altamente 
especializada na construção de usinas hidrelétricas. Se por 
um lado suprem as necessidades energéticas do país, por 
outro, em termos ambientais, tais obras podem 
potencializar os problemas de geração e proliferação de 
mosquitos transmissores de agentes patogênicos, que 
utilizam as suas áreas inundadas como criadouros, 
especialmente nas zonas de remanso e em braços de 
afluentes. Assim, espécies que já constituem fontes de 
problemas de saúde pública na área de influência do 
empreendimento poderão encontrar condições ambientais 
ainda mais propícias para o seu desenvolvimento. Um 
exemplo típico constatado na literatura está na região 
ocidental do Estado do Paraná, na usina de Itaipu, cujas 
pesquisas relataram um aumento de criadouros de 
mosquitos, após a formação do reservatório, em municípios 
da margem esquerda [1]. 

Com uma expressiva vegetação tipicamente aquática ao 
longo da margem do lago formado, como a Eichornia, 
gramíneas e esparsos arbustos de médio porte, esses tipos 
de coberturas vegetais apresentaram-se como nichos 
ótimos para o desenvolvimento de formas imaturas de 
anofelinos e culicidae [1,3]. Caso similar, foi relatado na 
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literatura [4,5], com a proliferação de mosquitos vetores 
como o Anopheles quadrimaculatum, responsáveis pela 
transmissão da malária (atualmente erradicada no local), na 
bacia do rio Tennessee (sudeste norte-americano). Na 
região, a Tennessee Valley Authority (TVA) estabeleceu um 
mecanismo de controle baseado na variação periódica do 
nível do reservatório, de forma a criar um ambiente 
desfavorável à postura de ovos pelos insetos, com processos 
de molhagem e secagem das regiões infestadas. Tal ação 
causou, complementarmente, uma diminuição da 
proliferação de caramujos transmissores da 
esquistossomose. Porém, nenhuma destas atividades surte 
efeitos significativos contra a oviposição dos mosquitos da 
família culicidae, dentre eles o Aedes albopictus, por sua 
facilidade de se espalhar para ambientes rural, semirrural e 
silvestres, e cuja oviposição se dá acima do nível de água, 
aguardando de seis meses a um ano que o nível de água os 
atinja para que possam eclodir [6,7]. 

O Aedes aegypti é o principal transmissor da dengue e da 
febre amarela urbana, e o Aedes albopictus, também 
conhecido como tigre asiático, além da dengue ele 
transmite o arbovirus da encefalite japonesa. Há séculos 
estes mosquitos vêm se dispersando pelos continentes. O 
mosquito A. aegypti é proveniente da Etiópia e o A. 
albopictus é nativo da Ásia e da Oceania e foram 
disseminados pelo mundo por conta da colonização e da 
globalização [8].  

A dengue constitui a enfermidade vetorial mais importante 
nos países tropicais e subtropicais e sua incidência tem 
aumentado 30 vezes ao longo dos últimos 50 anos a partir 
de sua origem no sudeste da Ásia, ressurgindo em países 
como Brasil, Argentina, Chile e Estados Unidos (região da 
Flórida) causando prejuízos de R$ 3,5 bilhões (US$ 2,1 
bilhões) por ano nas Américas [9,10]. Estima-se que 100 
milhões de infecções podem ocorrer anualmente em mais 
de 100 países endêmicos, colocando quase metade da 
população do mundo em risco [11].   

No Brasil, de acordo com o Boletim Epidemiológico do 
Ministério da Saúde em 2012 [12], 157 municípios estão em 
estado de risco e 525 em alerta para a doença. Foram 
contabilizados 1,4 milhões de casos prováveis da doença no 
país somente em fevereiro e o número de casos de dengue 
quase triplicou em relação ao mesmo período de 2012, com 
um registro de 204.650 mil casos, contra 70.489 notificados 
em 2012, o que representa um aumento de 190%. 

O Aedes albopictus (S.) é considerado vetor secundário do 
vírus da dengue. É um mosquito que apresenta 
características morfológicas semelhantes e a mesma 
capacidade de proliferação do Aedes aegypti. Este, vem 
sendo motivo de preocupação em países do continente 
asiático, onde é responsável por alguns surtos da doença. 
No Brasil, o A. albopictus foi introduzido na década de 1980 
e, apesar de não haver nenhum registro de exemplares 
adultos infectados com o vírus da dengue no país, a espécie 
é alvo de estudos que monitoram o crescimento de sua 
população e investigam seus aspectos biológicos e 
ecológicos em comparação aos do A. aegypti [13]. Ele 
consegue se dispersar muito bem entre a mata e a cidade. 
Como existem muitos vírus circulando em ambiente 

silvestre, o A. albopictus, por sua característica exofílica, se 
torna um vetor com potencial para se infectar com um vírus 
silvestre, trazendo-o para o ambiente urbano [14]. 

O Culex quinquefasciatus (Say), mais conhecido pelo nome 
popular de pernilongo ou muriçoca, é uma verdadeira praga 
para os moradores das concentrações humanas nas regiões 
mais quentes das Américas, Ásia, África e Oceania. 
Demonstra preferência especial pelo homem. É encontrado 
com frequência dentro das casas, abrigado embaixo e atrás 
dos móveis, principalmente nos quartos. As fêmeas 
começam a agir ao crepúsculo e picam durante toda a noite, 
mas preferem as horas mais avançadas e os momentos 
pouco antes do amanhecer [15]. 

Além de principal transmissor da filariose no Brasil, o Culex 
quinquefasciatus é vetor secundário do vírus Oropouche. 
Nas Américas, foi encontrado naturalmente infectado com 
vírus causadores de encefalites, como o St. Louis, Oeste e 
Venezuelana [15]. 

O uso de inseticidas durante as epidemias e os períodos de 
alto risco de doenças causadas pelos vetores é adotado 
frequentemente pelas autoridades em saúde. Maior 
atenção é dada à piretrina e aos organosfosfatos por terem 
uma boa atividade inseticida e com bom efeito de 
“knockdown”. Entretanto, já são perceptíveis as resistências 
destes insetos ao uso destes agentes, demonstrando uma 
necessidade de se aumentar gradativamente a dosagem de 
sua aplicação [16,17]. Daí, surgiu a necessidade de se 
desenvolverem novos agentes que podem ser combinados a 
inseticidas e produzam um bom efeito larval e adulticida 
para incrementar as estratégias de controle. 

Uma alternativa pode vir das plantas, que contêm 
elementos bioativos, substâncias químicas que não estão 
diretamente relacionadas aos processos metabólicos da 
fotossíntese, tais como, a respiração e o crescimento, mas 
que podem ser determinantes no processo de defesa da 
planta e possuem como características a seletividade contra 
insetos, baixa toxicidade, e altas eficácias, possibilitando 
concentrações menores e mais espaçadas no seu combate 
[18]. 

O gênero Siparuna compreende espécies de arbustos e 
arvoretas, exceto para 15 espécies que são árvores de 20 a 
40 m de altura, com troncos com diâmetros maiores que 
120 cm, que ocorrem geralmente na Amazônia [19]. Esta 
espécie é conhecida por vários nomes populares de acordo 
com o país e região de distribuição no Brasil. No cerrado dos 
estados de Mato Grosso e Goiás, é conhecida pelo nome de 
negramina. A fumigação resultante de suas folhas é tida 
como repelente para insetos e os componentes químicos de 
seu óleo essencial, quando submetido a temperaturas 
específicas em conjunto com outras variáveis, apresentam 
características inseticidas. Neste contexto, a análise de trilha 
ou “path analysis” é um artifício que se dispõe a entender as 
causas envolvidas nas associações entre caracteres e 
decompor a correlação existente em efeitos diretos e 
indiretos, a partir de uma variável principal como a 
sensibilidade dos mosquitos A. aegypti, A. Albopictus e Culex 
quinquefasciatus à exposição por fumigação do óleo 
essencial da S. guianensis. Neste caso, são consideradas as 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  21   |   OCTOBER  2014 
 

22 

 

variáveis explicativas, ou seja, os componentes primários do 
rendimento: espécie do mosquito; temperatura de 
aquecimento do óleo e tempo médio de exposição. A 
análise de trilha reside basicamente na formulação do 
relacionamento causa-efeito entre as variáveis [20]. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi, além de 
apresentar um método alternativo de controle de insetos 
pela extração de óleos essenciais de plantas que se 
encontram presentes em boa parte das várzeas dos 
mananciais brasileiros, avaliar por meio da correlação 
matemática das variáveis, a relação direta e indireta 
existente entre o “knockdown” (neste caso, sendo 
considerada a redução do número de espécies vivas no local 
de análise) dos insetos submetidos ao vapor do óleo 
essencial da S. guianensis. Para tanto, foram considerados 
os seus caracteres componentes, almejando auxiliar o 
pesquisador no processo de seleção de uma temperatura 
ideal para proporcionar o maior número de mosquitos 
afetados em função da temperatura, sendo esta definida na 
sequência deste trabalho como a temperatura em que o 
vapor do óleo essencial foi gerado (e não a temperatura 
ambiente local) e o tempo de exposição dos indivíduos, 
independentemente da espécie. 

2 Materiais e métodos 

Cepas dos mosquitos Aedes aegypti, Aedes albopictus e 
Culex quinquefasciatus criados no insetário de Manejo 
Integrado de Pragas da Universidade Federal do Tocantins-
Campus de Gurupi susceptíveis a inseticidas, foram 
utilizadas de acordo com o reportado por Lucia et al. [21]. 
Larvas do terceiro e quarto instar foram mantidas sob as 
mesmas condições até a emergência para o estado adulto 
do mosquito. Para os bioensaios foram utilizadas amostras 
de 25 a 30 mosquitos adultos de um a três dias de idade, 
alimentados apenas com solução de mel. 

A colheita de folhas da S. guianensis Aublet foi realizada em 
um fragmento de Cerrado, no município de Formoso do 
Araguaia, no norte do Brasil, Latitude: 11

o
 47' 48" S 

Longitude: 49
o
 31' 44" W. Exsicatas do material botânico 

foram depositadas na Universidade Federal do Tocantins 
Campus de Porto Nacional (registro 10.298). As amostras 
foram moídas, medidas suas massas (25 g) e armazenadas 
sob refrigeração a 4 °C até sua posterior utilização. 
Subsequentemente, foram colocadas num balão 
volumétrico de 500 ml de água destilada em cada extração. 
A metodologia de ajustamento definiu o tempo ideal de 
destilação em 80 minutos (após o início da fervura). A 
extração do óleo essencial foi realizada pelo método de 
destilação a vapor aparelho Tipo Clevenger e foi expressa 
com base na massa fresca. Todas as experiências foram 
realizadas em triplicata e os desvios médios foram 
calculados. 

Os principais constituintes do óleo essencial extraído das 
folhas da S. guianensis foram determinados 
experimentalmente e seus principais constituintes foram o β 
- mirceno (63,9%), 2 - undecadona (8,37%), 
biciclogermacreno (1,76%), germacreno - D (0,64%), o D -
limoneno (0,58%) e o germacreno - A (0,50%).  

Os testes de fumigação desenvolvidos no laboratório foram 
realizados em uma câmara especificamente concebida de 
forma a permitir a concentração dos vapores de teste. As 
unidades experimentais foram compostas por um recipiente 
transparente de acrílico, 32,0 cm de comprimento, com um 
diâmetro interno de 5,0 centímetros e 164,5 ml de 
capacidade, adaptado do experimento de Lucia et al. [21]. 
Uma das extremidades foi coberta por uma malha de tecido. 
Cerca de 10 µl de óleo essencial foi colocado em uma micro 
tampa de vidro inserida na placa de Petri e micro placa 
sobre uma chapa aquecedora com temperatura controlada 
em intervalos de 5 a 15 minutos nas temperaturas de 70 a 
110 

o
C. Lotes de 25 a 30 mosquitos adultos foram coletados 

e introduzidos no compartimento superior (gaiola de 
insetos). Desta forma, os insetos foram expostos aos 
vapores do óleo essencial da S. guianensis, na temperatura 
ambiente e sem o contato direto com a fonte. A câmara foi 
fechada e cuidadosamente examinada para assegurar que 
os mosquitos foram transferidos em boas condições. O 
número de mosquitos em “knockdown” foi registrado a 
cada minuto por, aproximadamente, 15 min. A temperatura 
do módulo dos ensaios foi medida durante o experimento, 
verificando estar próximo da do ambiente (30 

o
C). 

Quatro repetições foram feitas para cada espécie de 
mosquito. A água foi usada como controle positivo, e o 
número de mosquitos, em cada câmara, foi contado após 
cada teste. 

 

Figura 1: Equipamento de vidro utilizado no teste para 
avaliar a atividade fumigante do óleo essencial da S. 

guianensis (Amostra). 

3 Resultados e discussão 

Os resultados para o teste de fumigação do óleo essencial 
em temperaturas de aquecimento controladas, para as três 
espécies de mosquito estão mostrados na Tabela 1. A 
atividade fumigante medida como KT50 representou o 
tempo necessário para observar um “knockdown” de 50% 
da população exposta ao óleo essencial da S. guianensis. 
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Tabela 1: Respostas de três populações de mosquitos A. aegypti, A. albopictus e C. quinquefasciatus ao efeito de fumigação do óleo essencial 
de S. guianensis, no intervalo de temperatura de 70 a 110 °C. 

Temperatura (
o
C) 

A. aegypti A. albopictus C. quinquefasciatus 

KT50(min)* 

Limites 

Dados 

estatísticos  

r ±  

KT50(min)* 

Limites 

Dados 

estatísticos  

r ±  

KT50(min)* 

Limites 

Dados 

estatísticos  

r ±  

70 ± 3 
5,80 3,41 ± 0,84 5,51 2,38 ± 0,81 5,51 1,94 ± 0,79 

(3,38 - 7,43)  (2,08 - 7,50)  (2,08 - 7,50)  

80 ± 3 
0,97 2,75 ± 0,83 0,92 2,44 ± 0,65 0,82 2,23 ± 0,79 

(0,61 - 1,52)  (0,52 - 1,61)  (0,39 - 1,71)  

90 ± 3 
1,07 2,28 ± 0,81 1,16 1,77 ± 0,79 0,91 1,74 ± 0,77 

(0,62 - 1,85)  (0,53 - 2,54)  (0,39 - 2,15)  

100 ± 3 
2,39 1,53 ± 0,85 1,78 1,69 ± 0,83 1,66 1,91 ± 0,88 

(0,54 - 10,60)  (0,56 - 5,65)  (0,50 - 5,49)  

110 ± 3 
2,81 2,44 ± 1,24 1,87 3,57 ± 1,51 1,55 3,18 ± 1,23 

(0,72 - 10,89)  (0,82 - 4,27)  (0,62 - 3,85)  

*KT50, tempo para que ocorra 50 % de “knockdown” com intervalo de 95% de confiança. Os valores foram considerados como médias de 
quatro repetições usando de 25 a 30 adultos (total 125 a 150 adultos) para cada espécie. Estatística de análise “Probit” de tempos para 

“knockdown”; r= inclinação; e = desvio padrão da média. 

  

 

Figura 2: Projeção do “knockdown” dos mosquitos por 
temperatura, tempo e espécie, submetidos ao efeito de 

fumigação. 

 

Houve diferenças significativas (p< 0,05) entre as 
temperaturas a que o óleo essencial da S. guianensis foi 
submetido para ativar o efeito de fumigação e o seu tempo 
de exposição. Entretanto, a espécie não foi significativa ao 
grau de 95% de confiança. Estes resultados estão 
demonstrados na Figura 2. 

As maiores concentrações dos efeitos estão na faixa de 
temperatura entre 100 e 110 °C e exposição a um tempo 
entre 10 minutos e 15 minutos. Pode-se observar também 
que não houve concentrações significativas quanto às 
espécies de mosquitos, o que implica uma baixa resistência 
das espécies ao efeito fumigante do óleo essencial da S. 
guianensis. Manimaran et al. [22] encontraram 
“knockdown” entre 27 e 30 minutos ao estudar os tempos 
para a aplicação do óleo essencial da laranja contra A. 
stephensi, Cx. quinquefasciatus e A. aegypti. 

Na Tabela 2, pode-se observar esse fenômeno onde o 
“knockdown” dos insetos por espécie (KIE) não teve efeito 
significativo (p> 0,05), fato este atribuído ao poder 
fumigante do óleo que atuou igualmente entre as espécies. 

 

Tabela 2: Resumo das análises conjuntas de variância referentes ao 
número de espécies em “knockdown”: por temperatura (KET); 
número de insetos por espécie (KIE), e o número de insetos por 
tempo de exposição (KIT). 

F.V. GL 
Quadrados médios 

KET KIE KIT 

Blocos 26 66.602 152.845 74.897 

Temperaturas 2 927.753 3.309* 823.049 

Resíduos 243 1.571 1.571 1.571 

Total 271 995.926 157.725 899.517 

C.V.(%) -- 6,14 5,20 4,30 

Significância ao grau de 5% de probabilidade; *Não significativo ao 
grau de 5% de probabilidade. 

 

Na Figura 3, estão representados os coeficientes de 
correlação entre os caracteres “knockdown” (KND), das 
espécies pela temperatura (KET), dos insetos por espécie 
(KIE) e dos insetos pelo tempo de exposição na temperatura 
(KIT). Pelas análises destes coeficientes foi possível verificar 
que o “knockdown” está correlacionado aos três caracteres, 
principalmente com a temperatura de aquecimento do óleo 
essencial para causar o efeito de fumigação (0,761). Tal fato 
está relacionado ao ponto de vaporização do óleo essencial 
da S. guianensis que se inicia em 90 °C com perda de massa 
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comprovada até a temperatura de 230 °C [23]. Para o tempo 
de exposição e a espécie submetida aos ensaios, os 
coeficientes de correlação foram intermediários, 0,585 e 
0,582 respectivamente.  

A correlação entre os componentes primários do 
“knockdown” foi evidenciada por uma baixa associação 
entre a temperatura e o tempo e entre a temperatura e a 
espécie dos mosquitos. Entre o tempo e a espécie foi 
evidenciada uma correlação negativa (-0,306) em função do 
rápido efeito de “knockdown” provocado pelo óleo. 

 

 

Figura 3: Diagrama dos coeficientes de correlação entre os 
caracteres “knockdown” (KND) total dos insetos, das 

espécies pela temperatura (KET), dos insetos por espécie 
(KIE), e dos insetos pelo tempo de exposição na 

temperatura (KIT). 

 

Considerando os efeitos diretos incluídos na Tabela 3, o 
“knockdown” ocasionado pela temperatura de fumigação 
do óleo essencial possuiu o maior efeito e a maior 
correlação total (0,761), indicando grande contribuição para 
o número de insetos, superando o efeito de resistência 
inerente às espécies e ao tempo de exposição ao óleo 
essencial. O tempo de exposição foi o caráter que 
representou a menor contribuição, fato este que pode ser 
atribuído ao rápido efeito do óleo sobre os insetos quando 
submetido à fumigação (inferior a 5 minutos). 

 

Tabela 3: Estimativa dos efeitos diretos e indiretos da temperatura 
de aquecimento do óleo essencial da S. guianensis e seus 
componentes primários (espécies de mosquito e tempo de 
exposição ao produto). 

Variável Efeito 

direto 

Efeito 

indireto 

Efeito 

total 

Temp. de aquecimento 0,761 - 0,761 

Espécie 0,585 0,371 0,956 

Tempo de exposição 0,552 -0,058 -0,494 

 

Para os efeitos indiretos neste trabalho, o coeficiente de 
correlação entre tempo e a espécie apresentou valor 
negativo, o que implicou uma correlação de caracteres em 
sentido contrário, onde o aumento de um correspondeu à 
diminuição no outro. Este fato pode ser atribuído a uma 

resistência maior da espécie dos insetos submetidos à 
fumigação. 

A seleção indireta do tempo de exposição dos insetos 
submetidos à fumigação do óleo essencial da S. guianensis 
reduziu consideravelmente o número de insetos em 
“knockdown” conforme demonstrado pelo coeficiente de 
correlação negativo, ou seja, quanto menor foi o tempo de 
exposição, menor foi o efeito sobre o KND. 

No geral, a seleção indireta a ser praticada entre os 
componentes primários no “knockdown” indicou que, 
independentemente da espécie, deve-se aumentar o tempo 
de exposição dos insetos ao efeito de fumigação, mantendo 
a temperatura dentro do intervalo especificado que é de 90 
a 110 °C. 

4 Conclusões 

O óleo essencial da S. guianensis Aublet, planta nativa em 
diversas regiões brasileiras, pode ser utilizado como método 
alternativo de controle da proliferação de insetos, como 
observado para a espécie A. aegypti, em pequenos e 
grandes reservatórios de águas naturais. 

A temperatura de fumigação do óleo essencial da S. 
guianensis, na faixa de 90 a 110 °C, foi a componente que 
melhor contribuiu para o “knockdown”, 
independentemente da espécie (A. aegypti, A. albopictus e 
C. quinquefastisatus). 

O tempo de exposição entre 5 e 15 minutos não foi 
representativo para o efeito, uma vez que o “knockdown” 
foi alcançado já nos primeiros minutos de exposição dos 
insetos à fumigação. 
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