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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. 

 

Supporting institutions: 
COPEL – Companhia Paranaense de Energia 

UFPR –Universidade Federal do Paraná 
LACTEC – Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento 
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Editorial – Issue 34 – April 2021 
 

The evolution of society is often catalysed by adversity. We are experiencing a time that seems to be proving this 
phenomenon. When adversities are not present in a significant manner, we tend not to use all the potential that 
technological development provides us. We could have a more daring stance, but we tend to wait for a while, 
until the risks of change decrease. Consequently, in the absence of adverse conditions, it takes some time to adapt 
to the new scenario that technology produces. Many educational areas, for example, once limited, sometimes 
even forbade, distance learning. Today, distance learning seems to be the only way out. When we find ourselves 
at a crossroads, our fears of certain choices or decisions vanish. We are literally obliged to adopt a new stance. 

In these circumstances, the following question may arise: if, when looking back, we realize that adversity led us 
to evolve, why did we not make this evolution happen before? There are a few possible arguments. One of them 
concerns the risk of abandoning a process that is working in a fully satisfactory way and adopting something 
uncertain. Another possible argument is that we may not have the proper stance and customs to promote 
evolution. We may not be paying attention to our survival in the future, but only taking care of the immediate 
dangers. In other words, it is possible that we are not investing in innovation as we should, and this mistake can 
be fatal. 

As we know, evolutionary biology makes use of four types of genetic variation, without which we would not be 
what we are today: heredity, natural selection, recombination and mutation. Making a comparison between 
evolutionary biology and technological innovation, we can clearly see some interesting similarities. A company, 
for example, has its own work culture, an inheritance from times gone by, sometimes even from the remote past. 
As we can see from the way companies are born, last for a while and then die, there is a mechanism that 
determines the fate of companies, similar to natural selection, a process by which the fittest survive and that 
ultimately defines the shape of the population. 

Let us now proceed to clarify the two remaining variations, recombination and mutation. Recombination is 
essential in the generation of individuals with slightly different characteristics. Two chromosomes interact and 
exchange part of their genetic material with each other. In the technological realm, something similar occurs when 
we produce an incremental innovation, for example, a new product based on existing technology, but which 
makes use of it in an innovative way, recombining it and producing an application that brings value to the 
company. In fact, companies evolve by making this type of change in their framework, and this can affect their 
survival in the market. As long as they are able to carry out such innovations, they will be able to acquire a 
competitive advantage and thus guarantee their future, at least in the short and in the medium term. 

Genetic mutation is similar to radical and even disruptive innovation. Radical innovation occurs when a completely 
new product is developed from new knowledge. Disruptive innovation, in turn, is not limited to a new product, 
but promotes the rupture of paradigms, changing the way things are done, creating, for example, a new 
consumption habit. Many people wonder how a company can be so innovative as to change the market. How do 
they manage to do this? The answer is simple: they trust the evolutionary process. They are aware that the 
mutation is an extremely important variation in the process. In the business world, we could refer to mutation as 
experimentation, that is, the dedication of time to explore possible new paths. 

Some of these paths go wrong, that is, they do not survive when tested by natural selection. Others do work, 
providing a sustained competitive differential to the company. Very few others can simply change the world in 
the context of the company's market. Everyone who invests in innovation knows that, of all initiatives, only a few 
will work. More than that: they know that, perhaps, at some point in the timeline, an opportunity will arise, within 
their framework of experiments, to change the world. Those that do not invest in mutation will never change the 
world. There is no miracle. Those that invest in incremental innovation will certainly have interesting advantages 
over the vast majority of their competitors. Those that do not invest in innovation, we are sorry to say, will die, 
because the process of natural selection is relentless. 
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Much of the work published in this journal is dedicated to issues within the Brazilian electricity sector, of course. 
The R&D programme promoted by the Brazilian Electric Energy Agency (ANEEL) is one of the major vectors of 
technological innovation in the sector. Technological innovation, as we know, is not limited to those results 
produced by R&D projects, but rather encompasses a vast diversity of enterprises. However, once R&D creates 
new knowledge, it is evident that disruptive innovation, in practice, is unlikely to find space in another type of 
activity. We have clearly noticed, in the electricity sector, a tendency to shift the focus from the R&D programme 
to initiatives that, although important, will never replace the role of scientific innovations in the sector. They are 
the ones who can provide sustainable competitive differential and guarantee the sector's survival and evolution. 

This issue of Espaço Energia, after the traditional and rigorous scientific evaluation process, which counts on the 
expertise of the most renowned scientists in the sector, brings us three very interesting papers. The first deals 
with the issue of determining the life cycle of batteries, which, as everyone knows, have acquired an important 
role in the energy sector, based on technological developments. The second paper is an extremely interesting 
analysis, authored by two very active collaborators of the journal (it is reiterated here that their paper went 
through the same double-blind reviewing process), which deals with the issue of investment in hydroelectric 
plants with reservoirs, which represent one of the safest and cheapest energy production arrangements, in 
addition to having the least impact on nature (some, many claim, even bring benefits when it comes to socio-
environmental aspects). The last work deals directly with issues related to the decrease in energy consumption 
through a proposal for the management of consumption based on the intensity variation of LED type luminaires, 
a process referred to as LED dimming. 

On behalf of the editors of Espaço Energia, as well as all collaborators, including the authors, I wish you a good 
reading. May the works published here contribute with new ideas, so that we can be prepared for the challenges 
of the future and thrive in our natural selection process. 

Klaus de Geus 
Member of the board of editors 
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Editorial – Edição 34 – Abril de 2021 
 

A evolução da sociedade é muitas vezes catalisada pelas adversidades. Estamos vivendo um momento que parece 
demonstrar isso claramente. Quando adversidades não se fazem presentes de modo significativo, tendemos a 
não usar todo o potencial que o desenvolvimento tecnológico nos proporciona. Poderíamos ter uma postura mais 
arrojada, mas tendemos a aguardar certo tempo, até que os riscos da mudança diminuam. Consequentemente, 
na ausência de condições adversas, levamos certo tempo para nos adaptarmos ao novo cenário que a tecnologia 
produz. Muitas áreas educacionais, por exemplo, outrora proibiam ou limitavam o ensino a distância. Hoje, o 
ensino a distância parece ser a única saída. Quando nos encontramos numa encruzilhada, nossos medos de 
determinadas escolhas ou decisões se esvaem. Somos literalmente obrigados a adotar nova postura. 

Nessas circunstâncias, pode-nos ocorrer o seguinte questionamento: se, ao olhar para trás, percebemos que a 
adversidade nos levou a evoluir, por que motivo não fizemos essa evolução ocorrer antes? Existem alguns 
argumentos possíveis. Um deles diz respeito ao risco de se abandonar um processo que está funcionando de 
maneira plenamente satisfatória e adotar algo incerto. Outro argumento possível é que talvez não tenhamos a 
postura e os costumes adequados para promover a evolução. Pode ser que não nos estejamos atentando para a 
nossa sobrevivência no futuro, mas apenas cuidando quanto aos perigos imediatos. Em outras palavras, é possível 
que não estejamos investindo em inovação como deveríamos, e esse erro pode ser fatal. 

Como sabemos, a biologia evolutiva lança mão de quatro tipos de variação genética, sem os quais não seríamos 
o que somos hoje: hereditariedade, seleção natural, recombinação e mutação. Fazendo um paralelo da biologia 
evolutiva com a inovação tecnológica, podem-se verificar algumas similaridades interessantes. Uma empresa, por 
exemplo, tem sua própria cultura de trabalho, uma herança vinda de tempos passados, às vezes até do passado 
remoto. Como podemos verificar pela maneira com a qual as empresas nascem, perduram por um tempo e depois 
morrem, existe um mecanismo que determina o destino de empresas tal como a seleção natural, processo pelo 
qual os mais aptos sobrevivem e que define, em última análise, a forma da população. 

Passemos agora a lucubrar a respeito das duas variações restantes, a recombinação e a mutação. A recombinação 
é essencial na produção de indivíduos com características ligeiramente diferentes. Dois cromossomos interagem 
e trocam parte de seu material genético um com o outro. No domínio tecnológico, algo semelhante ocorre quando 
produzimos uma inovação incremental, por exemplo, um novo produto baseado em tecnologia existente, mas 
que faz uso delas de maneira inovadora, produzindo uma aplicação que traga valor à empresa. De fato, as 
empresas evoluem fazendo esse tipo de alteração em seu arcabouço, e isso pode afetar sua sobrevida no 
mercado. Enquanto ela estiver apta a realizar tais inovações, ela poderá adquirir diferencial competitivo e, assim, 
garantir seu futuro, pelo menos no curto ou médio prazo. 

A mutação genética é semelhante à inovação radical e até mesmo à inovação rompente (o termo mais conhecido 
para esse tipo de inovação é aquele oriundo do termo em inglês disruptive, ou seja, “inovação disruptiva”). A 
radical ocorre quando se desenvolve, a partir de novos conhecimentos, um produto completamente novo. A 
inovação rompente, por sua vez, não se limita a um produto novo, mas promove a ruptura de paradigmas, 
mudando a maneira como as coisas são feitas, criando, por exemplo, um novo hábito de consumo. Muitos se 
perguntam como uma empresa pode ser tão inovadora a ponto de mudar o mercado. Como elas conseguem fazer 
isso? A resposta é simples: elas confiam no processo evolutivo. A partir daí, têm consciência de que a mutação é 
uma variação extremamente importante no processo. No mundo empresarial, poderíamos chamar a mutação de 
experimentação, ou seja, a dedicação de tempo para explorar possíveis novos caminhos. 

Alguns desses caminhos dão errado, isto é, não sobrevivem quando postos à prova pela seleção natural. Outros 
dão certo, provendo diferencial competitivo sustentado à empresa. Outros pouquíssimos podem simplesmente 
mudar o mundo, no contexto do mercado da empresa. Todos que investem em inovação sabem que, de todas as 
iniciativas, apenas algumas dão certo. Mais do que isso: sabem que, talvez, em algum ponto na linha do tempo, 
surja uma oportunidade, dentro de seu arcabouço de experimentos, de mudar o mundo. As que não investem em 
mutação jamais mudarão o mundo. Não existe milagre. As que investem em inovação incremental certamente 
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terão vantagens interessantes sobre a grande maioria de seus concorrentes. As que não investem em inovação, 
sentimos muito, morrerão, pois o processo de seleção natural é implacável. 

Grande parte dos trabalhos publicados neste periódico se dedicam a questões do setor elétrico brasileiro, 
naturalmente. O programa de P&D da ANEEL é um dos grandes vetores da inovação tecnológica no setor. A 
inovação tecnológica, como sabemos, não se limita àqueles resultados produzidos em projetos de P&D, mas 
abrangem uma vasta diversidade de empreendimentos. Entretanto, uma vez que P&D cria novos conhecimentos, 
é evidente que a inovação rompente, na prática, dificilmente encontrará espaço em outro tipo de atividade. 
Temos percebido claramente, no setor elétrico, uma tendência de desviar o foco do programa de P&D para 
iniciativas que, apesar de importantes, jamais substituirão o papel das inovações científicas no setor. Só elas 
podem prover diferencial competitivo sustentável e garantir a sobrevivência e a evolução do setor. 

Esta edição da Espaço Energia, após o tradicional e rigoroso processo de avaliação científica, que conta com a 
expertise dos mais renomados cientistas do setor, traz-nos três artigos muito interessantes. O primeiro trata da 
questão da determinação da vida útil de baterias, as quais, como todos sabem, têm adquirido papel importante 
no setor, com base na evolução tecnológica. O segundo artigo é uma análise interessantíssima, de autoria de dois 
assíduos colaboradores do periódico (reitera-se aqui que seu artigo foi submetido ao mesmo processo de 
avaliação duplamente cego), que trata da questão de investimento em usinas hidrelétricas com reservatório, as 
quais representam o arranjo mais seguro e mais barato de produção de energia, além de trazer os menores 
impactos na natureza (alguns, muitos alegam, trazem até benefícios quando se trata de aspectos 
socioambientais). O último trabalho trata diretamente de questões relacionadas à diminuição no consumo de 
energia mediante uma proposta de gestão do consumo de energia com base na variação de intensidade de 
luminárias do tipo LED, processo designado pelo termo provindo do inglês dimmer, a saber, “dimerização”. 

Em nome do corpo de editores do periódico Espaço Energia, assim como de todos que têm contribuído com ele, 
inclusive os assíduos autores, desejo uma boa leitura, e que os trabalhos aqui publicados possam dar aos leitores 
novas ideias e, assim, possamos prosperar em nosso processo de seleção natural. 

Klaus de Geus 
Membro do corpo de editores 
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Development of a 
universal 
methodology for 
determining the 
remaining useful life 
of batteries based on 
manufacturer 
information 
 
Desenvolvimento de uma 
metodologia universal de 
determinação de vida útil 
de baterias baseada nas 
informações dos fabricantes 

Alexandre Pujol Lazarini 
Patricio Rodolfo Impinnisi 
 

Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento 
LACTEC 
lazarini100@gmail.com 

Abstract: The option to use batteries in energy storage 
systems has become technically and economically viable due 
to relevant cost reduction and an increase of the useful life. 
The selection of a battery depends on several factors that 
interfere with durability, like the regimes and conditions of 
use. Aging processes that occur in a battery are varied and 
there is no universal method that considers all these factors 
at the same time as the battery is subjected to typical charge 
and discharge variations. This work develops a practical 
methodology, applicable to any battery technology, which 
allows, from information supplied by manufacturers or from 
laboratory tests, that facilitates how to determine battery 
configuration for storage systems and how to estimate their 
durability considering operating temperature, depth of 
discharge and the time since its manufacture. The 
methodology allows to consider operating regimes with 
irregular cycles, incomplete recharges, interruptions during 
loads and discharges and variable temperature. 

Keywords: Energy storage, batteries, mechanism, modes and 
causes of degradation, prediction of useful life. 

Resumo: A opção do uso de baterias em sistemas de 
armazenamento de energia tornou-se técnica e 
economicamente viável devido à redução de custos e 
aumento da vida útil. A seleção de uma bateria depende de 
vários fatores que interferem na durabilidade, como os 
regimes e condições de uso. Os processos de envelhecimento 
que ocorrem em uma bateria são variados e não existe um 
método universal que considere todos esses fatores ao 
mesmo tempo em que a bateria é sujeita a variações típicas 
de carga e descarga. Este trabalho desenvolve uma 
metodologia prática, aplicável a qualquer tecnologia de 
bateria, que permite, a partir de informações fornecidas 
pelos fabricantes ou de testes de laboratório, dimensionar 
baterias para sistemas de armazenamento e estimar sua 
durabilidade considerando a temperatura de operação, a 
profundidade de descarga e o tempo transcorrido desde sua 
fabricação. A metodologia desenvolvida permite considerar 
regimes de operação com ciclos irregulares, recargas 
incompletas, interrupções durante as cargas e/ou descargas 
e temperaturas variáveis. 

Palavras-Chave: Armazenamento de energia, baterias, 
determinação de vida útil. 

1 Introdução 

Os SAE´s (Sistemas de Armazenamento de Energia) têm se 
transformado num componente crítico em muitas aplicações 
relacionadas à mobilidade (desde sua utilização em celulares 
até veículos elétricos) e em aplicações estacionárias como no 
caso do aproveitamento das fontes de energia renováveis). O 
dimensionamento eficiente destes sistemas de 
armazenamento de energia depende principalmente do 
conhecimento das características operacionais das baterias 
em diferentes condições, como por exemplo, em diferentes 
temperaturas e com diferentes perfis de carga e descarga. 

Embora os fabricantes forneçam muitas informações sobre o 
comportamento das baterias em diferentes condições 
operacionais (em geral são informações sobre o desempenho 
da bateria quando submetida a regimes de carga e descarga 
com correntes constantes, temperaturas constantes e 
sempre carregando completamente as baterias ao fim de 
cada ciclo), é quase impossível obter estas informações para 
todos os possíveis regimes de operação que de fato 
acontecem numa aplicação em campo. 

Como detalhado por YANG et al. [1], no caso das baterias de 
íons de lítio, é sabido que a degradação da capacidade está 
relacionada com as reações denominadas paralelas 
(indesejáveis) que acontecem espontaneamente degradando 
a bateria, aumentando sua resistência interna e reduzindo 
sua eficiência coulombiana (relação entre a carga retirada da 
bateria e a carga fornecida) Assim, determinar a durabilidade 
destes sistemas num regime específico (muitas vezes com 
correntes e temperaturas variáveis, e permanecendo 
diferentes períodos em diferentes estados de carga) é uma 
tarefa que exige o desenvolvimento de uma metodologia 
adequada. 
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Atualmente é comum o fabricante de sistemas estacionários 
declarar 15 ou 20 anos de durabilidade e em alguns casos é 
declarada uma durabilidade de até 25 anos [2] tornando 
quase impossível a sua verificação experimental. Entretanto, 
as durabilidades apresentadas pelos fabricantes são 
normalmente expressas em seus catálogos com base em 
regimes de operação regulares com profundidades de 
descargas constantes, cargas completas e temperaturas 
estáveis. E na prática observam-se ciclos irregulares, recargas 
incompletas, temperaturas variáveis e interrupções nos 
ciclos de carga-descarga que irão alterar a durabilidade das 
baterias. 

Uma solução para calcular a durabilidade das baterias seria 
propor um procedimento acelerado de teste laboratorial de 
forma a verificar os dados fornecidos pelo fabricante. 
Entretanto, devido à demora dos testes (mesmo quando 
acelerados), se a aquisição de um SAE dependesse desses 
testes para ser efetivada, a aquisição poderia não acontecer 
no tempo previsto inviabilizando toda a operação. 

De qualquer forma, independentemente de utilizar os dados 
fornecidos pelo fabricante ou os dados dos testes do 
laboratório, uma metodologia deve ser desenvolvida para 
poder determinar a durabilidade do banco de baterias 
quando opera fora dos regimes constantes descritos nos 
dados fornecidos pelo fabricante ou numa combinação de 
regimes, na maioria das vezes transientes, com correntes e 
temperaturas variáveis. 

De fato, tanto os dados fornecidos pelos fabricantes, como os 
dados obtidos a partir dos testes laboratoriais (que em última 
instância são obtidos nas mesmas condições experimentais) 
são resultado de testes em condições ideais, ou seja, com 
temperaturas constantes, correntes constantes, com ciclos 
de idêntica durabilidade, etc. Na prática, em condições reais 
de operação, a situação é diferente. As temperaturas mudam 
ao longo dos ciclos, os ciclos não têm a mesma duração e não 
são idênticos, as correntes de carga e descarga variam, os 
ciclos são interrompidos por pausas (muitas vezes aleatórias), 
etc. 

Esse é o motivo pelo qual é necessária uma metodologia que 
permita estimar a durabilidade do SAE em qualquer condição 
de operação (dentro dos limites permitidos). A metodologia 
proposta neste trabalho permitirá ao projetista dimensionar 
o SAE, ou a partir dos dados obtidos nas condições ideias dois 
laboratórios (sejam do fabricante ou de terceiros), ou para 
qualquer regime real de operação em campo, em função de 
um perfil de utilização previamente determinado. 

Esta metodologia também permitirá ao usuário, que não 
dispõe de tempo ou recursos para realizar novos ensaios de 
durabilidade nas reais condições da sua aplicação, fazer as 
previsões iniciais de durabilidade do SAE na sua aplicação, 
baseadas nos dados disponibilizados pelos fabricantes (ou 
laboratórios de terceiros). 

2 Vida útil de baterias 

A vida útil de baterias é influenciada por diversos fatores. 
Para poder lidar na prática com muitos fatores e poder 
estimar a vida útil de baterias, esses fatores foram 

agrupados, segundo seu impacto, em duas categorias a 
saber: os que são decorrentes do uso da bateria e os que 
independem da utilização da bateria. Os que dependem da 
utilização da bateria (como a profundidade de descarga, as 
correntes aplicadas, a temperatura de operação, etc.) 
impactam na denominada vida ciclagem e os que não 
dependem da utilização da bateria impactam na denominada 
vida calendário conforme SMITH K. et al. [3]. 

2.1 Vida-calendário 

A vida-calendário (também denominada calendar life) é o 
tempo de vida de uma bateria (determinado pela perda de 
20% da sua capacidade inicial) medido em meses ou anos, 
contabilizado desde a data da sua fabricação. Ela é 
independentemente da bateria estar sendo utilizada ou não. 
Este tempo de vida é influenciado pela temperatura 
ambiente e pelo estado de carga em que a bateria se 
encontra. A degradação devida ao tempo em que a bateria 
está em circuito aberto se explica considerando que apesar 
da bateria não estar em operação algumas reações 
eletroquímicas indesejáveis sempre ocorrem mesmo quando 
a bateria está em circuito aberto como destacado por 
BROUSSELY M. et al. [4]. 

No caso particular das baterias de íons de lítio, algumas das 
reações que afetam a vida calendário foram relatadas por 
KANEKO et al. [5] e OGUMI Z. [6]. Dentre as reações 
mencionadas nesse trabalho, uma que se destaca é a perda 
de íons de lítio devida à formação da Interface de Eletrólito 
Sólido (SEI). Esta perda se deve à parte dos íons de lítio 
disponíveis para o transporte de carga no eletrólito que reage 
com o material dos eletrodos (principalmente com o eletrodo 
negativo de grafite) formando um composto sólido 
indesejado, chamado SEI, que cresce a medida que a bateria 
é utilizada (aumentando a resistência elétrica interna da 
bateria). Esta é, na maioria dos casos, como indicado por 
BROUSSELY et al. [4], a principal reação que leva à perda de 
capacidade durante a vida calendário da bateria de íons de 
lítio. 

Sejam quais forem os principais fatores que afetam a vida 
calendário, todos eles estão incluídos na informação 
proveniente do fabricante (seja na informação da vida ciclada 
ou na informação da vida calendário). A vida calendário é 
informada pelo fabricante na forma de um tempo em anos. 

De forma geral, a relação entre a degradação devida à vida 
calendário e o tempo transcorrido desde a fabricação da 
bateria não é linear, conforme descrito por NARAYAN et al. 
[7]. Estudos indicam que esta relação é proporcional à √𝑡 
como apresentado por KANEKO et al [5] e HATO et al. [8]. Por 
esse motivo, neste trabalho, é proposta uma dependência 
com a √t para a vida calendário. Esta relação é representada 
pela Equação 1, 

                                 𝑆𝑂𝐻(𝑡) = 100 − 𝐴 ∗ √𝑡                        (1) 

em que: 

SOH(t) estado de saúde em função do tempo t transcorrido 
desde a fabricação da bateria (em percentual); 
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A constante de normalização obtida a partir das 
informações do fabricante para a vida calendário; 

t tempo transcorrido desde a fabricação da bateria. 

Para calcular o parâmetro A é necessário ter a informação do 
fabricante sobre a vida calendário da bateria em relação ao 
tempo. 

2.2 Vida-ciclagem 

Todos os fatores que influenciam a durabilidade da bateria e 
que estão relacionados à forma como ela é utilizada são 
agrupados no termo vida ciclagem. Os mecanismos de 
degradação que determinam a vida ciclagem são diversos e 
estão relacionados às reações químicas e eletroquímicas que 
acontecem internamente quando a bateria está operando. 

Os principais parâmetros operacionais que afetam a cinética 
destas reações são a profundidade de descarga (DOD), a 
temperatura (T) e as correntes (i) tanto de carga como de 
descarga. Outros parâmetros que também influenciam em 
maior ou menor grau são: o estado de carga (SOC) e sua 
variação (DSOC), a tensão de carga (Vcarga) e a quantidade de 
energia já fornecida pela bateria somando-se todos os ciclos 
já executados, que é o energy throughput, como descritos 
por WANG et al. [9]. 

A vida ciclagem de uma bateria é informada pelo fabricante 
por meio do número de ciclos (n) que a bateria pode executar 
em função da profundidade de descarga (DOD) para uma 
temperatura de referência (Tref) até ela perder 20% da sua 
capacidade inicial. Esta dependência do número de ciclos n 
em função do DOD é normalmente fornecido pelos 
fabricantes, para uma única temperatura (Tref), na forma 
gráfica, como apresentado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Curva típica da profundidade de descarga (DOD) versus 
número de ciclos (n). 

Um segundo fator importante para determinar a vida 
ciclagem é a temperatura de operação da bateria. Há diversas 
formas de considerar o impacto da temperatura de operação 
no número de ciclos. Segundo NARAYAN et al. [7] uma forma 
de incluir esta dependência seria através da Equação 2, 

					𝑛(𝑇1, 𝐷𝑂𝐷) = 𝑛(𝑇𝑟𝑒𝑓, 𝐷𝑂𝐷) − ƒ	(𝑇1). 𝐷𝑛(𝐷𝑂𝐷)	          (2) 

em que: 

𝑓(𝑇1) um fator obtido a partir de dados do 
fabricante ou a partir de considerações 
teóricas como a Lei de Arrhenius; 

𝐷𝑛(𝐷𝑂𝐷) diferença no número de ciclos entre duas 
temperaturas; 

𝑛(𝑇!"# , 𝐷𝑂𝐷) número de ciclos na temperatura de 
referência para um determinado DOD; 

𝑛(𝑇1, 𝐷𝑂𝐷) número de ciclos para uma temperatura e um 
DOD qualquer; 

𝑇1  temperatura média, interpolada. 

Essa equação permite calcular o número de ciclos máximo 
𝑛(𝑇1, 𝐷𝑂𝐷) para uma determinada temperatura e 
profundidade de descarga (DOD) a partir de 02 informações, 
sendo a primeira informação o número de ciclos conhecido 
para uma temperatura de referência e DOD (n(Tref,DOD)) e a 
segunda informação como sendo a diferença entre o número 
de ciclos para duas temperaturas quaisquer (Dn(DOD)). 

Posteriormente, calcula-se o fator 𝑓(𝑇1)	que é obtido dos 
dados do fabricante ou a partir de considerações teóricas. 
Esse fator irá corrigir a diferença entre o número de ciclos 
para duas temperaturas quaisquer e então ser subtraído do 
número de ciclos na temperatura de referência para um 
determinado DOD. 

2.3 Abordagem dinâmica da ciclagem 

Na maioria das aplicações, as baterias são submetidas a um 
perfil complexo de operação, determinado pelas reais 
condições de utilização que, em geral, não seguem um 
padrão constante. No caso mais simples de predição de vida 
útil, o número máximo de ciclos que uma bateria pode 
fornecer é obtido considerando-se somente o fator 
profundidade de descarga (DOD) e supondo que ele é 
constante (sempre a mesma profundidade de descarga ao 
longo de toda a vida útil da bateria). 

Segundo NARAYAN et al. [7], o principal inconveniente desse 
modelo é que ele não leva em conta a perda de capacidade, 
ele considera a capacidade constante. Nesse mesmo trabalho 
é ressaltado que a metodologia teria mais acuracidade se 
considerasse a perda de capacidade a cada ciclo, de maneira 
que seria necessário analisar a capacidade ciclo por ciclo 
durante a ciclagem. 

Para levar em consideração a perda de capacidade ciclo por 
ciclo, uma possibilidade é a denominada abordagem 
dinâmica. A proposta desta abordagem está baseada no 
conceito de microciclos. Um microciclo, neste contexto, é 
definido como um pequeno ciclo de duração variável que 
existe ente duas passagens consecutivas pelo zero de 
corrente. Isso geralmente é mais curto que um ciclo completo 
de carga ou de descarga. NARAYAN et al. [7] alertam que essa 
abordagem envolve levar em consideração todas as 
transições de corrente zero. Nessa abordagem, um ciclo 
realizado pela bateria pode ser tanto um ciclo de descarga, 
quanto um ciclo de carga, haja visto que em ambos os casos 
há estresse da bateria. 

Na degradação devido à ciclagem, apenas os períodos ativos 
do ciclo (ou seja, com circulação de corrente) devem ser 
considerados. A Figura 2 ilustra esse conceito. Os estados 
com corrente iguais a zero (i = 0) são ignorados na 
degradação devida à ciclagem e são considerados na 
degradação da denominada vida calendário. Na Figura 2, a 
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área sombreada de cada microciclo representa a carga em Ah 
que a bateria fornece ou recebe nesse intervalo. O subíndice 
i identifica o número do microciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Exemplo de perfil de corrente da bateria em função do 
tempo mostrando intervalos arbitrários de microciclo. 

No cálculo do estresse sofrido pela bateria, é comum analisar 
a energia (Wh) no lugar da carga (Ah). Neste caso a carga 
deve ser multiplicada pela tensão da bateria. Desta forma, 
segundo QUENTIN B. [10], excluindo do cálculo os períodos 
sem circulação de corrente, a energia fornecida ou recebida 
pela bateria (ETH) em cada ciclo pode ser calculada pela 
Equação 3, 

                           𝐸𝑇𝐻$%$&' = ∑ 𝑖( ∗ 𝑢( ∗ 𝑡()
(*+                           (3) 

em que: 

ETHCICLO energia circulada pela bateria durante todo o 
ciclo, em Wh; 

i corrente da bateria durante o microciclo “i”, 
em A; 

u tensão da bateria durante o microciclo “i”, 
em V; 

t tempo do microciclo “i”, em horas; 
i identificador do microciclo; 
n número de microciclos “i” dentro de um ciclo. 

Nessa equação, a tensão u, durante o microciclo, na carga 
costuma ser diferente da tensão durante a descarga (para um 
mesmo estado de carga). Este fenômeno é conhecido como 
histerese. Na Figura 2, os valores das tensões em cada fase 
do microciclo (para i=1 até 5) não são informados e este 
fenômeno foi desconsiderado. 

Além da profundidade de descarga, outro fator relevante 
para determinar o estresse sofrido pela bateria é a 
temperatura à qual ela está submetida durante a operação. 
As empresas costumam informar o impacto da temperatura 
na durabilidade da bateria, mas considerando que ela é 
constante ao longo de toda a vida útil declarada por eles. 

Em geral, a temperatura pode não ser constante durante os 
microciclos e mais ainda durante os ciclos (que são mais 
demorados, pois comportam vários microciclos). Na análise 
apresentada até agora o valor da 𝑇1  representa a média 
ponderada da temperatura durante todo o período 
considerado, baseado na duração desse período. No caso dos 

ciclos e dos microciclos, segundo NARAYAN et al. [7], esta 
média ponderada é calculada utilizando a Equação 4, 

                                  𝑇1	𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 =
, -.(!

"#$ ∗0(
∑ 0(!
"#$

                                   (4) 

em que: 
 
𝑇1𝑐iclo temperatura média ponderada durante todo 

um ciclo, em °C; 
𝑇1( temperatura média durante o microciclo “i” 

calculada pela média dos pontos registrados, 
em °C; 

ti tempo do microciclo “i”, em horas; 
i índice do microciclo dentro de um ciclo. 
 
Assim, o procedimento de abordagem dinâmica na operação 
da bateria (que considera a perda ciclo a ciclo da capacidade) 
pode ser realizado através do método da contagem de 
eventos. 

2.4 Método da contagem de eventos 

Nas baterias, o número proporcional de ciclos perdidos (ou 
seja, a degradação) sob os mesmos níveis de DOD e 
temperatura para cada ciclo pode ser calculado através da 
regra Palmgren-Miner, um modelo emprestado dos estudos 
de fadiga mecânica segundo MARANO V. et al. [11]. 

Esta regra afirma que o tempo de vida de um componente 
após sofrer uma série de eventos de carregamento é 
reduzido por uma fração finita, que corresponde à proporção 
de eventos de carregamento sofridos. No caso das baterias, 
essa fração finita é a razão entre o número de ciclos pelos 
quais a bateria passou sob um fator de estresse específico 
(neste caso DOD e temperatura) e o número total esperado 
de ciclos previstos até a EOL (End of Life) sob esse fator de 
estresse. A regra de Palmgren-Miner pode ser expressa como 
segue na Equação 5, conforme descrito por VERA L.H. e 
KRENZINGER A. [12], 

																														𝐷2(2 = ∑ 𝐷(3
(*+ = ∑ 3"

)"
3
(*+                               (5) 

em que: 

𝐸( quantidade de ciclos realizados; 
𝑛( número máximo de ciclos para que a EOL seja 

atingida; 
E número de eventos até que a EOL seja atingida; 
Dcic degradação total acumulada devido à ciclagem; 
Di degradação devido ao evento i. 

A degradação devida à ciclagem (Dcic) é um processo 
cumulativo. Ela será calculada a cada ciclo e então subtraída 
do SOH. Como descrito anteriormente, a escala de 
degradação é feita para garantir que, quando Dcic = 100% 
(bateria totalmente degradada), o SOH seja de 80%. 

Um exemplo de cálculo é apresentado na Tabela 1. Nela 
foram utilizados dados aleatórios com o único objetivo de 
exemplificar a forma do cálculo. A tabela apresenta uma 
sucessão de três tipos de operação com DOD e temperaturas 
diferentes, aplicados a uma mesma bateria. 

i=1

i (A)

t (h)

i=2

i=3

i=4

i=5

Descarga

Carga
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O objetivo é calcular a degradação total da bateria devida a 
estes três regimes de operação. Os dados aleatórios 
utilizados na Tabela 1 são o número máximo de ciclos nmáx 
(coluna 2) e o número de ciclos executados n (coluna 3). Na 
coluna 4 é calculada a degradação Dcic percentual devida a 
cada regime de operação. Posteriormente, na coluna 5 foi 
calculada a degradação acumulada Dcictot então foi 
determinado seu estado de saúde SOH. 

Tabela 1: Exemplo de cálculo – Perda de capacidade acumulada. 

Uso (nmáx) n Dcic 
(%) 

Dcictot 
(%) 

SOH 
(%) 

1 (DOD1, T1) 6.000 300 5% 5% 99% 
2 (DOD2, T2) 4.000 2.000 50% 55% 89% 
3 (DOD3, T3) 1.000 200 20% 75% 85% 

3 Modelos de previsão de envelhecimento de baterias 

Estimar o envelhecimento de um sistema eletroquímico 
significa prever a evolução de um ou mais parâmetros (como 
resistência interna, capacidade, etc.) ao longo do tempo. 
Atualmente a durabilidade de baterias para aplicações de 
grande porte é elevada, e como foi dito, isso dificulta sua 
verificação experimental (não só por parte dos usuários 
senão também por parte dos fabricantes). Por esse motivo, 
conforme QUENTIN B. [10] modelos são muito importantes e 
de fato são amplamente utilizados. 

A estimativa de vida útil de uma bateria será mais ou menos 
precisa e confiável, dependendo da precisão e confiabilidade 
do modelo usado. De fato, os modelos são os responsáveis 
por simular e estimar a evolução de variáveis ao longo do 
tempo. 

Esses modelos de previsão de envelhecimento podem ser 
categorizados em três categorias distintas: modelos físico-
químicos baseados em propriedades físicas, modelos 
matemáticos e modelos fatigantes como representado na 
Figura 3, adaptada de QUENTIN B. [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Diferentes métodos de previsão de envelhecimento de 

baterias (adaptado de Quentin B. [10]). 

Essa classificação é utilizada por QUENTIN B. [10]. Entretanto, 
existem outras classificações possíveis como destacado por 
BROUSSLEY M et PISTOIA G. [4]. 

Segundo QUENTIN B. [10], os modelos mais comuns são 
baseados nas propriedades físico-químicas da bateria 
(encontrados na literatura como "modelos de tempo de vida 
baseados no desempenho"). Neste caso, o modelo requer 

uma entrada de informação de alguma grandeza física, seja 
na forma de uma condutividade elétrica, uma curva de 
medição empírica ou uma lei eletroquímica. Estes modelos, 
baseados em propriedades físicas, serão separados aqui em 
três tipos: modelos eletroquímicos, modelos empíricos e 
finalmente modelos empíricos com circuitos equivalentes. 

No primeiro caso, as causas do envelhecimento aparecem 
explicitamente nos conjuntos de equações que governam a 
física desses processos. No segundo caso, os modelos 
empíricos extrapolam o envelhecimento através de 
propriedades medidas que podem ou não estar relacionadas. 
Modelos empíricos de circuitos equivalente são uma forma 
de representar comportamentos físicos por meio de 
elementos passivos em circuitos equivalentes e utilizados 
para modelar o fenômeno físico QUENTIN B. [10]. 

Os modelos matemáticos são baseados em resoluções 
numéricas e não em equações ou curvas de parâmetros 
físico-químicos. Existem vários desses modelos, dentre os 
quais cita-se o modelo chamado de redes neurais artificiais 
(RNA), que se aproxima de modelos estatísticos. Segundo 
QUENTIN B. [10], a RNA tem uma abordagem muito diferente 
dos modelos convencionais, tentando vincular os dados de 
entrada e saída, sem inferir nas questões físicas dessa 
relação. 

Já os modelos do tipo fadiga, permitem obter a vida útil 
restante da bateria de acordo com os eventos repentinos, 
incrementando as deteriorações à medida que ocorrem. Dois 
tipos podem ser distinguidos: o método Wöhler e o modelo 
ponderado Ah-Throughput descrito por ZHANG et al. [13]. O 
método de Wöhler também é chamado Cycle Counting Model 
(CCM) ou rainflow counting (QUENTIN B. [10]). Esse método 
é muito utilizado para avaliação da fadiga mecânica e 
representa para um determinado material ou peça, o número 
de ciclos antes da falha, dependendo da tensão mecânica 
aplicada. 

Já o modelo de duração ponderada de vida, tradução livre 
dos termos em inglês Weighted Ah-Throughput Approach, 
Weighted Ah-model, Ampere-hour (Ah) throughput model, 
considera a energia total trocada pela bateria, tanto na carga 
quanto na descarga (ZHANG P. et al. [13]). Este método é 
semelhante ao método de Wöhler, pois baseia-se no 
pressuposto de que a bateria tem sua vida útil diminuída a 
cada utilização. 

A diferença entre os dois modelos reside no fato de que essa 
redução de vida útil é uma função da carga trocada e não 
mais do número de ciclos. A carga é um bom indicador do 
estresse a que a bateria é submetida durante a ciclagem. 
Além disso, a abordagem é modificada e leva em 
consideração vários parâmetros, como por exemplo certas 
condições operacionais que podem levar a um aumento na 
taxa de envelhecimento e outras condições que podem levar 
à sua diminuição (ZHANG P. et al. [13]). 

QUENTIN B. [10] detalha ainda as vantagens e desvantagens 
dos modelos apresentados. No caso dos modelos 
eletroquímicos, uma grande desvantagem é a complexidade 
das equações e da própria modelagem, uma vez que é 
necessário avaliar a influência de muitos parâmetros de 
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acordo com o perfil de operação e considerar que a própria 
operação se altera com o tempo. 

Por exemplo, o coeficiente de difusão de íons de lítio 
depende do estado da carga, mas também muda 
dependendo do envelhecimento. No entanto, apesar dessas 
desvantagens, esse tipo de modelo eletroquímico é o mais 
próximo da realidade, pois os parâmetros representam 
grandezas físicas reais e todos eles podem, em princípio, ser 
mensurados como, por exemplo, o tamanho das partículas 
que formam o material ativo dos eletrodos ou a concentração 
do eletrólito. Mas, este tipo de modelo costuma se tornar 
muito específico, funcionando apenas para uma bateria em 
particular, justamente aquela com esses parâmetros 
específicos. 

Os modelos empíricos são frequentemente utilizados como 
uma primeira aproximação. De fato, o modelo empírico é 
muito simples de configurar, pois são suficientes alguns 
testes para extrapolar os resultados. A desvantagem é que é 
necessário executar testes (ciclagem ou calendário) até os 
momentos próximos ao final da vida útil, caso contrário, a 
previsão do envelhecimento perde a confiabilidade. Além 
disso, em todos os casos, os erros de medição cometidos têm 
um impacto direto na confiabilidade das previsões. 
Extrapolar os resultados dos testes, muitas vezes pode ser 
arriscado pois os fenômenos do envelhecimento podem 
mudar e suas velocidades também (desaceleração ou 
aceleração). Assim, por exemplo, conclusões baseadas na 
extrapolação de poucos dados empíricos apresentaram erros 
da ordem de 40% na previsão como descrito por TAKEY et al. 
[14]. 

Por este motivo, a utilização deste método é restrita às 
previsões curtas ao longo do tempo, em casos muito 
específicos. Apesar destas limitações da modelagem 
empírica, ela se torna mais útil quando é combinada com 
outros métodos. Por exemplo, uma curva empírica da 
cinética de crescimento do SEI (Solid Electrolyte Interface), ou 
interface sólida do eletrólito é um substituto perfeito para 
qualquer tentativa de modelar esse crescimento por meio de 
equações matemáticas obtidas a partir dos modelos 
eletroquímicos. 

No caso dos modelos que utilizam redes neurais, a maior 
desvantagem é a necessidade de uma grande quantidade de 
dados para que a rede neural gere resultados confiáveis (o 
treinamento da rede neural). Em geral, a construção de 
modelos confiáveis baseados em medidas de desempenho é 
demorada e com resultados imprecisos quando aplicados a 
sistemas que operam sob um conjunto diferente de 
condições ou quando apresentam parâmetros construtivos 
diferentes. 
Finalmente, os modelos baseados na contagem de ciclos ou 
no fornecimento de uma quantidade determinada carga 
processada pela bateria (Ah) são capazes de determinar o 
EOL, de acordo com MARANO V. et al. [11] através de 
parâmetros como o energy throughput, o número de ciclos 
ou o tempo transcorrido desde a fabricação. 

TAKEY et al. [14] relatam que estudos anteriores mostram 
resultados precisos para a previsão da vida utilizado o energy 
throughput. Esses modelos são baseados principalmente nos 

dados fornecidos pelos fabricantes, assumindo que a bateria 
seja capaz de atingir um determinado energy throughput 
durante toda a sua vida sob certos fatores de estresse 
específicos, como DOD e temperatura. A regra Palmgren-
Miner (PM) é um dos exemplos mais comuns que se 
enquadram na categoria de modelos de contagem de ciclos 
segundo NARAYAN et al. [7]. 

Ainda segundo NARAYAN et al. [7], não são encontrados na 
literatura técnica muitos modelos baseados utilizando o 
energy throughput ou também chamado de Ah-throughput. 
Pode-se citar o estudo de benchmarking elaborado por 
WENZL et al. [15] que considera a modelagem de vida útil de 
baterias através CCM (Cycles Counting Methods) 
referenciando-se a trabalhos realizados pela NREL (National 
Renewable Energy Laboratory) onde o modelo introduz uma 
ponderação apenas considerando a profundidade da 
descarga por ciclo. 

Em outro trabalho, BEER et al. [16] avaliaram somente a 
influência do energy throughput na vida útil de baterias de 
chumbo-ácido e de íons de lítio, incluindo em seu modelo as 
taxas de descarga. 

4 Desenvolvimento da metodologia 

O equacionamento da metodologia proposta tem como base 
os principais estudos de predição de vida útil de baterias 
como descrito por SMITH et al. [3] no NREL que consideram 
duas componentes importantes na degradação: a vida-
calendário e a vida-ciclagem. Alguns parâmetros como o 
tempo da vida calendário e número de ciclos em função da 
profundidade de descarga são informadas pelos fabricantes 
na forma de tabelas ou gráficos. 

A NREL [17] considera que a degradação total da bateria Dtotal 
(que é composta pela somatória dos fatores degradação 
devido à vida calendário Dcal e degradação devida à vida 
ciclagem Dcic) pode ser descrita pela Equação 6. 

                                𝐷04056 = 𝐷256 +𝐷2(2                                  (6) 

A proposta desenvolvida neste artigo será apresentada em 
várias etapas. A seção 4.1 descreve o modelo da vida-
calendário em função do tempo e da temperatura. A seção 
4.2 detalha a extração dos dados da vida útil da folha de 
dados (datasheet) da bateria em função da temperatura e do 
DOD e apresenta o modelo dinâmico de perda de capacidade 
proposto em literatura, com algumas modificações. Por 
último, formata-se a união entre a degradação devida aos 
mecanismos agrupados na vida calendário e os que foram 
agrupados na vida ciclagem. 

4.1 Degradação devido a vida - calendário 

Como descrito anteriormente, a vida-calendário agrupa os 
mecanismos de degradação que atuam independentemente 
de a bateria estar operando ou não. Ou seja, a vida calendário 
incorpora os mecanismos de degradação decorrentes das 
reações que ocorrem mesmo quando a bateria se encontra 
em circuito aberto. Os principais fatores que afetam estas 
reações são o tempo e a temperatura (HATO et al. [8]). Neste 
artigo, o impacto do fator tempo na degradação será 
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considerado como sendo função da √𝑡 conforme descrito na 
Seção 2, e pode ser expressa simplesmente pela Equação 7, 

																																									𝐷(0) = 𝐴 ∗ √𝑡                                       (7) 
em que: 

D(t) degradação em função do tempo transcorrido; 
A fator de normalização; 
t tempo transcorrido. 

O fator A é obtido a partir das informações do fabricante. 
Entretanto, o limite dessa equação é a data final informada 
pelos fabricantes em seus catálogos. Existe uma relação 
estreita entre a degradação e o estado de saúde de uma 
bateria. Da forma como foram definidos estes conceitos, a 
relação entre o SOH e a degradação é dada pela relação     
SOH = 1 – degradação. Ao longo deste artigo, dependendo da 
conveniência, poderá ser utilizada uma ou outra forma de 
descrever a perda de desempenho da bateria. 

O outro fator de impacto na vida calendário abordado neste 
artigo é a temperatura. Para considerar a influência da 
temperatura na vida calendário são apresentadas 02 opções: 

• A primeira opção é utilizar a informação fornecida pelo 
fabricante através de gráficos contendo curvas 
relacionando o número de ciclos e consequentemente 
a degradação com a temperatura como apresentado na 
Figura 4. 

• A segunda opção (quando não se tem nenhuma 
informação do fabricante sobre o impacto da 
temperatura na vida calendário) é a utilização da Lei de 
Arrhenius. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Exemplo da influência da temperatura na vida útil de 
baterias de íons de lítio. 

Para a primeira opção, caso o fabricante disponibilize os 
dados (seja em forma gráfica ou de tabelas), os mesmos 
devem ser ajustados por meio de uma função contínua que 
permitirá determinar o fator de “penalização” devido à 
temperatura para qualquer valor de temperatura. Para estes 
fins, NARAYAN et al. [7] utilizam uma função polinomial de 
quarta ordem como apresentado na Equação 8, 

																		𝑛(-) = 𝑝9𝑇9 + 𝑝:𝑇:+𝑝;𝑇; + 𝑝+𝑇 + 𝑝<                    (8) 

em que: 

n(T) número de ciclos máximo para a temperatura T; 
T é a temperatura da bateria, em °C; 

p0 à p4 são os coeficientes obtidos da aproximação da
 função aos dados fornecidos. 

A Equação 8 somente pode ser utilizada dentro dos limites de 
temperatura informados pelos fabricantes, sendo possível 
apenas a interpolação de dados e não sua extrapolação. No 
caso da segunda opção, é utilizada a Lei de Arrhenius que 
determina que a velocidade de degradação segue uma 
relação exponencial com a temperatura na qual a cada 10°C 
de variação de temperatura se obtém um fator 2 na variação 
da degradação. Esta relação pode ser representada pela 
Equação 9, 

																																𝐷(-) = 2(-=-!"#)/+<                                     (9) 

em que: 

𝐷(-) degradação da bateria na temperatura T; 
T temperatura da bateria, em °C; 
Tref temperatura de referência informado pelo 

fabricante, em °C. 

Desta forma, a perda de capacidade das baterias (que é sua 
degradação) devida ao tempo transcorrido desde sua 
fabricação e a perda devida à temperatura podem ser 
agrupadas numa única equação matemática que calcule o 
impacto dessas duas variáveis na vida-calendário da bateria, 
como apresentado na Equação 10, 

																												𝐷256(0,-) =	𝐷256(0) ∗ 𝐷256(-)                                (10) 

em que: 

𝐷256(0,-) degradação calendário devido ao tempo (t) e à 
temperatura (T); 

𝐷256(0) degradação calendário devido exclusivamente ao 
tempo; 

𝐷256(-) degradação calendário devido exclusivamente à 
temperatura. 

Neste artigo e dependendo da opção de função utilizada para 
considerar o impacto do parâmetro temperatura, a Equação 
10 pode ser escrita de duas formas diferentes, segundo as 
Equações 11 e 12. 

		𝐷!"#(%,') = $𝐴 ∗ '𝑡 ∗ (𝑝)𝑇) + 𝑝*𝑇*+𝑝+𝑇+ + 𝑝,𝑇 + 𝑝-	-      (11) 

																							𝐷256(0,-) = B𝐴 ∗ C𝑡 ∗ 2(-=-!"#)/+<D                    (12) 

4.2 Degradação devido à ciclagem 

Em relação à vida ciclagem, na metodologia aqui proposta 
serão considerados os parâmetros profundidade de descarga 
(DOD) e temperatura (T). 

Na grande maioria dos casos, esses parâmetros não são 
independentes e combinam-se de modo a alterarem a taxa 
de degradação, o que dificulta a obtenção de um modelo 
empírico abrangente, uma equação matemática que consiga 
traduzir a degradação para qualquer combinação de 
parâmetros, de forma precisa. 

Por isso a vantagem da metodologia proposta reside no fato 
de não ser necessário modelar esses fenômenos, apenas 
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tratar os dados fornecidos pelos fabricantes ou pelos ensaios 
de laboratório (ou ambos). 

Com base na Equação 2, descrita na Seção 2.3, NARAYAN et 
al. [7] determinam o número máximo de ciclos possíveis em 
função da temperatura (T) e da profundidade de descarga 
(DOD), 

         𝑛(𝑇1, 𝐷𝑂𝐷) = 𝑛(𝑇𝑟𝑒𝑓, 𝐷𝑂𝐷) − ƒ	(𝑇1). 𝐷𝑛(𝐷𝑂𝐷)	         (2) 

em que: 

𝑓(𝑇1) um fator obtido dos dados do fabricante ou a 
partir de considerações teóricas (ou seja, ou 
é uma função polinomial que aproxima dados 
empíricos, ou é uma lei física como 
Arrhenius); 

𝐷𝑛(𝐷𝑂𝐷) diferença de ciclos entre duas temperaturas; 
𝑛(𝑇!"# , 𝐷𝑂𝐷) número de ciclos na temperatura de 

referência para um determinado DOD; 
𝑛(𝑇1, 𝐷𝑂𝐷) número de ciclos para uma dada temperatura 

média ponderada e para um determinado 
DOD. 

O termo ƒ	(𝑇1)Dn representa o número de ciclos perdidos ao 
passar da temperatura de referência 𝑇!"#  para a 
temperatura média do ciclo (𝑇1). Esse termo pode ser linear 
ou não-linear. NARAYAN et al. (2018) ao abordar a questão 
da temperatura, propuseram uma relação linear para a 
função ƒ	(TF) entre o número de ciclos (n) e a temperatura (T) 
para qualquer DOD. Segundo os autores, essa relação linear 
ocorre para uma bateria do tipo chumbo-ácida, a partir da 
análise dos dados fornecidos pelos fabricantes apresentados 
na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Exemplo de curvas de vida útil de baterias de chumbo em 
função do DOD e da temperatura. 

A relação linear propriamente dita, decorrente dos dados 
fornecidos pelo fabricante entre o número de ciclos (n) e a 
temperatura (T) (que é obtida ao relacionar os diferentes 
números de ciclos para as diferentes temperaturas para um 
DOD constante) é apresentada na Figura 6 e na Equação 13 
(a temperatura de referência informada neste caso foi de Tref 
= 20°C), 

																																				ƒ(𝑇$) = 	 $
%&$!"#
$'&$!"#

                               (13) 

em que: 

Ti temperaturas fornecidas pelo fabricante para a 
qual se conhece o número de ciclos (n), para um 
determinado DOD; 

Tref temperatura para a qual foram dadas as 
informações de número de ciclos versus DOD; 

𝑇1  é o valor médio da temperatura durante a execução 
do ciclo de carga e/ou descarga; 

𝑓(𝑇1) é a função que determina o fator de mudança do 
número de ciclos pela temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Exemplo de curvas de vida útil de baterias de chumbo em 
função do DOD e da temperatura (Fonte: NARAYAN [7]). 

Caso a função não seja linear e siga qualquer relação não 
linear, a proposta no presente trabalho é utilizar polinômios 
para a aproximação dos dados para descrever a vida ciclada 
da mesma forma como foi feito para a vida calendário, vide 
Equação 8. 

Em todos os casos, esta função (linear ou não) não pode ser 
utilizada fora dos limites da sua validade, que são os limites 
de temperatura fornecidos nos dados dos fabricantes, pois 
nestes casos não há uma lei física que possa ser extrapolada 
(somente uma aproximação de dados experimentais que 
pode ser interpolada). 

Caso a dependência da temperatura seja descrita por uma lei 
física (por exemplo por Arrhenius) podem-se determinar as 
constantes da equação também a partir dos dados do 
fabricante. 

Uma alternativa diferente da proposta por NARAYAN et al. [7] 
para determinar o número de ciclos 𝑛(𝑇1, 𝐷𝑂𝐷) (que foi 
apresentada na Equação 2) é multiplicar (e não somar) o 
número de ciclos na temperatura de referência (para um 
DOD determinado) 𝑛(𝑇𝑟𝑒𝑓, 𝐷𝑂𝐷) por uma função que, 
neste caso, será a própria lei de Arrhenius Arr (𝑇1) 
considerando a temperatura média (𝑇1). 

Desta forma, a Equação 2, descrita como sendo 𝑛(𝑇1, 𝐷𝑂𝐷) =
𝑛(𝑇𝑟𝑒𝑓, 𝐷𝑂𝐷) − ƒ	(𝑇1). 𝐷𝑛(𝐷𝑂𝐷), transforma-se na 
Equação 14, 

																				𝑛(𝑇1, 𝐷𝑂𝐷) = 𝑛(𝑇𝑟𝑒𝑓, 𝐷𝑂𝐷) ∗ 𝐴𝑟𝑟(𝑇1)                (14) 

em que: 

𝑛(𝑇@3A , 𝐷𝑂𝐷) número de ciclos na temperatura de 
referência para um determinado DOD; 

𝑛(𝑇1, 𝐷𝑂𝐷) número de ciclos para uma dada 
temperatura média ponderada e para um 
determinado DOD; 
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𝐴𝑟𝑟(𝑇1)  fator de correção devido à temperatura 
média ponderada. 

Cabe ressaltar que ambas as equações (seja a forma da 
Equação 2 ou da Equação 14) devem fornecer o mesmo 
resultado. Dessa forma, será utilizada a Equação 14 para 
determinar a forma da Equação 2 quando a função é não 
linear (neste caso, como já foi mencionado, a função não 
linear será a lei de Arrhenius). 

A forma explicita da Equação 2 quando a função é não é linear 
é obtida a partir da igualdade na Equação 15. 

			𝑛(𝑇𝑟𝑒𝑓, 𝐷𝑂𝐷) ∗ 𝐴𝑟𝑟(𝑇.) = 	𝑛(𝑇𝑟𝑒𝑓, 𝐷𝑂𝐷) − 𝑓(𝑇.) ∗ 𝐷𝑛(𝐷𝑂𝐷)     (15) 

No desenvolvimento a seguir, foi utilizada a simplificação da 
notação apresentada na Definição 16. 

																																𝑛(𝑇𝑟𝑒𝑓, 𝐷𝑂𝐷) ≡ 𝑛!"#                                    (16) 

A questão central a seguir é determinar a forma da função 
𝑓(𝑇1) da Equação 9, quando se utiliza a lei de Arrhenius no 
lugar da função linear proposta por NARAYAN [7]. Salienta-se 
que este procedimento para determinar a forma da função 
𝑓(𝑇1) serve de exemplo para qualquer outra dependência, 
inclusive para a linear. 

Na Equação 2 o termo 𝐷𝑛(𝐷𝑂𝐷) representa o número de 
ciclos perdido entre duas temperaturas (este valor é 
conhecido a partir dos dados fornecidos pelo fabricante do 
número de ciclos em função da temperatura para duas 
temperaturas diferentes). Ao multiplicar este número pela 
função 𝑓(𝑇1) se obtém o número de ciclos perdidos numa 
temperatura intermediária para a qual não foi dada a 
informação 

Analisando a Equação 2, se observa que, como já foi 
explicado, o termo 𝑓(𝑇1) ∗ 𝐷𝑛(𝐷𝑂𝐷) é o número de ciclos 
perdidos à temperatura 𝑇1, o qual deve ser descontado do 
número de ciclos de referência 𝑛!"# (informados pelo 
fabricante para temperatura de referência Tref). 

Este número de ciclos perdidos, para o caso de utilizar a lei 
de Arrhenius, pode ser expresso da forma como apresentado 
no lado esquerdo da Equação 15 (pois o número de ciclos 
perdidos à nova temperatura 𝑇1  é igual ao número de ciclos 
que se tinha na temperatura de referência, que é 𝑛!"#, 
menos o número de ciclos que se tem à nova temperatura 𝑇1 
que é )%&'

;
()*(%&'

$+

 . 

Da mesma forma, do lado direito da Equação 17, está 
expresso o mesmo número de ciclos perdidos, mas na forma 
de um produto entre os dados discretos fornecidos pelo 
fabricante (utilizando o número de ciclos às temperaturas Ti 

e Tref fornecido no datasheet) vezes uma função 
desconhecida 𝑓(𝑇1)  que calcula a interpolação para qualquer 
temperatura, segundo a função não linear utilizada para a 
dependência da temperatura. 

													𝑛!"# −	
)!"#

;
$%&$!"#

'(

= %𝑛!"# −	
)!"#

;
$)&$!"#

'(

& ∗ ƒ	(𝑇*)        (17) 

A partir desta igualdade se obtém a função de interpolação 
ƒ	(𝑇1) que pode ser expressa na forma da Equação 18. 

																											ƒ	(𝑇$) = 	
(!"#&	 ./01

2
3453/01

67

(!"#&	 ./01

2
3853/01

67

                      (18) 

Após algumas transformações algébricas, chega-se à Equação 
19. 

																											ƒ	(𝑇$) = 	2
38534
67 ∗ 	 *

3453/01
67 &+

*
3853/01

67 &+
                    (19) 

Esta expressão estende a proposta de NARAYAN et al. [7] 
para o caso específico de utilizar uma dependência com a 
temperatura que segue a lei de Arrhenius, mas o 
procedimento pode ser aplicado para obter a função ƒ	(𝑇1) 
para qualquer dependência do número de ciclos com a 
temperatura. 

4.3 Perda Dinâmica de Capacidade 

A seguir será analisado o modelo de perda dinâmica de 
capacidade que considera além da temperatura média 
ponderada do ciclo, a profundidade de descarga. Este modelo 
avalia dinamicamente os danos causados devido aos fatores 
de estresse após cada ciclo descarga realizado na bateria. 

Na degradação devido a ciclagem, apenas os períodos ativos 
de ciclo da bateria (com passagem de corrente) são 
considerados. Essa abordagem foi a utilizada por NARAYAN 
et al. [7]. Mas esses autores utilizaram em seu estudo um 
DOD médio ponderado com base no ETH de cada microciclo. 
Uma vez que os dados informados pelos fabricantes em seus 
datasheets de baterias referem-se sempre ao DOD final de 
cada ciclo (ou seja, ao DOD máximo dentro do ciclo), nesta 
metodologia, diferentemente do proposto por NARAYAN et 
al. [7], está sendo considerado sempre o DOD máximo e não 
o DOD médio ponderado. As Figuras 6 e 7 ilustram o 
procedimento. 

O DOD considerado no procedimento aqui proposto é aquele 
resultado dos períodos com passagem de corrente, seja em 
carga ou descarga (isto é, são os períodos definidos entre 
eventos com corrente igual a zero). Portanto, os estados com 
corrente iguais a zero (i = 0) são ignorados na degradação 
pela ciclagem e são considerados como perda somente no 
cálculo da vida calendário. 

Desta forma, a área entre dois eventos de corrente igual a 
zero (que determina um microciclo) representa a carga em 
Ah ou a energia em Wh (se a carga é multiplicada pela tensão) 
que a bateria fornece ou recebe nesse intervalo. O sub índice 
i representa o número do microciclo. 

O próximo passo é obter uma função que represente os 
dados fornecidos pelo fabricante. Especificamente, neste 
caso, uma função para o 𝑛!"#,, ou seja, uma função que 
forneça o número de ciclos em função do DOD. Esta 
informação é fornecida pelo fabricante na forma gráfica ou 
em tabelas e raramente a apresenta na forma de uma função. 
Para o desenvolvimento da metodologia proposta neste 
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trabalho, a dependência do número de ciclos com a 
temperatura necessita estar na forma de uma função. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Exemplo de onda de corrente da bateria em função do 
tempo mostrando intervalos arbitrários de microciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Variação DOD x tempo (intervalos de microciclo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Exemplo de aproximação de dados do fabricante 
utilizando uma função polinomial de quarta ordem. 

Neste trabalho, recorre-se à uma função polinomial 
semelhante à utilizada por NARAYAN et al. [7] para aproximar 
a dependência da temperatura na vida calendário. Por 
exemplo, na Figura 8, é apresentada uma curva polinomial de 
quarta ordem que aproximou um conjunto de pontos, 
fornecidos pelo fabricante, da dependência do número de 
ciclos em função da profundidade de descarga. Essa curva da 
Figura 8 foi aproximada pela função polinomial de quarta 
ordem representada na Equação 20, 

						𝑛(𝐷𝑂𝐷) = 𝑏*𝐷𝑂𝐷* + 𝑏+𝐷𝑂𝐷++𝑏,𝐷𝑂𝐷, + 𝑏-𝐷𝑂𝐷 + 𝑏.       (20) 

em que:  

n(DOD) número de ciclos para um determinado DOD na 
temperatura de referência; 

DOD profundidade de descarga acumulada no ciclo; 
b0 à b4 coeficientes obtidos na normalização da curva. 

Finalmente, o cálculo cumulativo da degradação será feito 
aplicando a regra de Palmgren-Miner. Como já foi explicado, 
esta regra consiste em calcular o dano proporcional 
acumulado. Para isso se soma o número de ciclos “Ni” 
executados para cada nível de DOD/temperatura “E”, seja de 
carga ou de descarga conforme a Equação 21, 

																															𝐷𝑐𝑖𝑐 = ∑ 𝐷𝑖3
(*+ = ∑ B"

)"
3
(*+                             (21) 

em que: 

ni número máximo de ciclos para que a EOL seja 
atingida; 

Ni número de ciclos executados para esse 
DOD/temperatura; 

E número de níveis de DOD/temperatura diferentes 
considerados; 

Dcic degradação total acumulada devido à ciclagem; 
Di degradação devido ao evento. 

5 Aplicação da metodologia 

Nesta seção, são apresentados alguns exemplos para 
demonstrar a aplicação da metodologia e posteriormente é 
apresentado o algoritmo para estimar a durabilidade. 

5.1 Exemplo de cálculo 

Em relação à vida calendário, por exemplo, se o fabricante 
informar que a vida calendário é de 10 anos ou 87.600 horas 
a uma temperatura de referência de 25 °C, então a 
degradação pode ser calculada como na Equação 22. 

                              𝐷𝑐𝑎𝑙(𝑡) = 0,00338 ∗ √𝑡                           (22) 

Em relação à temperatura, podem se apresentar diversos 
casos. O exemplo a seguir aborda o caso quando o fabricante 
não fornece informações e, portanto, será utilizada a lei de 
Arrhenius. Neste exemplo será utilizada a temperatura de 
referência de 25°C. Nestas condições, a equação final para a 
degradação devida à vida-calendário resulta na Equação 23. 

													𝐷,-.(0,$) = *0,00338 ∗ √𝑡 ∗ 2($&*3)/+51            (23) 

Se, por exemplo, a bateria acumulou 1.000 horas sem 
ciclagem (circuito aberto) permanecendo a uma temperatura 
de 30°C nesse tempo, então a degradação da bateria devido 
à vida calendário será de: 
𝐷256(0,-) = B0,00338 ∗ C1000 ∗ 2(:<=;C)/+<D = 	0,1271% 

Em relação à vida ciclagem, por exemplo, se o fabricante 
informar dados da capacidade em função do número de 
ciclos e DOD, conforme a Figura 9, se pode construir a Tabela 
2 utilizando os pontos fornecidos pelo fabricante na forma 
gráfica. Neste caso específico, a temperatura de referência 
Tref é de 25°C. 

 

ciclo de descarga

i=1

i (A)

t (h)i=2 i=3 i=4

vida calendário

ciclo de descarga

vida calendário

i=5

ciclo de carga ciclo de carga

DOD (%)

i=1 t (h)i=2 i=3 i=4

DOD Máximo (%) no Ciclo

i=5
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Figura 9: Curva de estado de saúde (SOH) versus número de ciclos 
em função de várias profundidades de descarga (DOD). Bateria 

Fabricante Unipower - Modelo UP-LFP 48-75. 

Tabela 2: Exemplo de cálculo – Perda de capacidade acumulada. 

DOD n 
100 % 2.300 
80 % 4.200 
50 % 6.900 
30 % 9.900 

 

A partir desta tabela se obtém a função polinomial de quarta 
ordem que os aproxima, na Equação 24. 

   n(DOD) = -0,0186*DOD3 + 4,1714*DOD2 - 392,71*DOD + 18.429      (24) 

Com esta informação, resta aplicar a metodologia ao regime 
de operação escolhido (real ou simulado). Aos efeitos de 
demonstrar a metodologia, será utilizado o regime de 
operação simulado, descrito na Tabela 3. Nessa tabela, a 
coluna intitulada “Ciclo” contabiliza a numeração sequencial 
dos ciclos, isto é, a cada momento que a bateria é 
descarregada ou carregada, um ciclo é considerado. Como 
descrito anteriormente, cada ciclo pode conter vários 
microciclos. A coluna “Tempo”, representa a duração em 
minutos de cada microciclo e a coluna “Temperatura” 
representa a temperatura média ocorrida no microciclo. 

Já as colunas intituladas “DODinicial” e “DODfinal” apresentam 
os valores em percentual da profundidade de descarga 
verificadas no início e no final de cada ciclo. A coluna 
“DODmáx” representa a profundidade máxima de descarga 
durante o ciclo. É importante perceber que a quantidade de 
ciclos sempre será menor ou igual à quantidade de 
microciclos (pela própria definição do que é um microciclo e 
o que é um ciclo). 

Tabela 3 – Parte 1: Regime de Ciclagem Simulado. 

Microciclo Ciclo Carga 
Descarga 

Tempo 
(min) 

Temperatura 
(°C) 

1  Descarga 10 29 
2 1 Descarga 5 30 
3  Descarga 5 31 
4 2 Carga 20 32 
5 3 Descarga 7 30 
6  Descarga 8 27 
7 4 Carga 10 25 

 

Tabela 3 – Parte 2: Regime de Ciclagem Simulado. 

Microciclo Ciclo DOD 
Inicial 

DOD 
Final 

DOD 
Máx. 

1  0% 5%  
2 1 5% 20% 40% 
3  20% 40%  
4 2 40% 0% 40% 
5 3 0% 15% 55% 
6  15% 55%  
7 4 55% 10% 45% 

Nesse regime simulado, o primeiro ciclo completo de 
descarga é composto de três microciclos, cada um deles com 
uma temperatura diferente atingindo profundidades de 
descarga diferentes. 

Note-se também que o primeiro ciclo de carga (ciclo 2) foi 
executado carregando completamente a bateria (SOC=100%) 
e o segundo ciclo de carga (ciclo 4) foi executado com 
carregamento incompleto, pois a bateria atingiu um SOC de 
90%. 

A grande maioria dos testes de ciclagem inicia-se com SOC = 
100% (ou DOD = 0%). A consideração do DOD inicial do ciclo 
é demasiadamente importante, pois como relatado por 
HATO Y. et al. [8], KANEKO G. et al. [5] com base nos efeitos 
avaliado por WANG J. et al. [9], quanto maior o DOD inicial do 
descarregamento, mais rápido alcança-se a vida útil da 
bateria (RUL). 

Assim, com estes dados da Tabela 3 pode-se calcular a 
temperatura média ponderada em cada um dos 04 ciclos, e 
posteriormente pode-se calcular o número de ciclos máximo 
nesse regime de operação (ou seja, com esse DODmáx e essa 
temperatura média ponderada 𝑇1. Aplicando-se a Equação 4 
para calcular a temperatura média ponderada do primeiro 
ciclo, obtém-se: 

𝑇1	𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜1 =
10 ∗ 29 + 5 ∗ 30 + 5 ∗ 31	

10 + 5 + 5 = 29,8°C 

Pela Tabela 3, obtém-se para o Ciclo 1, o DODmáx de 40% e na 
temperatura de referência de 25°C (vide Figura 9), o número 
máximo de ciclos possível poderá ser obtido da Equação 24. 

n(DOD=40%) = -0,0186*403 + 4,1714*402 - 392,71*40 + 
18.429 = 8.204 ciclos 

Considerando o resultado acima (8.204 ciclos), a redução do 
número de ciclos máximo resulta em 17,13% do número em 
relação ao DOD de 30% informado pelo fabricante que era de 
9.900 ciclos. 

Agora torna-se necessário aplicar o fator que irá recalcular o 
número de ciclos em função da temperatura. Supondo que o 
fabricante não disponibilizou dados suficientes para a 
obtenção de uma curva polinomial em função da 
temperatura, e que forneceu somente a informação de dois 
dados em ciclagem diferentes, por exemplo: 

Tref 25°C correspondendo a 9.900 ciclos; 

TB 40°C correspondendo a 3.500 ciclos (utilizada como 
dado do fabricante, Ti). 
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Então pode-se utilizar Arrhenius, uma vez que se deseja 
calcular o número de ciclos para T ̅=29,8°C utilizando os 
dados do fabricante para 40°C e para 25°C. O Dn neste 
exemplo é Dn = 8.204 (25°C) – 3.500 (40°C) = 6.400 ciclos. 

n(𝑇$, 40%) = nref - ƒ(𝑇$).Dn 

n(29,8°C, 40%) = 8.206 - ƒ(𝑇$).6.400 

ƒ	(𝑇) = 	2
9<=;D,E

+< ∗	
2
;D,E=;C

+< − 1

2
9<=;C
+< − 1

= 		0,43791 

n(29,8°C, 40%) = 8.204 - 0,43791* 6.400 = 5.402 ciclos 

Logo, considerando o DOD de 40% e a temperatura média 
ponderada de 29,8°C, ocorre uma redução de 54,56% no 
número de ciclos. Assim, para o Ciclo 1, o dano devido à 
ciclagem será calculado conforme a Equação 25. 

																									𝐷𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜	1 = +
;∗C9<;

= 0,00926%                   (25) 

O numeral 2 é inserido no denominador da equação, pois o 
fabricante informa o número de ciclos máximo como sendo o 
par descarga-carga. Ao considerarmos nessa metodologia, o 
efeito da carga, é necessário dividir o dano em duas partes, 
carga e descarga. No final da vida útil da bateria, toda a 
energia descarregada pela bateria é igual a energia 
carregada. 

Aplicando-se a mesma metodologia para os demais ciclos 
estabelecidos na Tabela 3, chega-se aos resultados elencados 
na Tabela 4: 

Tabela 4: Cálculo do dano devido à ciclagem. 

Microciclo Carga 
Descarga 

Temp. 
Média 

Ponderada 
(°C) 

n 
(DODmax, T) 

Dano 
Ciclagem 

 

1 Descarga    
2 Descarga 29,8 5.402 0,0926% 
3 Descarga    
4 Carga 32,0 4.750 0,01053% 
5 Descarga 28,4 4.230 0,01182% 
6 Descarga    
7 Carga 25,0 7.509 0,00666% 

6 Conclusões 

Foi desenvolvida uma metodologia prática, aplicável a 
qualquer tecnologia de baterias, que permite a partir de 
informações discretas fornecidas pelos fabricantes ou 
obtidas de ensaios de laboratórios, estimar sua durabilidade 
considerando a temperatura de operação (T), a profundidade 
de descarga (DOD) e o tempo transcorrido desde sua 
fabricação (t). 

Assim, a metodologia permite: (a) o dimensionamento de 
bancos de baterias; (b) identificar, do universo de 
possibilidades, as melhores tecnologias para um 
determinado regime de operação; (c) calcular a vida útil das 
baterias já dimensionadas quando o regime de operação para 
o qual foram dimensionadas muda; (d) calcular a 
deterioração ciclo a ciclo do banco de baterias de forma a ter 

informações contínuas da taxa de degradação em cada 
regime de operação. 

Em todos os casos mencionados, a metodologia desenvolvida 
permite considerar regimes de operação com ciclos 
irregulares, recargas incompletas, interrupções durante as 
cargas e descargas e temperaturas variáveis, de forma que a 
informação sobre a degradação da bateria está disponível a 
cada ciclo de operação (vida ciclagem) e em cada instante de 
tempo (vida calendário). 

Outra contribuição específica do trabalho é a consideração 
da degradação e consequente perda de vida útil devido aos 
ciclos de carregamento da bateria, que normalmente não são 
considerados nos algoritmos ou, quando considerados, são 
assumidos como sendo executados até que a bateria atinja 
seu estado de carga plena. Desta forma, a metodologia 
introduz a influência das recargas parciais antes do início de 
novos ciclos de descarga, permitindo considerar seu efeito no 
cálculo da degradação da bateria, o que foi feito 
considerando a carga como um fator de estresse idêntico ao 
de uma descarga, com a influência do DOD durante a carga e 
a temperatura na qual acontece. 
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Abstract: This paper studies the choices of Brazilian public 
policies that avert projects of large hydroelectric powerplants 
(HPP), even considering that the positive impacts of this kind 
of plant are relevant. The study also analyses the underuse of 
resources due to exclusion that some agents impose on 
others from the perspective of the Anticommons Tragedy 
Theory (ATT). In addition to a strong bibliographic review on 
ATT, the paper uses examples from the USA, regarding the 
use of water resources to generate electricity from Small 
Hydro Plants. Considering that the pure and simple exclusion 
of future HPPs from sectoral planning prevents society from 
discussing the best options available, the paper presents the 
concepts developed by the economists Kaldor and Hicks 
which can play an important role to prevent that valuable 
resources of public goods are underused as a result of the 
Anticommons Tragedy. As a result, fair compensation must 
be allowed to the impacted ones. 

Keywords:  Tragedy of anticommons, hydroelectric, socio-
environmental impacts, Kaldor-Hicks Model. 

Resumo: O artigo estuda as escolhas de políticas publicas 
brasileiras de abandonar projetos de grandes usinas 
hidrelétricas (UHE), mesmo considerando que os impactos 
positivos dessas usinas são relevantes. O estudo também 
analisa a subutilização de recursos pela exclusão que alguns 
agentes impõem a outros sob a ótica da Teoria dos 
Anticomuns. Além de uma revisão bibliográfica do tema 

Tragédia dos Anticomuns, o artigo utiliza exemplos dos EUA 
no tocante ao uso de recursos hídricos para geração de 
eletricidade a partir de Pequenas Centrais Hidrelétricas. 
Considerando que a exclusão pura e simples de futuras UHEs 
do planejamento setorial impede que a sociedade discuta as 
melhores opções disponíveis, o artigo apresenta os conceitos 
desenvolvidos pelos economistas Kaldor e Hicks que podem 
ser de grande valia para que recursos valiosos de bens 
públicos não sejam subutilizados em decorrência da Tragédia 
dos Anticomuns e ao mesmo tempo possa ser feita a justa 
compensação dos impactados.  

Palavras-Chave:  Tragédia dos Anticomuns, Hidroelétricas, 
Impactos socioambientais, Modelo de Kaldor- Hicks. 

1 Introdução  

O mundo vive uma revolução energética pelo crescimento 
irresistível das chamadas Fontes Renováveis Variáveis - FRVs, 
marcadas especialmente pelas tecnologias de geração de 
eletricidade a partir de usinas eólicas e painéis fotovoltaicos. 
Este crescimento acelerado pode ser justificado pela redução 
de custos, que tem sido substantiva, pela disponibilidade de 
recursos naturais de forma mais equânime que recursos 
fosseis ao longo do mundo e pelo enfrentamento das 
questões ambientais, em especial aquelas relacionadas com 
as Mudanças Climáticas (MC).  

A crescente participação das FRVs na matriz elétrica de um 
País ou região traz ao lado de fatores favoráveis como o baixo 
custo de operação e aspectos adequados ambientalmente, 
dificuldades operativas complexas por conta da volatilidade 
e da baixa previsibilidade de produção. Produz ainda efeitos 
econômicos que reduzem a atratividade de 
empreendimentos tradicionais como Usinas Termoelétricas- 
UTEs que são necessárias para funcionarem como reservas 
em períodos de indisponibilidade natural das FRVs.  

Dada a baixa capacidade de resposta dessas UTEs, em muitos 
casos é requerido que exista uma operação latente. Cabe um 
destaque que usinas térmicas operando com baixa carga são 
de reconhecida baixa eficiência operativa [1] o que redunda 
em aumento de custos econômicos e ambientais 
(decorrentes do aumento do consumo de combustíveis).  

Ainda no tocante ao tema da capacidade de resposta dessas 
usinas térmicas, quando é feita a comparação que uma usina 
de Ciclo Combinado que utiliza Gás Natural encontra-se 
usualmente capacidade de resposta da ordem de 2 a 4% de 
sua potência nominal a cada minuto, enquanto que usinas 
hidrelétricas podem chegar a 30%/min em sua rampa de 
atendimento das cargas [2].  

A baixa atratividade é bem exemplificada pela ocorrência de 
preços spot muito reduzidos podendo mesmo até serem 
negativos em alguns países, quando existe elevada 
disponibilidade de recursos naturais (recursos eólicos por 
exemplo) e baixa demanda por eletricidade. Preços negativos 
esses que são referenciais para a remuneração da parcela da 
energia consumida e produzida sem contratos de longo 
prazo.  Embora não exista a possibilidade de preços negativos 
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por disposições regulatórias no Brasil1, existem ocorrências 
de situações que levam a este fenômeno registradas na série 
histórica dos preços sombra horários da CCEE publicados em 
2020. O baixo custo operacional reduz a remuneração de 
todas as usinas que estão envolvidas na cadeia do despacho 
operativo, constituindo-se no chamado Efeito Ordem de 
Mérito. Para o caso do Brasil, mesmo as usinas que possuam 
contratos por disponibilidade podem ser impactadas, quer 
porque não tenham ofertado toda a capacidade instalada nos 
leilões e, consequentemente, possam comercializar algum 
volume de energia nos mercados competitivos, quer porque 
ao serem chamadas a despachar com maior frequência 
(mesmo que em condições de atender regimes de reserva 
operacional) tendem a prejudicar a sua vida útil e 
adicionalmente um aumento de seu custo operacional. O 
tema dos incentivos afetados pelas FRVs foi tratado em 
detalhe por Almeida Prado Jr. [3] [4]. 

Como consequência, a expansão das FRVs produz na 
dimensão econômica vários efeitos: (i) Redução dos preços e 
aumento da sua volatilidade no mercado spot; (ii) 
Transferência de renda dos geradores para o mercado 
consumidor e comercializador e ainda a desvalorização dos 
ativos de geração tradicionais e, consequentemente, baixo 
incentivo para usinas tradicionais (iii) Preços baixos ainda 
impactam as politicas de incentivo ao desenvolvimento 
tecnológico de fontes ambientalmente favoráveis sob a 
argumentação de que já atingiram a devida competitividade.  

Apesar das dificuldades apontadas, as FRVs têm sido 
consideradas como opção favorável a expansão de fontes 
geradoras de energia elétrica, inclusive no Brasil, como mais 
bem detalhado nas seções subsequentes. Cabe, no entanto, 
identificar que ampla literatura sobre esta expansão indica 
limites da ordem de 20 a 30% como sendo os patamares 
superiores que podem ser alcançados na tecnologia atual. 
Ampla revisão do estado da arte do conhecimento, que 
discute sobre esses limites, pode ser encontrada no trabalho 
de Almeida Prado Jr e Silva [3]. Avanços tecnológicos que 
melhorem a previsibilidade da oferta dos recursos naturais 
afetados pelo clima, aumento da capacidade de sistemas de 
transmissão e sistemas de armazenagem de energia são 
algumas das possibilidades que irão minimizar os 
inconvenientes e dificuldades apontadas.  

O artigo tem por objetivo analisar o contexto brasileiro que 
vem desconsiderando a possibilidade de grandes 
hidrelétricas com reservatórios que poderiam ser virtuosas 
para comporem uma carteira do conjunto de usinas de 
geração que produza o aproveitamento das virtudes das FRVs 
e, ao mesmo tempo, minimizasse seus efeitos menos 
atrativos. Esta análise é desenvolvida à luz das Teorias da 
Tragédia dos Anticomuns e utiliza os conceitos 
compensatórios desenvolvidos por Hicks [5] e Kaldor [6]. 

Poucos países possuem a predominância de oferta de 
geração de energia elétrica a partir de fontes hidráulicas, tal 
qual o Brasil apresenta. No entanto, alguns países com 
dominância hidroelétrica, como Canadá e Noruega, tem sua 
afluência hídrica determinada pelo degelo no verão, o que 

 
1Não pode ser descartada sua adoção em um cenário futuro à 
semelhança de adoção futura de modelos que contemplem 

beneficia a previsibilidade dos recursos hídricos. No caso 
brasileiro, a influência sazonal das chuvas, que precisa ser 
registrado tem sido cada vez mais intermitentes por conta 
dos efeitos das MC, precisaria ser equacionada com usinas 
com capacidade de acumulação de volume de água que 
possa ser turbinada quando conveniente para a operação do 
sistema elétrico interligado. Ocorre que por questões 
ambientais tem sido cada vez mais difícil o desenvolvimento 
de usinas Hidrelétricas (UHE) com essa capacidade de 
armazenamento.  

Cabe destacar que a existência de usinas que permitissem 
uma reserva de energia na forma de água armazenada nos 
reservatórios seria uma contribuição virtuosa para o 
equacionamento de intermitência das fontes renováveis e 
permitiria a disponibilidade de reservas operativas com custo 
operativo com preços similarmente baixos aqueles das FRVs. 
Importante ressaltar que UHEs representam a fonte de 
geração com a resposta mais rápida para atender a redução 
da produção das FRVs, ao contrario de UTEs que podem 
demandar algumas horas de escalada de produção para 
equacionar a demanda [2].   

Ocorre que as dificuldades ambientais, cuja existência este 
artigo não pretende negar, têm impedido o desenvolvimento 
de novos projetos, exceto aqueles com concepção de usinas 
fio d’água, que, dada a inexistência de reservatórios, podem 
ser consideradas com os mesmos atributos negativos da 
variabilidade das fontes renováveis eólica e solar.  

Mais do que sua inviabilidade temporária, os 
aproveitamentos já inventariados têm sido retirados do 
planejamento futuro, sem que exista uma discussão mais 
aprofundada sobre vantagens e desvantagens dessas 
alternativas e também sem uma análise das possibilidades de 
redistribuição de benefícios e prejuízos que faça sentido para 
a sociedade como um todo.  

O artigo analisa à luz das teorias que tratam da Tragédia dos 
Anticomuns (TAC), se estes conceitos permitem explicar a 
opção preferencial que o Brasil tem adotado para abandonar 
projetos de UHEs com reservatórios, novamente sempre 
considerando que os impactos dessas usinas não são 
desprezíveis. Trata-se de um exemplo de desperdício de 
recursos pelo direito de exclusão que alguns agentes impõem 
a outros?  

Além de uma revisão bibliográfica abrangente sobre as 
teorias e estudos que cercam a Tragédia dos Anticomuns, o 
artigo ainda se utiliza de exemplos dos Estados Unidos que 
guardam similaridade com a subutilização de recursos 
hídricos para produção de eletricidade. O artigo também se 
utiliza dos conceitos desenvolvidos por Kaldor [6] e Hicks [5], 
no sentido de analisar projetos de infraestrutura, seus 
impactos e os ressarcimentos possíveis de forma a permitir 
que não haja obstáculos à plenitude da utilização racional de 
bens públicos.  

 

despachos por preços e não mais por modelos computacionais como 
defendido por muitos analistas. 
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2 Aspectos conceituais  

Em 1968, Garret Hardin [7] cunhou a expressão Tragédia dos 
Comuns para retratar o uso predatório de recursos naturais 
em especial para aqueles onde existisse a característica de 
bem publico. Hardin usou como metáfora um pasto onde 
pastores de ovelhas alocavam uma super população de 
animais, valendo-se da gratuidade do uso da terra. Com o 
tempo a pastagem ficou saturada e não havia mais alimentos 
para as ovelhas, muitas delas morreram de fome. A falta de 
propriedade perfeitamente identificada para a terra, cuja 
característica coletiva induzia a perceção que na verdade não 
era de ninguém, produziu desincentivos para a sua 
preservação e uso racional.  

Desde então, este conceito tem sido usado para discutir a 
preservação ambiental e de recursos naturais em várias 
temáticas como, por exemplo, a pesca predatória.  

Mais recentemente, a tragédia dos comuns tem sido 
referenciada para qualificar o debate das mudanças 
climáticas, sendo o bem comum a atmosfera hoje 
superafetada pelas emissões de Gases de Efeito Estufa [8]. No 
modelo de Hardin, a questão não se solucionaria se alguns 
poucos pastores fizessem o uso racional da pastagem 
enquanto outros continuassem a ação predatória (aliás, 
poderiam inclusive aumentar seus rebanhos aproveitando a 
redução provocada pelo uso racional de uns poucos). Para a 
questão climática se alguns países reduzirem suas emissões 
enquanto outros continuam sem controle, as metas do clima 
deixariam de ser cumpridas configurando-se a Tragédia do 
Bem Comum.  

Hardin fez duas proposições para seu problema. A primeira é 
a “privatização” da pastagem com cada pastor tendo alocado 
a si apenas um pedaço bem definido do terreno. A segunda 
solução seria um rígido controle do Estado (Agência 
Reguladora?) impedindo que o uso predatório fosse 
implementado com penalização dos infratores. Existiria ainda 
a possibilidade de que, mesmo tendo sido privatizado o 
espaço público do bem comum, pudesse ocorrer uma 
malversação dos recursos por acordo predatório entre os 
pastores ou por ultrapassagem dos limites previamente 
definidos [8].  

Nessas soluções, a palavra-chave é controle, que em muitos 
casos pode redundar no conceito de “Congestionamento” ou 
na Tragédia dos Anticomuns, conceito desenvolvido por 
Michael Heller.  

A teoria da Tragédia dos Anticomuns, imagem especular da 
Tragédia dos Comuns nasceu da percepção de Heller [9], que 
após a ruptura politica e econômica da antiga União 
Soviética, identificou que a maioria das lojas da cidade de 
Moscou, anteriormente pertencentes ao Estado e 
privatizadas, permaneciam sem ocupação enquanto 
proliferavam quiosques sobre as calçadas para 
comercialização dos mais diferentes produtos. Ao investigar 
o caso, o pesquisador identificou que, embora a transição 
para a propriedade privada tivesse ocorrido, existiam um sem 

 
2A navegação do Danúbio é muito pouco usada pelos estados da 
Bavária, Áustria, e Hungria em comparação com o que poderia ser 

número de burocracias e licenças a obter que tornavam 
virtualmente impossível seu aproveitamento [9].  

A partir desse achado, Heller e seus colaboradores 
identificaram outros exemplos onde a excessiva repartição 
da propriedade e a ação de múltiplos agentes com 
posicionamento conflituoso levavam ao desperdício de 
recursos, quer por decorrência de um aumento excessivo dos 
custos de transação, quer pelo posicionamento equivocado 
sobre os valores envolvidos ou ainda por diferentes 
percepções nas estratégias e posicionamento perante riscos 
que tomadas de decisões poderiam resultar. 
Consequentemente os direitos de exclusão de uso ou veto 
levam a subutilização do recurso, consequentemente, a um 
aproveitamento econômico inferior ao esperado.  

Pela característica de imagem especular com a Tragédia dos 
Comuns (um ativo sem proprietários bem definidos que 
resulta em uso exacerbado dos recursos), o efeito oposto, 
onde existem múltiplos proprietários ou agentes 
intervenientes que resultam na impossibilidade do uso de um 
recurso pelo excesso deles, foi denominado como Tragédia 
dos Anticomuns.  

É interessante notar que o tema de redução da eficiência 
econômica decorrente da existência de múltiplos 
proprietários já havia sido identificado em trabalhos prévios, 
inclusive no livro clássico, “A Riqueza das Nações” [10]2 e em 
um artigo publicado na Harvard Law Review [11], embora 
nenhuma dessas referências tenha estruturado uma 
conceituação ampla sobre o tema.  

O artigo pioneiro [9], que tratou dos quiosques em Moscou, 
produziu uma série grande de outras pesquisas identificando 
novos exemplos e particularidades da TAC. Entre os exemplos 
dessas ineficiências podem ser citados a baixa capacidade 
instalada de aeroportos de porte nos EUA pela inexistência 
de disponibilidade de áreas muito grandes tal como 
requerido por conta desse tipo de projeto que não envolvam 
um número muito grande de proprietários. A percepção que 
esse tipo de empreendimento é muito importante faz com 
que exista uma tendência dos agentes valorizarem em 
excesso suas propriedades individuais resultando na sua 
inviabilidade [12]. Bastante interessante registrar que a 
Disney Corporation ao decidir construir seu segundo parque 
na Florida, para evitar que os preços de terra subissem 
exageradamente se o projeto fosse conhecido, tratou o tema 
com absoluto sigilo e utilizou inúmeros agentes 
representantes para comprar a área desejada sem que eles 
conhecessem a extensão do projeto [13].  

Heller ainda aponta a redução da produtividade das fazendas 
americanas pela fragmentação excessiva de sua área à 
medida que a herança entre diversas gerações [12].  

Em outro artigo, os pesquisadores pioneiros do tema [14] 
identificaram dificuldades de desenvolvimento de remédios 
na indústria farmacêutica em decorrência da necessidade de 
composição com diferentes fármacos com diferentes 
patentes envolvendo diversas empresas. A complexidade da 

esperado se seu curso fosse desenvolvido em apenas uma Nação até 
o mar Negro. 
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negociação pelo direito de uso desses componentes ou 
mesmo patentes de sequenciamento genético obstaculiza a 
possibilidade de vertentes de pesquisa para produção de 
novas drogas. No mesmo trabalho [14], qualificam que as 
principais razões dessas dificuldades residem no denominado 
“Efeito Endowment”, qual seja, o excesso de valorização de 
um recurso, mas também em diferentes percepções dos 
riscos envolvidos e na formatação das estratégias de 
negociação.  

Muitos outros trabalhos investigaram o tema [15] [16] [17] 
[18], inclusive com formatação de complexos modelos 
econômicos, concluíram pela percepção que a externalidade 
(real ou percebida) de um agente quando colocada na 
negociação produz um efeito de amplificação que pode 
resultar na inviabilidade da decisão ótima. O próprio Heller, 
em seu trabalho pioneiro, citando Demsetz [9], identifica que 
a privatização introduz externalidades que não existiam ou 
não eram consideradas na condição de Propriedade do 
Estado.   

A mesma ideia se aplica para situações similares àquelas 
descritas por Hardin [7] na Tragédia dos Comuns, quando 
regras aplicáveis a uma situação sem propriedade passa a ter 
agentes com direitos sobre o bem ou direito (patente por 
exemplo).  

Discussões sobre copyrights e o direito de licenciamento 
coletivo foram desenvolvidas relativamente a áreas 
artísticas, como por exemplo em trabalhos de colagem nas 
artes plásticas ou relativamente a produção de aplicativos de 
software [16].  

Os mesmos autores, com a colaboração de Schultz [17] [18], 
estudaram direitos de exclusões sequenciais, onde um 
agente pode tentar usufruir do recurso, mas tenta impedir 
outros e fazerem o mesmo. Este fenômeno pode ocorrer na 
dependência de fragmentação que ocorra com tamanhos 
desproporcionais sendo alguns agentes mais poderosos que 
outros ou que assumiram uma posição em primeira mão, 
característica de uma utilização pioneira.  

Como exemplo desse processo de exclusões sequenciais 
pode ser citada a operação de UHEs instaladas em um mesmo 
curso d’água, onde teoricamente a usina mais próxima da 
nascente teria primazia na decisão operativa de estocar água 
ou turbiná-la.  

Com relação ao uso do recurso de forma mais ágil, pode-se 
exemplificar com a opção que o Operador Elétrico Brasileiro 
tomou, durante a seca de 2014, de utilizar ao máximo os 
recursos hídricos disponíveis para as usinas do Rio Tietê no 
Estado de São Paulo, o que veio a comprometer, na 
sequência, o transporte pela hidrovia por período superior a 
doze meses. Conflitos semelhantes ocorreram no mesmo 
período envolvendo a operação das usinas do Rio Paraíba e o 
abastecimento de água para consumo humano [3]. 
Finalmente, podem-se ainda listar opositores a 
empreendimentos energéticos que pretendem fazer uso de 
atividades de pesca, ou sistemas de irrigação e 
abastecimento que pretendem ter primazia sobre outros 
usos múltiplos de recursos hídricos.  

O conceito da TAC foi utilizado em vários trabalhos de 
pesquisa envolvendo o desenvolvimento de usinas 
hidroelétricas de pequeno porte nos Estados Unidos [19] [20] 
[21], cuja expansão vem sendo refreada pelo excessivo 
número de entidades envolvidas no licenciamento e 
relicenciamento.  

Kosnik [21] apresenta 19 entidades em quatro instâncias de 
poder (legislações municipal, estadual, federal e agências 
reguladoras) regulando a gestão de bacias hidrográficas. 
Assim, os recursos destinados a geração hidroelétrica 
competem com a pesca, agricultura, irrigação, turismo, 
preservação histórica e ambiental, transporte fluvial, 
piscicultura, abastecimento de água, manutenção de vazões 
mínimas (vazões sanitárias), patrimônios ambientais e 
históricos, mineração (areia principalmente), entre outros 
usos.  

A Figura 1 apresenta o número de Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (PCH) licenciadas entre 1979 e 2007 nos EUA. 
Como é fácil perceber, existe uma concentração de 
licenciamentos em um período contemporâneo à edição da 
legislação PURPA – Public Utility Regulatory Policies Act, que 
promoveu fontes alternativas e eficiência energética no final 
dos anos 70 como resposta aos choques do petróleo [22]. No 
entanto, à medida que os licenciamentos se tornaram mais 
complexos, novos projetos rarearam.  
 

 
Figura 1: Licenciamentos de PCHs nos EUA- 1979-2007. 

Fonte: Elaborado a partir do trabalho de Kosnik [21]. 

Ressalte-se que Kosnik considera que sua lista que envolve 
entidades tão diversas como o Departamento de Assuntos 
Indígenas e o Departamento de Energia, possa não ser 
exaustiva. Dentre as soluções apontadas pela pesquisadora 
Lea Kosnik, está a reforma que ela classifica como estrutural, 
ou seja, estabelecendo uma agência reguladora que seja 
superveniente a todas as outras instâncias, reduzindo o 
número de interferências e eliminando exigências 
redundantes [20] [21].  

Para o caso de obras de grande impacto sócio ambiental, 
como é o caso de grandes UHEs e que envolvem Bens 
Públicos (recursos hídricos) com múltiplos agentes que se 
consideram com direito de uso e mesmo com direito de 
exclusão de outros usos sob os mais diversos argumentos, é 
possível se valer das teorias de Kaldor [6] e Hicks [5], que 
estudaram de forma independente mas simultânea o 
problema de repartição de benefícios e ônus de 
empreendimentos de infraestrutura entre os agentes da 
sociedade.  

Esses pesquisadores desenvolveram modelos de análise 
partindo do princípio que é virtualmente impossível que a 
sociedade moderna possa prescindir de infraestrutura de 
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Fonte: Elaborado a partir de Kosnik (2012) 

Ressalte-se que Kosnik considera que sua lista que envolve entidades tão diversas como o 

Departamento de Assuntos Indígenas e o Departamento de Energia, possa não ser exaustiva.  

Entre as soluções apontadas pela pesquisadora Lea Kosnik está a reforma que ela classifica 

como estrutural, ou seja, estabelecendo uma Agencia Reguladora que seja superveniente a todas 

as outras instâncias reduzindo o numero de interferências e eliminando exigências redundantes 

(Kosnik, 2010, 2012). 

 

Para o caso de obras de grande impacto sócio ambiental, como é o caso de grandes UHEs e que 

envolvem Bens Públicos (recursos hídricos) com múltiplos agentes que se consideram com 

direito de uso e mesmo com direito de exclusão de outros usos sob os mais diversos argumentos, 

é possível se valer das teorias de Kaldor (Kaldor, 1939) e Hicks (Hicks, 1939) que estudaram 

de forma independente mas simultânea o problema de repartição de benefícios e ônus de 

empreendimentos de infraestrutura entre os agentes da sociedade.  

 

Esses pesquisadores desenvolveram modelos de analise partindo do principio que é 

virtualmente impossível que a sociedade moderna possa prescindir de infraestrutura de 

transporte, comunicação, saneamento, tratamento de lixo, energia elétrica entre outras 

necessidades e consequentemente alguns agentes acabariam sendo afetados pela proximidade 

ou por efeitos econômicos e sociais desses projetos. Partindo-se da inexorabilidade dessas 

iniciativas e reconhecendo que danos ocorrerão, restaria saber se os projetos podem ser 

considerados adequado pelo reconhecimento que os benefícios gerados são suficientemente 

constituídos para recompensar os agentes impactados. 

 

Apenas a titulo de exemplo, um morador ribeirinho que  tem sua atividade econômica baseada 

na pesca afetada pela inundação provocada por uma UHE, deveria poder ser realocado em 

condições vantajosas para uma infraestrutura de moradia e ter sua atividade econômica 

compensada por meio de função similar ou na impossibilidade desta, poder dispor de recursos 

até que um novo modo de vida possa ser estabelecido. Nesse exemplo os empreendedores da 

UHE deveriam ter renda suficiente para promover além da remuneração dos acionistas, dos 

encargos e exigências legais, também das compensações ambientais exigidas e prover as 

adequações sociais requeridas para que nenhum agente possa sentir-se prejudicadoiii.  

 

O trabalho de Kaldor (Kaldor, 1939) faz a ressalva que na eventualidade do agente da sociedade 

que deve zelar pelo cumprimento desses acordos compensatórios for ineficiente, corrupto ou 

leniente, o projeto não deveria ser considerado como inviável, sendo mais uma questão de 

governança do Estado do que fragilidades da iniciativa. Nesse caso caberia a entidades da 

justiça exigir o cumprimento dos requisitos identificados para promover o reequilíbrio 

desejável. 
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transporte, comunicação, saneamento, tratamento de lixo, 
energia elétrica entre outras necessidades e, 
consequentemente, alguns agentes acabariam sendo 
afetados pela proximidade ou por efeitos econômicos e 
sociais desses projetos. Partindo-se da inexorabilidade 
dessas iniciativas e reconhecendo que danos ocorrerão, 
restaria saber se os projetos podem ser considerados 
adequado pelo reconhecimento que os benefícios gerados 
são suficientemente constituídos para recompensar os 
agentes impactados.  

Apenas a título de exemplo, um morador ribeirinho que tem 
sua atividade econômica baseada na pesca, afetada pela 
inundação provocada por uma UHE, deveria poder ser 
realocado em condições vantajosas para uma infraestrutura 
de moradia e ter sua atividade econômica compensada por 
meio de função similar ou na impossibilidade desta, poder 
dispor de recursos até que um novo modo de vida possa ser 
estabelecido. Nesse exemplo os empreendedores da UHE 
deveriam ter renda suficiente para promover além da 
remuneração dos acionistas, dos encargos e exigências 
legais, também das compensações ambientais exigidas e 
prover as adequações sociais requeridas para que nenhum 
agente possa sentir-se prejudicado3. 

O trabalho de Kaldor [6] faz a ressalva de que, na 
eventualidade do agente da sociedade, que deve zelar pelo 
cumprimento desses acordos compensatórios, for 
ineficiente, corrupto ou leniente, o projeto não deveria ser 
considerado como inviável, sendo mais uma questão de 
governança do Estado do que fragilidades da iniciativa. Nesse 
caso, caberia a entidades da justiça exigir o cumprimento dos 
requisitos identificados para promover o reequilíbrio 
desejável.  

3 Análise do Caso Brasileiro  

O relatório “A New World – the Geopolitics of the Energy 
Transformation” of International Renewable Energy Agency   
reconhece que uma grande transformação energética vem 
ocorrendo em todo o mundo, graças a um crescimento muito 
relevante das FRVs, em particular as fontes solar e eólica. 
Esse crescimento é tão intenso que a entidade prefere se 
referir a esta transformação como sendo uma revolução 
energética [23].  

A situação no Brasil não é diferente. Entre 2005 e 2018 o 
crescimento da capacidade instalada de usinas eólicas foi de 
62,3% ao ano de acordo com a Associação Brasileira de 
Energia Eólica – ABEEolica. Até o final de 2021 terão sido 
instaladas usinas totalizando 15.400 MW. Mesmo 
considerando ligeiro declínio no crescimento futuro, a 
mesma entidade prevê um crescimento médio de 44,2% ao 
ano até 2023 [4].  

A fonte solar apresenta a mesma tendência de crescimento 
intenso. Em 2010 existiam apenas 40 MW de capacidade 

 

3Alguns economistas denominam esta situação de “inveja zero”.  

instalada enquanto neste ano de 2020 serão completadas 
usinas perfazendo 2.700 MW [4].  

Por outro lado, a participação de UHEs vem declinando na 
linha do tempo, embora sua participação continue bastante 
importante. A Tabela 1 e a Figura 2 evidenciam essa redução 
de importância das UHEs no parque gerador brasileiro.   

Tabela 1:  Expansão Planejada e realizada de UHEs – Horizonte de 
Planejamento de dez anos. 

Ano Capacidade 
instalada total 

de UHEs no 
ano de 

referência 
(GW) 

Adições de 
UHEs 

planejadas 
no 

horizonte 
de análise 

(GW) 

Implementação 
ocorrida no 

horizonte de 
análise 

(%) 

2005 69,6 31,1 42,4 
2010 74,3 40,8 57,1 
2020 97,6 1,7 ------ 

Fonte:  Elaborado a partir de publicações da EPE [24] [25] [26]. 

 

Figura 2: Participação de Fontes de geração de eletricidade no 
Parque Brasil. 

Fonte: Almeida Prado Jr. [3]. 

O Plano Nacional de Energia Horizonte 2030 indicava como 
viáveis UHEs perfazendo 126 GW já inventariados e 47,5 GW 
estimados [24]. Já o Plano Nacional de Energia Horizonte 
2050 indica um potencial inventariado de 52 GW, 
aproximadamente 40% dos recursos previstos anteriormente 
[25] [26]. Como é fácil perceber, os estudos foram alterando 
os critérios de planejamentos, priorizando alternativas que 
não contemplam mais as UHEs. Da mesma forma, a Tabela 1 
oferece uma visão clara da não efetivação de projetos que 
um dia foram considerados viáveis, mas que passaram a 
enfrentar oposição tal, que inviabilizou sua consecução. Em 
resumo, a inviabilização das UHEs com capacidade de 
reservacão plurianual representou um processo e não uma 
definição baseada em uma premissa inequívoca. 

O declínio decorre de uma crescente dificuldade 
socioambiental. O Plano Nacional de Energia Horizonte 2050 
- PNE 2050, evidencia esses obstáculos. Estudos de apoio ao 
PNE-2050, realizados pela Empresa de Pesquisa Energética – 
EPE, registraram que de 52 GW inventariados como viáveis, 

 

associated with the availability of transmission and distribution networks,
although this dimension is also implicitly addressed in the text.

Power generation and the risks associated with the scale of availability
are absolutely linked to the existence of natural resources (renewable or oth-
erwise) such as water availability, oil and gas reserves or wind and sunlight.

It happens that, within an economic logic, the closest resources are
always prioritized and therefore the most economical. As resources become
scarce, either because they are depleted or more distant from the main cen-
tres of consumption, environmental impacts tend to be more intense and
costs higher. The example of Hydroelectric Power Plants (HPP) in Brazil, a
country that has guided its electric power industry from water resources and
still has ample potential to be explored,1 is emblematic. Due to growing
opposition from environmental activists, Brazilian hydroelectric plants have
increasingly been designed to format run-of-river plants, avoiding large
reservoirs. The ‘stock’ of energy that can be stored in these hydroelectric
plants has been reducing in the timeline [1]. Fig. 17.1 shows the reduction of
the electricity production capacity of the Brazilian hydroelectric plants
(installed capacity) at the same time that it signals a rather robust expansion
of intermittent sources in this decade.

The first dimension of risk deals with the capacity to serve (adequacity)
from an infrastructure of plants and systems capable of using energy

FIGURE 17.1 Generation capacity in Brazil (%). Source: Elaborated from EPE-Empresa de

Pesquisa Energética. Plano decenal de expansão de energia-2029. ,http://www.epe.gov.br.;

2020 [accessed 20.03.20] [2].

1. Despite the fact that these are located at great distances from the load centres (usually more

than 3000 km away) and with a greater complexity due to the fact that they are mostly found in

the area of the plain that surrounds the great Brazilian rainforest ! the Amazon.

512 PART | V Policy



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  34   |   APRIL  2021 
 

19 
 

77% interferem em áreas legalmente protegidas, como terras 
indígenas, territórios quilombolas ou unidades de 
conservação de proteção integral ou ainda de uso sustentável 
[26].  

Os 23% do potencial que não interferem em áreas legalmente 
protegidas correspondem a 98 aproveitamentos, que somam 
12 GW de capacidade e incluem os 5,7 GW indicados no PDE 
2026. Desse grupo, a grande maioria (cerca de 90%) é de 
aproveitamentos de médio porte, com até 150 MW, sendo 
apenas um acima de 800 MW. Consequentemente, a grande 
maioria pouco terá a oferecer nos aspectos de 
armazenamento [26].  

Como pode ser percebido, o Brasil não apenas não está 
viabilizando projetos de UHEs, como também está retirando 
do seu portfolio de opções projetos já devidamente 
inventariados. Tudo se passa como se essas alternativas não 
existissem mais na discussão dos melhores projetos para o 
planejamento energético do Brasil.  

4 Conclusões  

O crescimento das FRVs é uma realidade e sua tendência de 
crescimento perdurará pelas próximas década. Suas 
vantagens econômicas e ambientais enfrentarão, no entanto, 
limites operativos e econômicos no patamar de 
desenvolvimento tecnológico atual, situação que pode ser 
alterada com avanços esperados na tecnologia de baterias. 
Enquanto essa alternativa não for disponível de forma 
competitiva, o armazenamento de energia produzida em 
momentos de baixa demanda por usinas de produção 
intermitente pode ser feito de forma bastante econômica e 
eficiente nos aspectos operativos que limitam a expansão das 
FRVs por meio de hidrelétricas de grande porte (com 
reservatórios). 

O Brasil, apesar de ter grande potencial de UHEs ainda a 
explorar e ter domínio sobre essa tecnologia, vem 
enfrentando dificuldades para a implementação do 
aproveitamento desses recursos.  

O artigo analisa se estas dificuldades poderiam ser explicadas 
à luz da Teoria dos Anticomuns, à semelhança do que foi 
identificado em PCHs nos EUA e em diferentes setores da 
economia onde recursos disponíveis são mal aproveitados 
pelo excesso de agentes intervenientes na tomada de 
decisão.  

Os autores consideram que a exclusão dos recursos do 
planejamento impede que a sociedade minimamente discuta 
as melhores opções. Considerando-se que a existência de 
impactos sócioambientais e restrições legais são 
inquestionáveis a utilização dos conceitos desenvolvidos 
pelos economistas Kaldor [6] e Hicks [5] podem ser de grande 
valia para que recursos valiosos de Bens públicos não sejam 
subutilizados em decorrência da Tragédia dos Anticomuns e, 
ao mesmo tempo, possa ser feita a justa compensação dos 
impactados.  
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Abstract: the work evaluates the dimming of LED luminaires 
through the remote management system. It was observed 
that the dimming applied to luminaires installed on roads 
with lighting class V1 and V2 can represent an average 
reduction of 39.47% in annual electricity consumption. In 
addition, it was observed that the amount of energy saved 
varied for the same luminaire model following the same 
levels of hourly dimming throughout the days of the week. 
The average variation between the two luminaire models was 
12.70%. Finally, the investment in the remote management 
system is amortized over a period of 6 to 10 years. 

Keywords: Public lighting, remote management, dimming, 
LED luminaire. 

Resumo: o trabalho avalia a dimerização de luminárias LED 
por meio do sistema de telegestão. Observou-se que a 

dimerização aplicada em luminárias instaladas em vias com 
classe de iluminação V1 e V2 pode representar redução 
média de 39,47% no consumo anual de energia elétrica. Além 
disso, foi observado que a quantidade de energia 
economizada variou para o mesmo modelo de luminária 
seguindo os mesmos níveis de dimerização horária ao longo 
dos dias da semana. A variação média entre os dois modelos 
de luminária foi de 12,70%. Por fim, a amortização do 
investimento no sistema de telegestão ocorre no período de 
6 a 10 anos. 

Palavras-Chave: Iluminação pública, telegestão, dimerização, 
luminária LED. 

1 Introdução 

A existência e manutenção da sociedade moderna é 
dependente da energia elétrica. Os governos federal, 
estadual e municipal enfrentam o desafio de equilibrar as 
contas públicas frente ao aumento populacional dos centros 
urbanos, as mudanças climáticas e as variações nos preços da 
energia [1]. 

Dessa forma os projetos de eficiência energética contribuem 
para o equilíbrio das contas do poder público tendo em vista 
que o consumo de energia elétrica representa importante 
despesa do setor público. A modernização do parque de 
Iluminação Pública (IP) por meio da substituição de lâmpadas 
de descarga a alta pressão por luminárias LED pode 
representar redução nas despesas de Operação e 
Manutenção (O&M). A redução nas despesas de operação 
está relacionada ao aumento de eficiência da iluminação com 
redução do consumo de energia elétrica [2]. A utilização de 
luminárias LED pode representar redução média de 53,24% 
na carga instalada de um parque de IP [3]. Já, a redução das 
despesas de manutenção tem relação com a maior vida útil 
das luminárias LED em comparação as luminárias 
convencionais [2]. 

Estudo realizado no ano de 2006 apontou que a iluminação 
pública consumia aproximadamente 114 TWh (Terawatt-
hora) de energia elétrica ao redor do globo a cada ano. Além 
disso, foi apontado que a maioria dos sistemas de iluminação 
pública era ineficiente e grande parte da luz produzida era 
desperdiçada contribuindo para a poluição luminoso [4]. 

E, de acordo com dados do Anuário Estatístico de Energia 
Elétrica 2020 – ano base 2019, o consumo total de energia 
elétrica no Brasil foi de 482.226 GWh (Gigawatt-hora). Desse 
total, o setor público (poder público, iluminação pública e 
serviço público) foi responsável por consumir 47.560 GWh, 
ou seja, 9,86% do consumo total. Ainda, dentro da classe de 
consumo referente ao setor público, a iluminação pública 
representou 33,33% do consumo de energia elétrica [5]. 

Além da substituição das luminárias convencionais, que 
utilizam lâmpadas de descarga a alta pressão por luminárias 
LED, outra maneira de reduzir o consumo de energia elétrica 
em redes de iluminação pública é a utilização de sistemas de 
dimerização. A função destes sistemas é a de diminuir a 
intensidade do fluxo luminoso emitido pelas fontes de luz ao 
longo do tempo por meio da redução da potência das 
luminárias [4]. 
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Então, este trabalho tem por objetivo analisar a viabilidade 
econômico-financeira do sistema de telegestão por meio da 
economia de energia proporcionada pela dimerização de 
luminárias LED do parque de iluminação pública. 

2 Material e método 

A metodologia aplicada no estudo baseia-se em 
levantamento de campo para medição da iluminância e 
determinação da iluminância média, iluminância mínima e 
fator de uniformidade da via e calçadas de acordo com a 
classe de iluminação para cada tipo de via de veículos e 
pedestres, conforme estabelecido na norma brasileira ABNT 
NBR 5101:2018 – Iluminação Pública – Procedimento [6]. 

Foram selecionados dois trechos de via (vão de via entre dois 
postes consecutivos que possuem iluminação pública) para 
realização dos levantamentos de campo. Um trecho situado 
na rua Ibicaba, entre n° 130 e 160, parque Jaçatuba, cidade 
de Santo André/SP (localizada na região metropolitana de 
São Paulo). E outro trecho situado na rua Cap. Avelino Bastos, 
entre n° 35 e 79, centro, cidade de Cruzeiro (localizada no 
Vale do Paraíba). Os locais selecionados não apresentavam 
interferência de arborização e nem interferência de 
iluminação de construções residenciais ou comerciais. 

Após a definição dos vãos a serem utilizados nos 
levantamentos de campo foram definidas e traçadas as 
malhas de medição seguindo as orientações contidas na 
norma ABNT NBR 5101:2018. 

De acordo com a norma ABNT NBR 5101:2018 os pontos da 
malha de medição devem ser definidos pela intersecção de 
linhas longitudinais e transversais para o vão em estudo, 
sendo [6]: 

• Linhas transversais 

o Linhas que passam pelas luminárias (extremidades do 
vão); 

o Linhas que dividem o vão em quatro partes iguais 
(inclui a linha que divide o vão ao meio). 

• Linhas longitudinais 

o Linhas de centro das faixas de rolamento; 

o Linhas com afastamento igual a 0,1 da largura da faixa 
de rolamento em relação às linhas limítrofes das 
faixas de rolamento. 

Para as calçadas também foi seguida a regra apresentada na 
norma ABNT NBR 5101:2018 [6]: 

• Calçada com largura menor a 3,0 m: 

o Uma linha longitudinal no centro da calçada; 

o As linhas transversais em número igual e coincidente 
com as linhas do leito carroçável (faixa de rolamento). 

• Calçada com largura igual ou maior a 3,0 m: 

o Duas linhas longitudinais espaçadas entre elas em 
uma distância “d” e entre uma linha e a extremidade 
da calçada adjacente espaçada em “d/2”; 

o As linhas transversais em número igual e coincidente 
com as linhas do leito carroçável. 

Com a definição das malhas de medição procedeu-se a 
dimerização das luminárias que definem os vãos 
característicos. As luminárias adjacentes e consecutivas aos 
vãos também foram dimerizadas para que não 
influenciassem as medições de iluminância. 

A dimerização foi realizada entre 100% e 30% com degrau de 
10%, ou seja: (a) dimmer 100% ligado; (b) dimmer 90% ligado; 
(c) dimmer 80% ligado; (d) dimmer 70% ligado; (e) dimmer 
60% ligado; (f) dimmer 50% ligado; (g) dimmer 40% ligado; 
(h) dimmer 30% ligado. 

Após a realização das medições de iluminância para os níveis 
de dimerização foram calculadas: iluminância média, 
iluminância mínima e fator de uniformidade para as vias e 
calçadas (adjacente aos postes e oposta). 

Com os valores de iluminância média e fator de uniformidade 
referentes a cada nível de dimerização foi realizada a 
reclassificação das vias e calçadas. A reclassificação foi 
baseada nos índices luminotécnicos indicados na norma 
ABNT NBR 5101:2018 e apresentados na Tabela 1 [6]. 

Tabela 1: Iluminância média mínima e fator de uniformidade mínimo 
para cada classe de iluminação – ABNT NBR 5101:2018. 

Classe de 
iluminação 

Iluminância média 
mínima – Emed.min. 

(lux) 

Fator de uniformidade 
mínimo (U=Emin/Emed) 

V1 30 0,40 
V2 20 0,30 
V3 15 0,20 
V4 10 0,20 
V5 5 0,20 

Classe de 
iluminação 

Iluminância 
horizontal média – 

Emed. (lux) 

Fator de uniformidade 
mínimo (U=Emin/Emed) 

P1 20 0,30 
P2 10 0,25 
P3 5 0,20 
P4 3 0,20 

Iluminância corresponde ao fluxo luminoso (quantidade de 
luz) incidente numa determinada superfície por unidade de 
área, ou seja, é a quantidade de luz que incide em um 
determinado ponto. Já, fator de uniformidade é uma métrica 
adimensional (variação entre zero e 1) que indica como está 
a distribuição da luminosidade numa determinada superfície; 
quanto mais próximo de 1, melhor a distribuição da luz sobre 
a superfície [6][7][8]. 

Por fim, foram realizadas análises econômico-financeiras 
utilizando planilhas no software Excel. As análises tiveram o 
objetivo de determinar o tempo de retorno do investimento 
no sistema de telegestão e a economia financeira 
proporcionada pela dimerização das luminárias ao longo do 
período de 13 anos. Prazo este estabelecido como tempo de 
vida útil das luminárias LED. 
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3 Resultados e discussão 

Na Tabela 2 são indicados dados referentes às luminárias LED 
instaladas nos trechos de via localizados nas cidades de Santo 
André e Cruzeiro, ambas situadas no estado de São Paulo. 

Tabela 2: Informações luxímetros e luminárias LED. 
Cidade Santo André Cruzeiro 

Equipamento de medição (luxímetro) 
Modelo: LDR-225 MLM-1011 

Dados das luminárias LED 
Fabricante: 01 02 
Modelo: LD-7P DI 3000/12 
Tipo de luminária: LED LED 
Potência: 113 W 120 W 
Fator de Potência (FP): >= 0,95 >= 0,95 
Temperatura de Cor Correlata (TCC): 4.000 K 4.000 K 
Índice de Reprodução de Cor (IRC): > 70 > 70 

Na Tabela 3 e Tabela 4 são apresentados os valores 
calculados para a iluminância mínima, iluminância média e 
fator de uniformidade. Estes valores foram calculados 
utilizando os dados obtidos por meio das malhas de medição 
(para via e calçadas – adjacente e oposta) traçadas nas 
cidades de Santo André e Cruzeiro, respectivamente. São 
indicados os resultados para os níveis de dimerização entre 

dimmer 100% ligado e dimmer 30% ligado com variações de 
10%. 

A Tabela 3 e Tabela 4 também apresentam as potências para 
as luminárias de acordo com o nível de dimerização. Os 
valores de potência são dados de telemetria informados pelo 
software de controle do sistema de telegestão. 

Analisando os dados apresentados na Tabela 3 e Tabela 4 
observa-se que a situação com dimmer 100% ligado 
representa a classe de iluminação viária padrão para as vias 
analisadas. Com a variação da dimerização os índices 
luminotécnicos apresentam variações. Assim, foi realizada a 
reclassificação das vias seguindo os parâmetros 
apresentados na Tabela 1. 

Analisando a Tabela 3 observa-se que para dimmer 50% 
ligado não são apresentados resultados de iluminância 
mínima, iluminância média, fator de uniformidade e potência 
das luminárias. Também, na Tabela 4 os mesmos parâmetros 
luminotécnicos não são apresentados para dimmer 80% 
ligado. Durante a dimerização nestes patamares foi 
observado que o fluxo luminoso emitido pelas luminárias 
apresentava instabilidade e por este motivo os dados não 
foram coletados. 

 

Tabela 3: Iluminância média e fator de uniformidade - via e calçadas (Santo André/SP). 
Dimerização: dimmer 100% ligado Dimerização: dimmer 60% ligado 

Potência (telemetria): 
Via Calçada 

adjacente 
Calçada 
oposta 

Potência (telemetria): 
Via Calçada 

adjacente 
Calçada 
oposta 

SA13992 = 121,40 W SA13992 = 64,31 W 
SA09445 = 127,06 W SA09445 = 61,33 W 

Iluminância mínima (Emin): 15,76 10,31 14,02 Iluminância mínima (Emin): 8,56 6,13 7,1 
Iluminância média (Emed): 34,24 22,98 17,13 Iluminância média (Emed): 18,58 13,17 9,01 

Fator de uniformidade 
(U=Emin/Emed): 0,46 0,45 0,82 

Fator de uniformidade 
(U=Emin/Emed): 0,46 0,47 0,79 

Classe de iluminação V1 P1 P2 Classe de iluminação V3 P2 P3 
Dimerização: dimmer 90% ligado Dimerização: dimmer 50% ligado 

Potência (telemetria): 
Via Calçada 

adjacente 
Calçada 
oposta 

Potência (telemetria): 
Via Calçada 

adjacente 
Calçada 
oposta SA13992 = 67,89 W SA13992 =  

SA09445 = 66,28 W SA09455 =  
Iluminância mínima (Emin): 9,11 6,69 7,85 Iluminância mínima (Emin):    
Iluminância média (Emed): 19,3 13,16 9,82 Iluminância média (Emed):    

Fator de uniformidade 
(U=Emin/Emed): 0,47 0,51 0,8 

Fator de uniformidade 
(U=Emin/Emed):    

Classe de iluminação V3 P2 P3 Classe de iluminação    
Dimerização: dimmer 80% ligado Dimerização: dimmer 40% ligado 

Potência (telemetria): 
Via Calçada 

adjacente 
Calçada 
oposta 

Potência (telemetria): 
Via Calçada 

adjacente 
Calçada 
oposta SA13992 = 67,47 W SA13992 = 41,97 W 

SA09445 = 67,22 W SA09445 = 43,11 W 
Iluminância mínima (Emin): 8,92 6,36 6,89 Iluminância mínima (Emin): 5,07 3,61 4,78 
Iluminância média (Emed): 19,11 13,3 8,81 Iluminância média (Emed): 11,5 7,94 5,62 

Fator de uniformidade 
(U=Emin/Emed): 

0,47 0,48 0,78 Fator de uniformidade 
(U=Emin/Emed): 

0,44 0,45 0,85 

Classe de iluminação V3 P2 P3 Classe de iluminação V4 P3 P3 
Dimerização: dimmer 70% ligado Dimerização: dimmer 30% ligado 

Potência (telemetria): 
Via Calçada 

adjacente 
Calçada 
oposta 

Potência (telemetria): 
Via Calçada 

adjacente 
Calçada 
oposta SA13992 = 70,90 W SA13992 = 30,35 W 

SA09445 = 64,21 W SA09445 = 28,40 W 
Iluminância mínima (Emin): 8,49 5,66 6,56 Iluminância mínima (Emin): 2,68 2,24 2,01 
Iluminância média (Emed): 19,04 12,98 8,76 Iluminância média (Emed): 6,11 4,43 2,79 

Fator de uniformidade 
(U=Emin/Emed): 

0,45 0,44 0,75 Fator de uniformidade 
(U=Emin/Emed): 

0,44 0,51 0,72 

Classe de iluminação V3 P2 P3 Classe de iluminação V5 P4 n.c.. 
n.c.: não classificado – iluminância média calculada (2,79 lux) inferior ao limite mínimo da ABNT NBR 5101:2018 (3,0 lux). 
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Tabela 4: Iluminância média e fator de uniformidade - via e calçadas (Cruzeiro/SP). 
Dimerização: dimmer 100% ligado Dimerização: dimmer 60% ligado 

Potência (telemetria): 
Via 

Calçada 
adjacente 

Calçada 
oposta 

Potência (telemetria): 
Via 

Calçada 
adjacente 

Calçada 
oposta Poste 01 = 121,52 W Poste 01 = 73,03 W 

Poste 02 = 114,17 W Poste 02 = 65,84 W 
Iluminância mínima (Emin): 5,00 3,00 8,00 Iluminância mínima (Emin): 4,00 2,00 5,00 
Iluminância média (Emed): 26,07 7,20 14,40 Iluminância média (Emed): 17,03 5,00 9,60 

Fator de uniformidade 
(U=Emin/Emed): 

0,19 0,42 0,56 Fator de uniformidade 
(U=Emin/Emed): 

0,23 0,40 0,52 

Classe de iluminação V2 P3 P2 Classe de iluminação V3 P3 P3 
Dimerização: dimmer 90% ligado Dimerização: dimmer 50% ligado 

Potência (telemetria): 
Via 

Calçada 
adjacente 

Calçada 
oposta 

Potência (telemetria): 
Via 

Calçada 
adjacente 

Calçada 
oposta Poste 01 = 57,74 W Poste 01 = 92,00 W 

Poste 02 = 50,98 W Poste 02 = 51,73 W 
Iluminância mínima (Emin): 5,00 3,00 8,00 Iluminância mínima (Emin): 3,00 2,00 4,00 
Iluminância média (Emed): 25,80 7,40 14,40 Iluminância média (Emed): 13,80 4,00 8,20 

Fator de uniformidade 
(U=Emin/Emed): 0,19 0,41 0,56 Fator de uniformidade 

(U=Emin/Emed): 0,22 0,50 0,49 

Classe de iluminação V2 P3 P2 Classe de iluminação V4 P4 P3 
Dimerização: dimmer 80% ligado Dimerização: dimmer 40% ligado 

Potência (telemetria): 
Via Calçada 

adjacente 
Calçada 
oposta 

Potência (telemetria): 
Via Calçada 

adjacente 
Calçada 
oposta 

Poste 01 = Poste 01 = 42,93 W 
Poste 02 = Poste 02 = 46,71 W 

Iluminância mínima (Emin):       Iluminância mínima (Emin): 2,00 1,00 3,00 
Iluminância média (Emed):       Iluminância média (Emed): 10,47 3,00 5,60 

Fator de uniformidade 
(U=Emin/Emed):       Fator de uniformidade 

(U=Emin/Emed): 0,19 0,33 0,54 

Classe de iluminação       Classe de iluminação V4 P4 P3 
Dimerização: dimmer 70% ligado Dimerização: dimmer 30% ligado 

Potência (telemetria): 
Via Calçada 

adjacente 
Calçada 
oposta 

Potência (telemetria): 
Via Calçada 

adjacente 
Calçada 
oposta 

Poste 01 = 85,36 W Poste 01 = 28,81 W 
Poste 02 = 86,72 W Poste 02 = 30,89 W 

Iluminância mínima (Emin): 4,00 2,00 6,00 Iluminância mínima (Emin): 1,00 1,00 2,00 
Iluminância média (Emed): 20,47 5,80 11,20 Iluminância média (Emed): 5,47 1,60 3,40 

Fator de uniformidade 
(U=Emin/Emed): 0,20 0,34 0,54 

Fator de uniformidade 
(U=Emin/Emed): 0,18 0,63 0,59 

Classe de iluminação V2 P3 P2 Classe de iluminação V5 n.c. P4 
n.c.: não classificado – iluminância média calculada (1,60 lux) inferior ao limite mínimo da ABNT NBR 5101:2018 (3,0 lux). 

 

Para os patamares em que os dados não foram coletados os 
valores de iluminância média da via, iluminância média da 
calçada adjacente, iluminância média da calçada oposta e 
potências das luminárias foram calculados. Para realizar os 
cálculos os resultados apresentados na Tabela 3 e Tabela 4 
foram plotados em gráficos e por meio das linhas de 
tendência com coeficiente de determinação R² igual ou maior 
a 0,99 foram apresentadas as respectivas equações 
polinomiais. 

Assim, os dados da Tabela 3, referentes à cidade de Santo 
André/SP, foram plotados nos gráficos da Figura 1, Figura 2 e 
Figura 3. E, os dados da Tabela 4, referentes à cidade de 
Cruzeiro/SP, foram plotados nos gráficos da Figura 4, Figura 
5 e Figura 6. 

A Figura 1 e Figura 4 apresentam as equações polinomiais 
para cálculo da iluminância média das vias. Assim, realizando 
o cálculo determina-se que com dimmer 50% ligado a 
iluminância média na rua Ibicaba (Santo André/SP) seria igual 
a 17,16 lux (classe de iluminação V3). Já, com dimmer 80% 
ligado a iluminância média da rua Cap. Avelino Bastos 
(Cruzeiro/SP) seria igual 23,65 lux (classe de iluminação V2). 

A Figura 2 e Figura 5 apresentam as equações polinomiais 
para cálculo da iluminância média das calçadas adjacente e 
oposta. Realizando os cálculos com dimmer 50% ligado na rua 
Ibicaba (Santo André/SP) a iluminância média das calçadas 
adjacente e oposta são 10,74 lux (classe de iluminação P2) e 
7,74 lux (classe de iluminação P3), respectivamente. Já, com 
dimmer 80% ligado na rua Cap. Avelino Bastos (Cruzeiro/SP) 
a iluminância média das calçadas adjacente e oposta são de 
6,71 lux (classe de iluminação P3) e 12,70 lux (classe de 
iluminação P2), respectivamente. 

A Figura 3 e Figura 6 apresentam as equações polinomiais 
para cálculo das potências das luminárias. Realizando os 
cálculos determina-se que a potência das luminárias 
instaladas na rua Ibicaba (Santo André/SP), para dimmer 50% 
ligado, é de 51,90 W (poste SA13992) e 50,02 W (poste 
SA09445). Já, realizando os cálculos determina-se que a 
potência das luminárias instaladas na rua Cap. Avelino Bastos 
(Cruzeiro/SP), para dimmer 80% ligado, é de 89,70 W (poste 
01) e 96,62 W (poste 02). 
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Figura 1: Iluminância média da via x dimerização - Santo André/SP. 

 

Figura 2: Iluminância média das calçadas x dimerização - Santo André/SP. 

 

Figura 3: Potência das luminárias LED x dimerização - Santo André/SP. 
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Figura 4: Iluminância média da via x dimerização - Cruzeiro/SP. 

 

Figura 5: Iluminância média das calçadas x dimerização - Cruzeiro/SP. 

 

Figura 6: Potência das luminárias LED x dimerização - Cruzeiro/SP. 
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Assim, na Tabela 5 e Tabela 7 são apresentadas as potências 
das luminárias e a classificação viária de acordo com a 
dimerização horária diária. 

São apresentadas duas situações para cada local; a primeira 
situação caracteriza as luminárias operando sem dimerização 
ao longo do tempo durante todos os dias da semana; a 
segunda situação representa as luminárias operando com 
diferentes níveis de dimerização ao longo do período noturno 
de acordo com o dia da semana. Observa-se que em nenhum 
caso foi utilizado dimmer 30% ligado pois neste patamar não 
foi possível realizar a reclassificação da calçada oposta 
(Tabela 3 – Santo André/SP) e calçada adjacente (Tabela 4 – 
Cruzeiro/SP). Além disso, assumiu-se como premissa que a 
dimerização não poderia diminuir mais do que dois níveis a 
classe da via tendo como base a classificação inicial na 
condição das luminárias operando sem dimerização. 

A Tabela 5 indica que sem dimerização a classificação da rua 
Ibicaba (Santo André/SP) permanece como V1 em 100% do 
tempo ao longo da semana (80,50 horas). Já, utilizando a 
dimerização a classificação da via passa a operar 21,12% 
como V1 (17,0 horas) e 78,88% como V3 (63,50 horas). 

A Tabela 7 indica que sem dimerização a classificação da rua 
Cap. Avelino Bastos permanece como V2 em 100% do tempo 
ao longo da semana (80,50 horas). Já, utilizando a 
dimerização a classificação da via passa a operar 42,86% 
como V2 (34,50 horas), 16,15% como V3 (13,0 horas) e 
40,99% como V4 (33,0 horas). 

O período diário de funcionamento da rede de iluminação 
pública foi definido de acordo com a Resolução 
Homologatória n° 2.590 da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL). Esta resolução define que o tempo 
considerado para o faturamento diário da iluminação pública 
nas cidades de Santo André/SP e Cruzeiro/SP é de 11h26 [9]. 
Aproximado para 11h30 (11,50 em decimal). 

Assim, na Tabela 6 e Tabela 8 são apresentados os consumos 
diários, consumos semanais e consumos anuais de energia 
elétrica para cada uma das quatro luminárias operando sem 
dimerização e de forma dimerizada. Além disso, as tabelas 
também apresentam os valores de energia economizada 
anualmente com a utilização da dimerização. 

 

Tabela 5: Potência das luminárias e classificação da via de acordo com dimerização horária diária (Santo André/SP). 
Hora do dia 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:00 
Período (h) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 

Q
ua

lq
ue

r d
ia

 d
a 

se
m

an
a  

(s
em

 d
im

er
iza

çã
o)

 Dimerização  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Classificação 
viária 

V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 

Potência (W) 
SA09445 127,06 127,06 127,06 127,06 127,06 127,06 127,06 127,06 127,06 127,06 127,06 127,06 

Potência (W) 
SA13992 121,40 121,40 121,40 121,40 121,40 121,40 121,40 121,40 121,40 121,40 121,40 121,40 

2ª
 fe

ira
 a

 5
ª 

fe
ira

 
(c

om
 d

im
er

iza
çã

o)
 Dimerização  70% 80% 90% 100% 100% 80% 70% 50% 50% 50% 50% 50% 

Classificação 
viária 

V3 V3 V3 V1 V1 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 

Potência (W) 
SA09445 64,21 67,22 66,28 127,06 127,06 67,22 64,21 50,02 50,02 50,02 50,02 50,02 

Potência (W) 
SA13992 

70,90 67,47 67,89 121,40 121,40 67,47 70,90 51,90 51,90 51,90 51,90 51,90 

6ª
 fe

ira
 

(c
om

 d
im

er
iza

çã
o)

 Dimerização  70% 80% 90% 100% 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 50% 
Classificação 
viária 

V3 V3 V3 V1 V1 V1 V3 V3 V3 V3 V3 V3 

Potência (W) 
SA09445 64,21 67,22 66,28 127,06 127,06 127,06 66,28 67,22 64,21 61,33 50,02 50,02 

Potência (W) 
SA13992 

70,90 67,47 67,89 121,40 121,40 121,40 67,89 67,47 70,90 64,31 51,90 51,90 

Sá
ba

do
 

(c
om

 d
im

er
iza

çã
o)

 Dimerização  70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 90% 80% 60% 50% 50% 
Classificação 
viária V3 V3 V3 V1 V1 V1 V1 V3 V3 V3 V3 V3 

Potência (W) 
SA09445 64,21 67,22 66,28 127,06 127,06 127,06 127,06 66,28 67,22 61,33 50,02 50,02 

Potência (W) 
SA13992 70,90 67,47 67,89 121,40 121,40 121,40 121,40 67,89 67,47 64,31 51,90 51,90 

Do
m

in
go

 
(c

om
 d

im
er

iza
çã

o)
 Dimerização  70% 80% 90% 100% 100% 80% 70% 60% 50% 50% 50% 50% 

Classificação 
viária V3 V3 V3 V1 V1 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 

Potência (W) 
SA09445 

64,21 67,22 66,28 127,06 127,06 67,22 64,21 61,33 50,02 50,02 50,02 50,02 

Potência (W) 
SA13992 70,90 67,47 67,89 121,40 121,40 67,47 70,90 64,31 51,90 51,90 51,90 51,90 
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Tabela 6: Redução do consumo anual de energia elétrica (Santo André/SP). 

Dia da semana 
Poste SA09445 Poste SA13992 

Consumo (Wh) 
sem dimerização 

Consumo (Wh) 
com dimerização 

Redução (%) Consumo (Wh) 
sem dimerização 

Consumo (Wh) 
com dimerização 

Redução (%) 

Segunda-feira 1.461,17 808,35 44,68% 1.396,11 820,99 41,19% 
Terça-feira 1.461,17 808,35 44,68% 1.396,11 820,99 41,19% 
Quarta-feira 1.461,17 808,35 44,68% 1.396,11 820,99 41,19% 
Quinta-feira 1.461,17 808,35 44,68% 1.396,11 820,99 41,19% 
Sexta-feira 1.461,17 912,95 37,52% 1.396,11 918,89 34,18% 
Sábado 1.461,17 975,80 33,22% 1.396,11 969,39 30,57% 
Domingo 1.461,17 819,66 43,90% 1.396,11 833,40 40,31% 
Consumo semanal (Wh) 10.228,17 5.941,79 41,91% 9.772,78 6.005,61 38,55% 
N° semanas no ano 52 52 ----- 52 52 ----- 
Consumo anual (Wh) 531.864,79 308.972,92 41,91% 508.184,59 312.291,93 38,55% 
Energia economizada anual (Wh) 222.891,86 ----- 195.892,66 ----- 

 

Tabela 7: Potência das luminárias e classificação viária de acordo com dimerização horária diária (Cruzeiro/SP). 
Hora do dia 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:00 
Período (h) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 

Q
ua

lq
ue

r d
ia

 d
a 

se
m

an
a  

(s
em

 d
im

er
iza

çã
o)

 

Dimerização  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Classificação 
viária V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 

Potência 
(W) 
Poste 01 

121,52 121,52 121,52 121,52 121,52 121,52 121,52 121,52 121,52 121,52 121,52 121,52 

Potência 
(W) 
Poste 02 

114,17 114,17 114,17 114,17 114,17 114,17 114,17 114,17 114,17 114,17 114,17 114,17 

2ª
 fe

ira
 a

 5
ª 

fe
ira

  
co

m
 d

im
er

iza
çã

o)
 

Dimerização  40% 60% 70% 80% 100% 70% 60% 50% 40% 40% 40% 40% 
Classificação 
viária V4 V3 V2 V2 V2 V2 V3 V4 V4 V4 V4 V4 

Potência 
(W) 
Poste 01 

42,93 73,03 85,36 89,70 121,52 85,36 73,03 57,38 42,93 42,93 42,93 42,93 

Potência 
(W) 
Poste 02 

46,71 65,84 86,72 96,62 114,17 86,72 65,84 51,73 46,71 46,71 46,71 46,71 

6ª
 fe

ira
 

(c
om

 d
im

er
iza

çã
o)

 

Dimerização  40% 60% 70% 100% 100% 80% 70% 60% 50% 40% 40% 40% 
Classificação 
viária 

V4 V3 V2 V2 V2 V2 V2 V3 V4 V4 V4 V4 

Potência 
(W) 
Poste 01 

42,93 73,03 85,36 121,52 121,52 89,70 85,36 73,03 57,38 42,93 42,93 42,93 

Potência 
(W) 
Poste 02 

46,71 65,84 86,72 114,17 114,17 96,62 86,72 65,84 51,73 46,71 46,71 46,71 

Sá
ba

do
 

(c
om

 d
im

er
iza

çã
o)

 

Dimerização  40% 60% 70% 100% 100% 90% 80% 70% 70% 70% 70% 70% 
Classificação 
viária V4 V3 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 

Potência 
(W) 
Poste 01 

42,93 73,03 85,36 121,52 121,52 92,00 89,70 85,36 85,36 85,36 85,36 85,36 

Potência 
(W) 
Poste 02 

46,71 65,84 86,72 114,17 114,17 89,87 96,62 86,72 86,72 86,72 86,72 86,72 

Do
m

in
go

 
(c

om
 d

im
er

iza
çã

o)
 

Dimerização  40% 60% 70% 100% 100% 70% 60% 50% 50% 50% 50% 50% 
Classificação 
viária 

V4 V3 V2 V2 V2 V2 V3 V4 V4 V4 V4 V4 

Potência 
(W) 
Poste 01 

42,93 73,03 85,36 121,52 121,52 85,36 73,03 57,38 57,38 57,38 57,38 57,38 

Potência 
(W) 
Poste 02 

46,71 65,84 86,72 114,17 114,17 86,72 65,84 51,73 51,73 51,73 51,73 51,73 
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Tabela 8: Redução do consumo anual de energia elétrica (Cruzeiro/SP). 

Dia da semana 
Poste 01 Poste 02 

Consumo (Wh) 
sem dimerização 

Consumo (Wh) 
com dimerização 

Redução (%) Consumo (Wh) 
sem dimerização 

Consumo (Wh) 
com dimerização 

Redução (%) 

Segunda-feira 1.397,48 778,57 44,29% 1.312,96 777,84 40,76% 
Terça-feira 1.397,48 778,57 44,29% 1.312,96 777,84 40,76% 
Quarta-feira 1.397,48 778,57 44,29% 1.312,96 777,84 40,76% 
Quinta-feira 1.397,48 778,57 44,29% 1.312,96 777,84 40,76% 
Sexta-feira 1.397,48 857,16 38,66% 1.312,96 845,30 35,62% 
Sábado 1.397,48 1.010,18 27,71% 1.312,96 1.004,34 23,51% 
Domingo 1.397,48 860,96 38,39% 1.312,96 812,96 38,08% 
Consumo semanal (Wh) 9.782,36 5.842,56 40,27% 9.190,69 5.773,93 37,18% 
N° semanas no ano 52 52 ----- 52 52 ----- 
Consumo anual (Wh) 508.682,72 303.812,86 40,27% 477.915,62 300.244,36 37,18% 
Energia economizada anual (Wh) 204.869,86 ----- 177.671,26 ----- 

 

Analisando os dados apresentados na Tabela 6, observa-se 
que a dimerização proporcionaria redução de 41,91% na 
quantidade de energia elétrica consumida pela luminária 
instalada no poste SA09445. E, para a luminária instalada no 
poste SA13992 a redução seria de 38,55%. Ou seja, para o vão 
a redução média no consumo anual de energia elétrica seria 
de 40,23%. 

E, analisando os dados apresentados na Tabela 8, observa-se 
que a dimerização proporcionaria redução de 40,27% na 
quantidade de energia elétrica consumida pela luminária 
instalada no poste 01. E, para a luminária instalada no poste 
02 a redução seria de 37,18%. Ou seja, para o vão a redução 
média do consumo anual de energia elétrica seria de 38,73%. 

Com a redução do consumo anual de energia elétrica 
alcançado com a operação da dimerização das luminárias é 
possível realizar a avaliação econômico-financeira do 
investimento no sistema de telegestão. 

Para avaliação econômico-financeira é necessário considerar 
algumas premissas. Além dos dados de redução do consumo 
anual de energia elétrica apresentados na Tabela 6 e Tabela 
8, deve-se observar os valores de aquisição e instalação dos 
equipamentos, custos anuais de O&M, valores de tarifas de 
energia elétrica e taxa de juros. 

Os custos de instalação e custos anuais de O&M referem-se 
a média de três valores obtidos em consulta a fornecedores. 

Para os custos de instalação (custo capex) do sistema de 
telegestão foram considerados: 

• Custo do controlador: R$ 365,28; 

• Custo do concentrador por controlador: R$ 4,78; 

• Custo de comissionamento do sistema por controlador: 
R$ 19,90. 

Para os custos anuais de O&M (custo opex) do sistema de 
telegestão foram considerados: 

• Custo de manutenção do sistema por controlador: R$ 
3,00; 

• Custo do chip para acesso móvel por controlador: R$ 
0,66; 

• Custo do servidor nuvem por controlador: R$ 1,15. 

Assim, o investimento inicial na instalação de um ponto de 
telegestão é de aproximadamente R$ 389,96. E, o custo 
inicial de O&M do sistema de telegestão é de R$ 4,81. 

Para a correção anual do custo de O&M do sistema de 
telegestão foi aplicada a taxa de 7,65%aa. Esta taxa 
representa o valor médio do Índice Geral de Preços do 
Mercado (IGP-M) anual acumulado entre os anos de 2000 e 
2019 [10]. 

Para os valores de taxa de energia elétrica aplicada à 
iluminação pública foram analisadas as Resoluções 
Homologatórias (REH) da ANEEL que fixam a Tarifa de Energia 
(TE) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) para 
as empresas ENEL (Santo André/SP) e EDP (Cruzeiro/SP). A 
Tabela 9 apresenta os valores da taxa de energia (TE e TUSD) 
e o aumento médio para o período de 2015 a 2021 [11]. O 
aumento médio foi aplicado na atualização dos valores 
anuais da taxa de energia elétrica ao longo do período de 13 
anos considerado nas análises. 

Para determinação do fluxo de caixa descontado e cálculo do 
payback descontado foi considerada a taxa de juros anual de 
9,90%aa. Esta taxa refere-se a média dos valores da taxa de 
juros do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) 
para o período de 2010 a 2019 disponível no site do Banco 
Central do Brasil [12]. 

Tabela 9: Aumento médio da tarifa de energia B4b. 
Tarifa de energia B4b – 2015 a 2021 

ENEL (Santo André/SP) EDP (Cruzeiro/SP) 
Resolução 

Homologatória 
ANEEL n°: 

TE + TUSD 
(R$/kWh) 

Resolução 
Homologatória 

ANEEL n°: 

TE + TUSD 
(R$/kWh) 

1.844/2015 0,18765 1.809/2014 0,22419 
1.858/2015 0,22764 1.858/2015 0,26356 
1.920/2015 0,26167 1.973/2015 0,30035 
2.013/2016 0,24265 2.158/2016 0,24179 
2.263/2017 0,25176 2.315/2017 0,29238 
2.412/2018 0,29018 2.469/2018 0,33692 
2.568/2019 0,30936 2.629/2019 0,31544 
2.719/2020 0,32051 2.790/2020 0,32767 

Aumento 
médio (%aa): 6,92 

Aumento 
médio (%aa): 4,85 
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Assim, a Tabela 10, Tabela 11, Tabela 12 e Tabela 13 
apresentam as análises econômico-financeiras para cada 
uma das quatro luminárias dimerizadas. 

Os dados da Tabela 10 e Tabela 11 indicam que o payback 
para as luminárias instaladas nos postes SA09445 e SA13992 
ocorreria em 6,86 anos e 8,03 anos, respectivamente. Ainda, 
a economia proporcionada pela redução do consumo de 
energia após a amortização total do investimento seria de: 
poste SA09445: R$ 286,17; poste SA13992: R$ 198,14. 

Os dados da Tabela 12 e Tabela 13 indicam que o payback 
para as luminárias instaladas no poste 01 e poste 02 ocorreria 
em 7,99 anos e 9,75 anos, respectivamente. Ainda, a 
economia proporcionada pela redução do consumo de 
energia após a amortização total do investimento seria de: 
poste 01: R$ 173,57; poste 02: R$ 92,04. 

A diferença entre os tempos de retorno e economia 
proporcionada se devem a dois fatores: quantidade de 
energia economizada; custo da energia elétrica destinada a 
iluminação pública. 

A quantidade de energia economizada será determinada 
pelos níveis de dimerização admitidos para cada via ao longo 

do período noturno. Por isso, é fundamental que o 
procedimento para reclassificação de uma via ao longo do 
período noturno seja normatizado pela futura versão da 
norma ABNT NBR 5101. 

Além disso, observa-se que para o mesmo modelo de 
luminária, seguindo os mesmos níveis de dimerização ao 
longo da semana, a quantidade de energia economizada 
variou. Para as luminárias instaladas na cidade de Santo 
André/SP a variação foi de 12,11% e na cidade de Cruzeiro/SP 
foi de 13,28%. Por isso, é fundamental que o procedimento 
de faturamento do consumo individual realizado por meio da 
telemetria do sistema de telegestão seja normatizado. 

Já, o custo da energia elétrica destinada a iluminação pública 
varia entre as distribuidoras de energia elétrica e dependem 
de determinações aplicadas pela ANEEL. 

Observa-se que o aumento médio (6,92%aa) da taxa de 
energia elétrica da ENEL aplicada à iluminação pública foi 
33,82% maior que o aumento médio (4,58%aa) aplicado à 
taxa da EDP. 

 

Tabela 10: Análise econômica e cálculo do payback descontado – poste SA09445 (Santo André/SP). 

Ano 
Período 

(ano) 
Taxa de energia 

(TE + TUSD) 
(R$/kWh) 

Energia 
economizada 

(kWh) 

Economia 
energia 

(R$) 

Custo O&M 
telegestão 
(R$/ponto) 

Investimento 
telegestão 

(R$) 

Fluxo caixa 
(R$) 

Fluxo caixa 
descontado 

(R$) 

Saldo 
(R$) 

2020 1 0,32051 222,892 71,43 4,81 R$ 389,96 -R$ 323,34 -R$ 323,34 -R$ 323,34 
2021 2 0,34268 222,892 76,38 5,17 ----- R$ 71,21 R$ 58,96 -R$ 264,38 
2022 3 0,36639 222,892 81,66 5,56 ----- R$ 76,10 R$ 57,33 -R$ 207,05 
2023 4 0,39174 222,892 87,31 5,98 ----- R$ 81,33 R$ 55,75 -R$ 151,30 
2024 5 0,41884 222,892 93,35 6,43 ----- R$ 86,92 R$ 54,22 -R$ 97,08 
2025 6 0,44782 222,892 99,81 6,92 ----- R$ 92,89 R$ 52,72 -R$ 44,36 
2026 7 0,47880 222,892 106,72 7,44 ----- R$ 99,28 R$ 51,27 R$ 6,91 
2027 8 0,51193 222,892 114,10 8,00 ----- R$ 106,10 R$ 49,86 R$ 56,77 
2028 9 0,54735 222,892 121,99 8,61 ----- R$ 113,38 R$ 48,48 R$ 105,25 
2029 10 0,58522 222,892 130,44 9,26 ----- R$ 121,18 R$ 47,15 R$ 152,39 
2030 11 0,62571 222,892 139,46 9,96 ----- R$ 129,50 R$ 45,85 R$ 198,24 
2031 12 0,66900 222,892 149,11 10,72 ----- R$ 138,39 R$ 44,58 R$ 242,82 
2032 13 0,71529 222,892 159,43 11,54 ----- R$ 147,89 R$ 43,35 R$ 286,17 

       Taxa de juros anual (%) - SELIC 9,90% 
       Payback descontado (anos) 6,86 

Tabela 11: Análise econômica e cálculo do payback descontado – poste SA13992 (Santo André/SP). 

Ano 
Período 

(ano) 
Taxa de energia 

(TE + TUSD) 
(R$/kWh) 

Energia 
economizada 

(kWh) 

Economia 
energia 

(R$) 

Custo O&M 
telegestão 
(R$/ponto) 

Investimento 
telegestão 

(R$) 

Fluxo caixa 
(R$) 

Fluxo caixa 
descontado 

(R$) 

Saldo 
(R$) 

2020 1 0,32051 195,893 62,78 4,81 R$ 389,96 -R$ 331,99 -R$ 331,99 -R$ 331,99 
2021 2 0,34268 195,893 67,12 5,17 ----- R$ 61,95 R$ 51,29 -R$ 280,70 
2022 3 0,36639 195,893 71,77 5,56 ----- R$ 66,21 R$ 49,88 -R$ 230,82 
2023 4 0,39174 195,893 76,73 5,98 ----- R$ 70,75 R$ 48,50 -R$ 182,32 
2024 5 0,41884 195,893 82,04 6,43 ----- R$ 75,61 R$ 47,16 -R$ 135,16 
2025 6 0,44782 195,893 87,72 6,92 ----- R$ 80,80 R$ 45,86 -R$ 89,30 
2026 7 0,47880 195,893 93,79 7,44 ----- R$ 86,35 R$ 44,59 -R$ 44,70 
2027 8 0,51193 195,893 100,28 8,00 ----- R$ 92,28 R$ 43,36 -R$ 1,34 
2028 9 0,54735 195,893 107,22 8,61 ----- R$ 98,61 R$ 42,16 R$ 40,82 
2029 10 0,58522 195,893 114,64 9,26 ----- R$ 105,38 R$ 41,00 R$ 81,82 
2030 11 0,62571 195,893 122,57 9,96 ----- R$ 112,61 R$ 39,87 R$ 121,69 
2031 12 0,66900 195,893 131,05 10,72 ----- R$ 120,33 R$ 38,76 R$ 160,45 
2032 13 0,71529 195,893 140,12 11,54 ----- R$ 128,58 R$ 37,69 R$ 198,14 

       Taxa de juros anual (%) - SELIC 9,90% 
       Payback descontado (anos) 8,03 
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Tabela 12: Análise econômica e cálculo do payback descontado – poste 01 (Cruzeiro/SP). 

Ano 
Período 

(ano) 
Taxa de energia 

(TE + TUSD) 
(R$/kWh) 

Energia 
economizada 

(kWh) 

Economia 
energia 

(R$) 

Custo O&M 
telegestão 
(R$/ponto) 

Investimento 
telegestão 

(R$) 

Fluxo caixa 
(R$) 

Fluxo caixa 
descontado 

(R$) 

Saldo 
(R$) 

2020 1 0,32767 204,87 67,12 4,81 R$ 389,96 -R$ 327,65 -R$ 327,65 -R$ 327,65 
2021 2 0,34356 204,87 70,38 5,17 ----- R$ 65,21 R$ 53,99 -R$ 273,66 
2022 3 0,36022 204,87 73,79 5,56 ----- R$ 68,23 R$ 51,40 -R$ 222,26 
2023 4 0,37769 204,87 77,37 5,98 ----- R$ 71,39 R$ 48,94 -R$ 173,32 
2024 5 0,39600 204,87 81,12 6,43 ----- R$ 74,69 R$ 46,59 -R$ 126,73 
2025 6 0,41520 204,87 85,06 6,92 ----- R$ 78,14 R$ 44,35 -R$ 82,38 
2026 7 0,43533 204,87 89,18 7,44 ----- R$ 81,74 R$ 42,21 -R$ 40,17 
2027 8 0,45644 204,87 93,51 8,00 ----- R$ 85,51 R$ 40,18 R$ 0,01 
2028 9 0,47857 204,87 98,04 8,61 ----- R$ 89,43 R$ 38,24 R$ 38,25 
2029 10 0,50178 204,87 102,79 9,26 ----- R$ 93,53 R$ 36,39 R$ 74,64 
2030 11 0,52611 204,87 107,78 9,96 ----- R$ 97,82 R$ 34,63 R$ 109,27 
2031 12 0,55162 204,87 113,01 10,72 ----- R$ 102,29 R$ 32,95 R$ 142,22 
2032 13 0,57837 204,87 118,49 11,54 ----- R$ 106,95 R$ 31,35 R$ 173,57 
             Taxa de juros anual (%) - SELIC 9,90% 
             Payback descontado (anos) 7,99 

Tabela 13: Análise econômica e cálculo do payback descontado – poste 02 (Cruzeiro/SP). 

Ano 
Período 

(ano) 
Taxa de energia 

(TE + TUSD) 
(R$/kWh) 

Energia 
economizada 

(kWh) 

Economia 
energia 

(R$) 

Custo O&M 
telegestão 
(R$/ponto) 

Investimento 
telegestão 

(R$) 

Fluxo caixa 
(R$) 

Fluxo caixa 
descontado 

(R$) 

Saldo 
(R$) 

2020 1 0,32767 177,67 58,21 4,81 R$ 389,96 -R$ 336,56 -R$ 336,56 -R$ 336,56 
2021 2 0,34356 177,67 61,04 5,17 ----- R$ 55,87 R$ 46,26 -R$ 290,30 
2022 3 0,36022 177,67 64,00 5,56 ----- R$ 58,44 R$ 44,03 -R$ 246,28 
2023 4 0,37769 177,67 67,10 5,98 ----- R$ 61,12 R$ 41,90 -R$ 204,38 
2024 5 0,39600 177,67 70,35 6,43 ----- R$ 63,92 R$ 39,87 -R$ 164,51 
2025 6 0,41520 177,67 73,76 6,92 ----- R$ 66,84 R$ 37,94 -R$ 126,57 
2026 7 0,43533 177,67 77,34 7,44 ----- R$ 69,90 R$ 36,10 -R$ 90,47 
2027 8 0,45644 177,67 81,09 8,00 ----- R$ 73,09 R$ 34,35 -R$ 56,13 
2028 9 0,47857 177,67 85,02 8,61 ----- R$ 76,41 R$ 32,67 -R$ 23,46 
2029 10 0,50178 177,67 89,15 9,26 ----- R$ 79,89 R$ 31,08 R$ 7,63 
2030 11 0,52611 177,67 93,47 9,96 ----- R$ 83,51 R$ 29,56 R$ 37,19 
2031 12 0,55162 177,67 98,00 10,72 ----- R$ 87,28 R$ 28,12 R$ 65,31 
2032 13 0,57837 177,67 102,75 11,54 ----- R$ 91,21 R$ 26,73 R$ 92,04 

       Taxa de juros anual (%) - SELIC 9,90% 

       Payback descontado (anos) 9,75 

 

4 Conclusão 

O estudo indica que a quantidade de energia economizada 
será determinada pelos níveis de dimerização admitidos para 
cada via ao longo do período noturno. As análises indicam 
que a dimerização dos trechos de via V1 e V2 pode 
representar redução média de 39,47% no consumo anual de 
energia elétrica nesses trechos (40,23% de redução em via V1 
e 38,72% em via V2). Por isso, é fundamental que o 
procedimento para reclassificação de uma via ao longo do 
período noturno seja normatizado pela futura versão da 
norma ABNT NBR 5101. 

Além disso, foi observado que a quantidade de energia 
economizada variou para o mesmo modelo de luminária 
seguindo os mesmos níveis de dimerização horária. A 
variação média entre os dois modelos foi de 12,70%, variação 
de 12,11% entre as luminárias do fabricante 01 e 13,28% nas 
luminárias do fabricante 02. Ou seja, as respostas das 
luminárias ao sistema de telegestão não são lineares com 
impacto direto na economia de energia. Por isso, é 
fundamental que a fabricação e comercialização de 
equipamentos de telegestão seja normatizada pelo INMETRO 

por meio de regulamento técnico de qualidade como a 
portaria N° 20 (de 15 de fevereiro de 2017) que estabelece os 
requisitos obrigatórios referentes ao desempenho e 
segurança de luminárias para iluminação pública viária. 

Dessa forma o faturamento destinado à iluminação pública 
poderá ser implementado em concordância com o Despacho 
n° 0368 da ANEEL de 11 de fevereiro de 2020. Este 
procedimento aprova o Manual de Instruções do artigo 26 da 
Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL para 
operacionalizar o faturamento destinado à iluminação 
pública caso sejam instalados equipamentos automáticos de 
controle de carga. Sendo que o capítulo 6 apresenta a 
metodologia aplicada para estimativa do consumo pelo 
período de utilização, carga e eventos de dimerização. 

Por fim, a instabilidade observada nas medições de campo 
evidencia a necessidade de assegurar a perfeita comunicação 
entre o controlador e a luminária LED. Assim, a diferença 
observada nos resultados da dimerização serão objeto de 
estudos futuros. 
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