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RESUMO 

Vários países do mundo iniciaram a transição energética utilizando geração distribuída com 

fontes renováveis e sistemas de armazenamento com baterias, para proporcionar eficiência 

energética, flexibilidade, segurança operacional, sustentabilidade e redução de custos. 

Monitoradas e gerenciadas por um sistema de gestão, as novas tecnologias têm proporcionado 

melhor conhecimento e mais autonomia ao cotidiano do consumidor, de modo que este possa 

participar ativamente das decisões de oferta e de demanda de energia em seu convívio 

individual ou em grupo. Este trabalho apresenta uma metodologia para desenvolvimento e 

gestão de uma comunidade de energia (COME), por meio de algoritmo que visa retirar a 

exclusividade do sistema de geração convencional, operando com geração híbrida de energia 

elétrica, advinda da rede externa e da geração fotovoltaica, e sistemas de armazenamento. Em 

virtude de suas características e seu perfil de cidade, um estudo de caso com dados reais do 

sistema de distribuição da Universidade Federal do Pará (UFPA) é considerado e os sistemas 

fotovoltaicos e de armazenamento são modelados, com base em uma abordagem probabilística, 

de acordo com a irradiação solar da região e a demanda de energia da Universidade. A operação 

do sistema é gerenciada durante o período de doze meses, para simular as características, 

limitações e particularidades da COME. Como conclusão do trabalho, tem-se o algoritmo capaz 

de gerir o sistema de geração e armazenamento de acordo com a demanda de energia da carga, 

utilizando a rede externa, de modo estratégico para eficientização do consumo de energia e 

redução de custos. Além disto, esta tese apresenta os ganhos técnicos e o retorno do 

investimento para uma comunidade de energia implementada, evidenciando a possibilidade de 

escalabilidade de um novo modelo de negócio sob a ótica do consumidor. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Comunidade de Energia, Eficiência Energética, Energia Renovável, 

Geração Distribuída, Gestão de Energia. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

Several countries around the world have started the energy transition using distributed 

generation with renewable sources and battery storage systems, to provide energy efficiency, 

flexibility, operational safety, sustainability and cost reduction. Monitored and managed by a 

management system, new technologies have provided better knowledge and more autonomy to 

the consumer's daily life, so that he can actively participate in energy supply and demand 

decisions in his individual or group life. This work presents a methodology for the development 

and management of an energy community, through an algorithm that aims to remove the 

exclusivity of the conventional generation system, operating with hybrid generation of electric 

energy, coming from the external grid and photovoltaic generation, and storage systems. Due 

to its characteristics and its city profile, a case study with real data from the distribution system 

of the Federal University of Pará (UFPA) is considered and the photovoltaic and storage 

systems are modeled, based on a probabilistic approach, from according to the region's solar 

radiation and the University's energy demand. The system's operation is managed during a 

period of twelve months, to simulate the characteristics, limitations and particularities of 

COME. As a conclusion of the work, there is an algorithm capable of managing the generation 

and storage system according to the energy demand of the load, using the external grid, in a 

strategic way to improve energy consumption and reduce costs. In addition, this thesis presents 

the technical gains and return on investment for an implemented energy community, 

highlighting the possibility of scalability of a new business model from the consumer's 

perspective. 

 

KEYWORDS: Energy Community, Energy Efficiency, Renewable Energy, Distributed 

Generation, Energy Management. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. UMA ABORDAGEM GERAL 

Ao longo do tempo, o setor elétrico brasileiro passou por diversas alterações 

administrativas e regulamentar, conforme destacado por Lima e Leme (1981). A Figura 1 

destaca o organograma do setor elétrico. Dentre estes atores, destacam-se o Conselho Nacional 

de Política Energética (CNPE), cuja função principal é assessorar a Presidência da República 

nos rumos das decisões junto aos demais setores, auxiliando no entendimento e na formulação 

de políticas e diretrizes de energia; a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 

responsável principalmente por regular e fiscalizar o sistema elétrico (Decreto nº 2.335, 1997); 

o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), responsável pela coordenação e controle da 

operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado 

Nacional e dos sistemas isolados (Lei nº 9.648, 1998); a Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica (CCEE), que efetua a coordenação do mercado de compra e venda de energia, 

interagindo com os setores participantes (CCEE, 2022); e a Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE), responsável por realizar estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do 

setor energético, envolvendo energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados e 

biocombustíveis (Decreto nº 9.601, 2018). 

 

Figura 1 - Organograma do setor elétrico nacional. 

 

Fonte: Adaptado de (Decreto nº 2.335, 1997). 
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As organizações do governo mencionadas possuem um modelo administrativo dinâmico 

entre si, de modo a atender ao consumidor nos segmentos de geração, transmissão, distribuição 

e comercialização, além da pesquisa, que auxilia as instituições com informações para 

formulação de planos, leis, regras, procedimentos e tomadas de decisões. Em seu trabalho, 

Bajay (2002) menciona que o Estado pode intervir no mercado de energia elétrica por três 

formas distintas, sendo na formulação de políticas energéticas; na definição do planejamento 

energético e na regulação dos mercados de energia. De acordo com Mesquita (2022), no Brasil, 

as diretrizes e o planejamento energético eram realizados de maneira reativa, devido o 

envolvimento político ou a partir de planos com prazos extensos, entretanto, a partir de 2007 

foi elaborado o primeiro Plano Nacional de Energia com visão para 2030. O estudo realizado 

em 2020 para formular o Plano Nacional de Energia 2050 (PNE 2050, 2020), descreve que 

ainda não existem políticas específicas para transição energética no Brasil, caracterizando-a 

como um processo complexo, com diferentes estágios e ritmos de mudança, que se alterna de 

acordo com o país, região ou localidade. Smil (2017), utiliza o termo transição energética para 

descrever mudanças na estrutura e composição das fontes de um sistema de energia. De forma 

similar, Grubler, Charlie e Gregoy (2016) conceituam a transição energética como a alteração 

do nível de participação de determinada fonte de geração, de modo que esta seja gradualmente 

substituída por outra até que seus níveis se tornem bem menores do que o original, sendo 

normalmente a redução da geração de fontes não renováveis para entrada de fontes renováveis.  

Devido a transição energética envolver vários setores de produção, transporte e utilização 

de energéticos, seu processo torna-se lento, sendo necessária sintonia entre a fonte que a 

caracteriza e as fontes que são progressivamente substituídas. Em World Economic Outlook 

(2020), é evidenciada a importância política e financeira dos setores de distribuição e 

comercialização de energia para agirem como vetores, para acelerar o processo de transição 

energética, proporcionando planejamento e regulamentação do setor elétrico, que favoreçam a 

transição.  

O trabalho realizado por Gellings (2012), menciona que existem barreiras a serem 

vencidas para que ocorra a transição energética e destaca ações como a regulamentação do 

mercado, segurança jurídica e qualidade das instalações para que o setor elétrico possua maior 

clareza. No PNE 2050 (2020) é mencionado que, no Brasil, existem incertezas no planejamento 

devido a inserção da geração distribuída e a nova realidade de operação dos sistemas de 

transmissão e distribuição. 

Para Pless et al. (2009), o mundo passa por uma revolução industrial que envolve a 

eletrificação, automação e conectividade, desta forma, para uma transição energética segura é 
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necessária a adequação da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação que irá 

interagir com as novas tecnologias e redes, proporcionando ainda mais confiabilidade no 

fornecimento de energia e segurança dos dados do setor elétrico. 

Considerando as barreiras dos setores de planejamento e comercialização de energia, 

Jannuzi, Redlinger e Swisher (2018) destacam o envelhecimento do sistema de transmissão, a 

complexidade socioambiental e latifundiária para expansão do sistema, abordando, também, a 

dificuldade para valoração dos novos serviços, pois este implica na adequação econômica, 

devido a inserção de novos investimentos, serviços e custos operacionais, principalmente, pelo 

grande percentual de geração variável não controlável a ser inserido na matriz energética. 

Segundo Hanke e Lowitzsch (2020), a transição energética traz desafios e oportunidades, 

então, monitorar as mudanças de comportamento do consumidor permite que os tomadores de 

decisão possam entender o comportamento do consumidor de energia e avaliar as implicações 

para o sistema regulatório. O trabalho descrito em (Campus Sustentável, 2021), vislumbra 

mudanças no setor elétrico como a ampliação da liberdade de escolha do consumidor de 

eletricidade na baixa tensão quanto ao seu fornecedor, além da possibilidade de acessar 

tecnologias de geração distribuída e de armazenamento para se desconectar da rede de 

distribuição, quando conveniente. Entretanto, mostra que ainda existem barreiras para o 

aprimoramento do sistema de inovação ligado ao setor de energia, necessitando que ocorram 

mais ações para realização de projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), para permitir o 

desenvolvimento de novas ferramentas, tecnologia e modelos de negócios para previsão da 

geração e gestão da operação do sistema elétrico. 

Ainda que existam barreiras no setor elétrico, o mundo se mostra propício a transformar 

sua maneira de gerar e consumir energia elétrica, investindo em fontes renováveis e em 

tecnologia para que sua geração e consumo se tornem cada vez mais sustentáveis. O Balanço 

Energético Nacional (BEN, 2021) indica que em 2020 a matriz elétrica brasileira alcançou a 

marca de 651,3 TWh de energia, dos quais 15,3 % são advindos de fontes não renováveis, 

enquanto 84,8 % são advindos de fontes renováveis. A Figura 2 apresenta o percentual das 

fontes de energia no país. 
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Figura 2 - Matriz elétrica brasileira em 2020. 

 

Fonte: Adaptado do BEN (2021) - Matriz elétrica brasileira em 2020. 

Por meio de políticas públicas, o governo sinaliza à sociedade as suas prioridades e 

diretrizes para o desenvolvimento do setor energético. As diretrizes podem visar somente 

orientar os agentes do setor, podendo se utilizar, para esta finalidade, incentivos financeiros 

(fiscais, créditos ou tarifários) para aumentar a sua eficácia, ou, então, a sua aplicação pode ser 

imposta. Neste último caso, as diretrizes precisam ser formuladas na forma de leis, decretos, 

portarias ou resoluções de órgãos governamentais (Bajay, 2002). 

A criação do sistema interligado nacional (SIN) em 1998, representa a ação de políticas 

públicas e o incentivo para o avanço na transição energética. Dada a grande extensão territorial 

do Brasil, como forma de atender a demanda de energia elétrica do país, o Ministério de Minas 

e Energia (MME) criou o ONS e o SIN, conectando as usinas de geração elétrica às 

distribuidoras de energia de todos os Estados brasileiros, com exceção de Roraima, devido as 

dificuldades de integração proporcionados pela região Amazônica . De acordo com Plano da 

Operação Elétrica do SIN (2020), a rede elétrica nacional possui 145.600 km de extensão em 

2020. A interconexão, potencialização da geração regional e a capacidade de utilizar fontes de 

geração distintas para aumento na disponibilidade e da segurança energéticas contribuem para 

a abertura de mercado das energias de fontes renováveis. A Figura 3 apresenta o mapa das redes 

de transmissão no horizonte de 2024. 
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Figura 3 - Redes de transmissão no Brasil no horizonte de 2024. 

 

Fonte: Mapas do ONS (2021). 

As opções de geração e a flexibilidade do sistema elétrico crescem e se aprimoram à 

medida em que ocorre o aumento da demanda pelos setores produtivos e dos usuários finais. 

Como resposta à demanda de energia elétrica e preocupados com questões ambientais, diversos 

países têm investido e propiciado incentivos para o aumento das fontes de geração renovável e 

para a transformação do modo de geração de energia elétrica, migrando da geração centralizada 

(convencional), para a geração distribuída (descentralizada) (Suyang et al., 2019). 

No Glossário da ANEEL (2022), a geração distribuída é conceituada como “centrais 

geradoras de energia elétrica, de qualquer potência, com instalações conectadas diretamente no 

sistema elétrico de distribuição ou por meio de instalações de consumidores, podendo operar 

em paralelo ou de forma isolada e despachadas – ou não – pelo ONS". De forma similar, a 

União Europeia (Repositório da União Europeia, 2022) define a geração distribuída como uma 

fonte de energia elétrica conectada à rede de distribuição, atendendo um cliente no local ou 

fornecendo suporte à rede, podendo oferecer vários benefícios aos sistemas elétricos europeus. 

De modo geral, sabe-se que a geração distribuída envolve uma ampla gama de tecnologias, 

aplicações e efeitos na gestão da rede elétrica, de modo a ser instalada estrategicamente próxima 

a carga para evitar o congestionamento da rede, fornecer serviços auxiliares e melhorar a 

confiabilidade elétrica (Regulation of Distributed Generation, 2004). 
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A maioria das fontes de geração distribuída possuem padrões intermitentes e dinâmicos 

de produção e consumo de eletricidade, desta forma, para eficientizar a sua geração, seu 

funcionamento tende a ser composto por sistemas de armazenamento e sistemas inteligentes. 

Rivera, Esposito e Teixeira (2013) classificam este modo de geração como a evolução das redes 

elétricas, no sentido de aumento da eficiência e da qualidade de fornecimento, da redução dos 

custos, bem como do respeito ao meio ambiente e da integração de recursos distribuídos. 

Com a inserção da geração distribuída no cenário energético, o consumidor, 

tradicionalmente passivo, tornou-se um produtor/consumidor (“prosumidor”) energético, 

proprietário de instalações de energia renovável e participante direto da geração de energia. 

Entretanto, a conjunção da infraestrutura descentralizada associada à digitalização, impactam 

diretamente nos segmentos base do sistema elétrico (geração, transmissão, distribuição e 

comercialização), proporcionando a necessidade de adequação do mercado e regulação de 

energia. 

Ainda que a transição energética também traga benefícios para os setores de geração, 

transmissão e distribuição, de acordo com a regulamentação atual, estes atores carregam o ônus 

da operação, manutenção e expansão da rede elétrica. Conforme mencionado em Jannuzi, 

Redlinger e Swisher (2018), as companhias de energia são legalmente responsáveis pela oferta 

de eletricidade, manutenção da qualidade da energia elétrica (QEE) da rede, além de ter que 

realizar investimentos no setor de produção e transmissão de energia elétrica. 

Para Mesquita (2022), os setores de comercialização e geração são menos impactados 

com a transição energética, devido se adaptar mais rápido às alterações do mercado e estar no 

início do processo, respectivamente. Entretanto, os setores da distribuição e transmissão, que 

operam como segmentos de suporte, possuem maior demanda para adaptação, devido envolver 

alterações técnicas, comerciais e, consequentemente, financeiras. 

O trabalho descrito por Jannuzi, Redlinger e Swisher (2018), menciona que, caso não haja 

divisão das responsabilidades técnicas e sociais no setor elétrico, existe o risco da redução de 

investimentos em área social, no atendimento à população menos assistida; e em pesquisas, que 

possuem ações para oferecer alternativas energéticas, melhorias nos equipamentos e processos, 

além da realização de programas que visam redução do consumo. 

Neste momento de transição, as comunidades de energia surgem para agrupar e 

“empoderar” consumidores, mostrando também ao mercado, principalmente de transmissão e 

distribuição, a possibilidade de novos nichos de mercado. Como exemplo, dada sua legislação, 

países europeus possuem plataformas online onde a energia é negociada entre “prossumidores” 

e consumidores ou comprada de diferentes concessionárias de energia. Segundo o PNE 2050 
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(2020), esse modelo tem potencial de otimizar o uso da geração, aumentar a segurança 

energética, maximizar o benefício dos recursos energéticos distribuídos e reduzir os gastos com 

energia dos consumidores de eletricidade. A liberdade de escolha do provedor de eletricidade 

pelo consumidor da baixa tensão, torna-se atraente, mas deve-se levar em conta a alocação 

apropriada de custos e riscos para não gerar distorções ligadas a possíveis arbitragens 

regulatórias.  

Segundo Van Der Schoor et al. (2016), as comunidades energéticas são processos 

contíguos tanto da transição energética quanto da inovação social. Os sistemas comunitários de 

energia, baseados na combinação de várias tecnologias orientadas ao planejamento, podem 

atender ao interesse de pequenas famílias, de micro ou mini redes e até mesmo de grandes 

cidades (Pilz e Al-Fagih, 2019). As comunidades de energia atendem as necessidades locais, 

configuram um modelo ideal para maximizar o controle de demanda, a redução de perdas e o 

desenvolvimento regional de serviços (Good e Mancarella, 2019). 

 

1.2. MOTIVAÇÃO 

No mundo ainda existem centenas de locais que possuem dificuldade ou nenhuma 

conexão da rede elétrica com as principais fontes de geração elétrica do país. No Brasil, o ONS 

relata que existem 212 localidades isoladas (Sistemas isolados – ONS, 2022). As dificuldades 

de conexão nessas comunidades são ocasionadas devido a grandes extensões territoriais; ao 

custo da instalação de linhas de transmissão e suas perdas elétricas; a dificuldade e o custo de 

operação e manutenção pelas distribuidoras, entre outros. Apesar do esforço em prol do 

desenvolvimento e atendimento das comunidades isoladas, ainda assim, muitas vezes a energia 

elétrica é fornecida com baixa qualidade e custos excessivos. 

A disseminação e a redução de custos de novas fontes de energia como a eólica e solar, 

principalmente, têm auxiliado a flexibilizar e fortalecer a matriz energética de diversos países. 

Tendo em vista o benefício de ventos constantes e da irradiação solar existente, acompanhando 

as tendências mundiais, o Brasil vem aumentando o seu potencial de geração eólico e solar. As 

mudanças mais significativas ocorreram após a publicação da resolução normativa (RN) 

482/2012 (RN-482 – ANEEL, 2012), que avançou em 2015, por meio da RN 687/2015 (RN-

687 – ANEEL, 2015), até a promulgação do marco regulatório da micro e mini geração 

distribuída, ocorrido em 06 de janeiro de 2022, instituído pela lei 14.300 (Lei nº 14.300, 2022). 

A Figura 4 apresenta a geração eólica no intervalo de 2010 a 2021 e a Figura 5 apresenta a 

geração solar no intervalo de 2015 a 2021 (Dados de geração eólico e solar – ONS, 2022). 
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Figura 4 - Geração eólica no Brasil. 

 

Fonte: Adaptado de (Dados de geração eólico e solar – ONS, 2022). 

 

Figura 5 - Geração fotovoltaica no Brasil. 

 

Fonte: Adaptado de (Dados de geração eólico e solar – ONS, 2022). 

Nos últimos 5 anos, nota-se um aumento significativo na capacidade instalada de sistemas 

de geração de energia elétrica baseados em fontes de energia renovável, principalmente eólica 

e solar, em vários países do mundo. A quantidade de novos “prosumidores” é crescente tanto 

na rede básica (transmissão e subtransmissão), como na rede de distribuição de média e baixa 

tensão. No Brasil, onde o crescimento das fontes renováveis é exponencial, as solicitações para 

alteração de acesso à rede de distribuição utilizando geração distribuída vem ocorrendo tanto 

em grandes centros, como também em áreas remotas (Dados de geração eólico e solar – ONS, 

2022). 

Há um interesse crescente dos consumidores por diversificar as fontes de energia, para 

obter flexibilidade na resposta à demanda, especialmente quando equipadas com 

armazenamento. A localização da fonte de geração nas redes de distribuição significa que estas 
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podem ser exploradas e se tornar valiosas para resolver problemas da capacidade local, reduzir 

perdas e propiciar que usuários comuns ou comunidades possam participar dos mercados de 

energia, ofertando um novo modelo de negócios (Good e Mancarella, 2019). Ao abranger 

vetores de energia relevantes, a formulação de múltiplas fontes de energias (sistemas híbridos) 

permite a modelagem e flexibilização do atendimento de usuários e operação da rede elétrica. 

Uma característica fundamental das comunidades de energia deve ser sua robustez contra 

qualquer necessidade de energia, garantindo a continuidade e qualidade de energia da rede. 

A adoção de informações avançadas, tecnologias digitais e inteligentes tornam mais 

eficientes o controle da demanda e o direcionamento de recursos de energia, melhorando a 

confiabilidade e a gestão econômica do uso da rede de energia elétrica (Suyang et al., 2019). 

Sendo assim, a gestão do controle de demanda e de fontes híbridas de energia, operando em 

conjunto com a rede externa e sistemas de armazenamento, são fundamentais para os 

operadores e comunidades de energia, mostrando a importância de se estimar e controlar o fluxo 

de energia da rede em prol do usuário. 

Acompanhando a tendência mundial, ao longo dos anos, órgãos do setor de energia no 

Brasil, como a ANEEL e a EPE vem traduzindo sua intenção de mudança da matriz energética 

por meio de ações de pesquisa e desenvolvimento, como: 

• 2011 - ANEEL: Arranjos Técnicos e Comerciais para Inserção da Geração Solar 

Fotovoltaica na Matriz Energética Brasileira; 

• 2013 - ANEEL: Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Geração Eólica; 

• 2016 - ANEEL: Eficiência Energética e Minigeração em Instituições Públicas de 

Educação Superior; 

• 2016 - ANEEL: Arranjos Técnicos e Comerciais para a Inserção de Sistemas de 

Armazenamento de Energia no Setor Elétrico Brasileiro; 

• 2018 - ANEEL: Mobilidade elétrica; 

• 2018 - EPE: Consulta Pública para efetuar um leilão de eficiência energética, 

visando a redução de consumo da região; 

• 2020 - EPE : Nota Técnica para Metodologia Projeção Carga Horária; 

As ações mencionadas evidenciam como tem sido o desenvolvimento tecnológico e 

científico para a utilização de tecnologias renováveis, utilização de baterias e eficiência 

energética ao longo do tempo, apresentando passos importantes para a transição energética, 

bem como o desenvolvimento de comunidades de energia. Entretanto, ainda falta fortalecer 

uma metodologia para apresentar aos principais atores do sistema elétrico, para evidenciar onde 

cada um pode atuar e obter benefícios, ou seja, neste momento é necessário responder os 
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questionamentos, o desenvolvimento de uma comunidade de energia (COME) é viável técnico 

e financeiramente? Quem pode atuar neste mercado? Como gerir este novo modelo de negócio? 

Tendo em vista o histórico de demanda de possíveis usuários e o potencial de geração de 

energia de uma determinada região, é possível desenvolver um modelo com intervalo 

estocástico para explicar incertezas heterogêneas nas decisões de estratégias operacionais e de 

gestão, de acordo com a geração de micro usinas de energia, sistemas de armazenamento 

projetados e a disponibilidade e custo de energia da rede externa. Implementado em instituições 

de ensino, condomínios, pequenas cidades, indústrias, comércios, dentre outras classes de 

consumidores, o novo modelo de negócio terá como principais atores distribuidoras de energia, 

empresas de engenharia e de gestão, além do próprio consumidor. 

 

1.3. OBJETIVOS 

Este trabalho apresenta uma metodologia para o desenvolvimento de uma comunidade de 

energia, contendo algoritmo (representado por fluxogramas) que efetua a gestão da energia 

elétrica de toda a comunidade, que pode operar com geração híbrida de energia elétrica advinda 

da concessionária de distribuição local e de miniusina fotovoltaica, além de conter sistemas de 

armazenamento utilizados para maximizar e flexibilizar a energia interna da comunidade. Após 

realização da modelagem da COME, é apresentado estudo de caso que transforma o campus da 

Universidade Federal do Pará (UFPA) no Guamá, localizada em Belém – PA, em uma 

comunidade de energia, mostrando grandezas elétricas e dados financeiros que evidenciam a 

possibilidade de escalabilidade de um novo modelo de negócio. Desta forma, o trabalho poderá 

ser adaptado para aplicação em outros campi, universidades, condomínios residenciais ou 

comerciais e até mesmo em cidades. 

 

1.3.1. Objetivo geral 

A principal contribuição desta tese é propor um método de gestão de energia e novo 

modelo de negócio para operação de comunidades de energia em grandes consumidores ou 

aglomerados de pequenos consumidores, com perfil semelhante a comunidades, permitindo 

estratégias operacionais ajustáveis de acordo com as diferentes fontes de geração distribuída e 

sistema de armazenamento, ainda que conectados com a rede elétrica externa.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

Destaca-se a seguir alguns pontos específicos que se deseja alcançar com o 

desenvolvimento deste trabalho: 



26 
 

 

• Fazer o estado da arte nas áreas de comunidades de energia no mundo; 

• Apresentar a importância do acompanhamento do consumo e produção de energia 

no intuito de eficiência do sistema; 

• Apresentar a capacidade de geração de energia renovável e de armazenamento, de 

forma concomitante e segura ainda que conectados à rede externa; 

• Desenvolver um modelo capaz de gerir uma comunidade de energia com a geração 

distribuída disponível; 

• Apresentar um novo modelo de negócio para concessionárias de energia e empresas 

de gestão, interessadas em gerir a demanda e produção de energia de comunidades, 

instituições ou empresas. 

 

1.4. ESTRUTURA DA TESE 

Para explanar sobre o desenvolvimento desta tese, além do capítulo introdutório, dividiu-

se o presente trabalho em mais 5 capítulos. A seguir será apresentada a síntese da organização 

dos demais capítulos que compõem este documento. 

O capítulo 2 visa apresentar as informações e partes integrantes de uma COME, como 

qualidade da energia elétrica, curva de carga, as possíveis fontes de geração de energia elétrica 

e os sistemas de armazenamento, bem como os modos de operação conectado ou isolado à rede 

e, principalmente, o sistema de gestão de todo o sistema. 

Os trabalhos correlatos existentes no mundo são apresentados no capítulo 3, entretanto é 

dado foco para comunidades de energia existentes na região europeia, nos Estados Unidos da 

América e no Brasil. Por sua vez, no Brasil, destaca-se os sistemas conectados e isolados à rede 

elétrica. 

A metodologia do trabalho é vista no capítulo 4, em que se destaca a metodologia para 

desenvolvimento de sistemas de monitoramento, sistemas fotovoltaicos, sistemas de 

armazenamento e sistema de gestão de energia elétrica. Ainda neste capítulo, é apresentada a 

metodologia para calcular o retorno do investimento aplicado em comunidades de energia. 

O capítulo 5 apresenta os resultados de implantação de uma COME utilizando a UFPA 

como estudo de caso. 

Por fim, o capítulo 6 traz a conclusão da tese e propostas de trabalhos futuros para 

continuidade do trabalho e difusão do conceito de comunidade de energia, principalmente no 

Brasil. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. PARÂMETROS E SISTEMAS DE COMUNIDADES DE ENERGIA 

2.1. INTRODUÇÃO 

A energia é o foco principal desta tese, entretanto, a energia será utilizada de forma 

coletiva, como comunidades de energia (COME), de modo a proporcionar sustentabilidade, 

maior interação e participação dos usuários. De acordo com Surmann et al. (2022), as ações 

coletivas das comunidades de energia podem trazer benefícios diretos aos envolvidos, gerando 

crescimento econômico e auxiliando no consumo de energia limpa. 

Segundo Knoefel et al. (2018), a participação coletiva dos usuários e atores locais, é fator 

importante na transição para uma comunidade de energia, pois influenciarão diretamente na 

demanda de energia. A Comissão Europeia defende que o avanço tecnológico é uma forma de 

neutralizar as variações climáticas (Final Report of the High-Level Panel of the European 

Decarbonisation Pathways Initiative, Publications Office of the European Union, 2018). E 

Bauwens e Defourny (2017) expõem que a combinação entre a participação da sociedade e a 

tecnologia, são capazes de gerar a inovação necessária para o desenvolvimento de uma COME. 

A implementação de uma comunidade é oriunda da gestão da sinergia entre demanda, 

geração de renováveis e armazenamento, melhorando a eficiência geral da utilização de energia 

no nível local, podendo ser expandido para cidades. Em CEER (2019) é mencionado que a 

operação tradicional, separada de cada agente (consumo, geração e armazenamento) tornam-se 

ineficientes e mais onerosos, enquanto o planejamento conjunto dos recursos, envolvendo 

restrições multivariadas, permite uma gestão mais eficiente e econômica. 

A Figura 6 apresenta um exemplo de COME, considerando agentes como a eficiência 

energética em prédios, a geração distribuída, o armazenamento de energia, as cargas e a rede 

externa. E de forma resumida, é possível verificar os componentes que podem ser considerados 

controláveis de alguma maneira sob um esquema de gestão de energia. 
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Figura 6 - Principais agentes de uma comunidade de energia conectada à rede elétrica. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Apesar da flexibilidade de atendimento das cargas via geração distribuída ou rede externa, 

a COME visa fornecer gestão e segurança operacional para não necessitar da rede externa. O 

CEER (2019) destaca que a comunidade exige altos níveis de segurança operacional e 

manutenção da qualidade do fornecimento de energia aos usuários e, também, da rede externa. 

Neste caso, tanto a rede externa como a própria rede da comunidade podem servir de suporte a 

problemas em ambas as partes ou como equilíbrio para o balanço energético da região. 

Para que haja a transformação energética do setor elétrico é preciso que sejam propostos 

ajustes na regulação, normas e procedimentos, além do desenvolvimento de ferramentas e 

difusão do conhecimento, permitindo a criação de novas metodologias para utilização e 

gerenciamento dos recursos distribuídos oriundos nas micro e mini redes (Campus sustentável, 

2021). Os novos modelos de negócio, oriundos de comunidades de energia tendem a utilizar a 

rede elétrica existente, integrar as fontes de geração de energia, reduzir as perdas técnicas, 

minimizar os custos operacionais, maximizar a oferta de energia, reduzir o impacto ambiental 

além de reduzir os custos de energia elétrica para os usuários internos e externos da 

comunidade. 

Com vistas para a composição de uma comunidade de energia, o objetivo deste capítulo 

é descrever os parâmetros elétricos e sistemas mais importantes que compõem uma COME. 

Sendo assim, a seguir serão apresentados tópicos que abordarão sobre: a qualidade de energia 

elétrica, a curva de carga, a geração distribuída, o armazenamento de energia e o sistema de 
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gerenciamento de energia elétrica, no contexto de sistemas conectados e/ou isolados das redes 

elétricas convencionais. 

 

2.2. QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA (QEE) 

A qualidade de energia elétrica (QEE) é uma área ampla que descreve quão bem o sistema 

de energia elétrica está operando, de modo que, o responsável deve garantir a confiabilidade, 

estabilidade e eficiência do sistema de energia (Haines, 2018). Segundo Arrillaga e Watson 

(2003), as concessionárias de energia vincularam a sua rotina operacional a adoção de práticas 

como o monitoramento da QEE; a análise das causas e efeitos de distorções da forma de onda 

de tensão e corrente; a utilização de técnicas de mensuração, modelagem e controle dos níveis 

de distorção de tensão para padrões aceitáveis. 

No Brasil, a qualidade de energia elétrica é um serviço básico que deve ser fornecido 

pelas concessionárias de energia que, por sua vez, devem manter a tensão e a frequência de 

fornecimento de energia dentro de sua tolerância, de acordo com alterações na demanda 

proporcionada pelos usuários. A seguir, são apresentados alguns conceitos gerais para 

qualidade de energia elétrica, dentre as tantas bibliografias e trabalhos acadêmicos produzidos: 

• Segundo Leão, Sampaio e Antunes (2014), QEE é a condição dos sinais elétricos 

de tensão e corrente que permite que equipamentos, processos, instalações e 

sistemas elétricos operem de forma satisfatória, sem prejuízo de desempenho e de 

vida útil. Em Kagan, Oliveira e Robba (2005), é proposto que se estabeleça uma 

inter-relação harmoniosa, dentro de limites aceitáveis, de forma que os 

consumidores conectados à rede não venham a ser prejudicados pela presença de 

fatores que diminuam a qualidade da energia elétrica. 

• A QEE pode ser afetada quando suas formas de onda das correntes e tensões em 

relação à onda senoidal da frequência fundamental apresentam deformações. Para 

Tostes (2003), o termo qualidade da energia elétrica engloba todos os aspectos 

associados à amplitude, fase e frequência das formas de onda da tensão e corrente 

existentes nos sistemas elétricos, sendo que um sistema elétrico estará dentro dos 

padrões da QEE caso este apresente em níveis aceitáveis de QEE. 

• Mikkili e Panda (2016) definem QEE como qualquer problema de energia 

manifestado em desvio de tensão, corrente ou frequência que leve a danos, mau 

funcionamento e/ou parada do equipamento do consumidor, haja vista que a baixa 

qualidade da energia causa danos ao sistema e proporciona um impacto negativo 

técnico e econômico aos clientes. Em seu trabalho, Nogueira (2015) menciona que 
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fabricantes de equipamentos de carga podem definir a qualidade de energia como 

as características do fornecimento de energia que permitem que o equipamento 

funcione adequadamente. 

A medida em que o consumidor se torna mais participativo no sistema elétrico, este tende 

a também assumir mais responsabilidades quanto a qualidade de energia de sua rede interna, 

bem como da rede externa, para que não haja interferência ou perturbações na rede elétrica. De 

acordo com o conceito da International Electrotechnical Commission para sistemas de energia, 

a geração e o consumo de eletricidade devem sempre estar equilibrados quanto a oferta e 

demanda, para que não ocorram problemas como instabilidade de frequência e flutuação de 

tensão de fornecimento (IEC - Electrical Energy Storage, 2011). 

No Brasil, a ANEEL desenvolveu os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica 

no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), que são um conjunto de documentos voltados para 

a normatização e padronização das atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e 

desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica. Os procedimentos elaborados pela 

ANEEL têm por objetivo estabelecer normas e limites relativos à qualidade de energia elétrica, 

englobando as terminologias, os parâmetros, os fenômenos e os valores relativos à 

conformidade de tensão em regime permanente e transitório. Detalhado no Módulo 8 do 

PRODIST, a QEE é dividida em três pilares, sendo estes a Qualidade do Produto, Qualidade do 

Serviço e a Qualidade do Tratamento de Reclamações (PRODIST – Módulo 8, 2022). 

Apesar dos benefícios adquiridos com a presença de geração distribuída, alguns autores 

revelam a preocupação com a qualidade da energia suprida, principalmente quando há uma alta 

penetração dos sistemas fotovoltaicos, por exemplo, tendo em vista que estes possuem uma 

capacidade de produção intermitente devido à variação da irradiância solar, de modo que esta 

oscilação pode propiciar flutuação de potência e de tensão (flicker) (Brito et al., 2017). Assim 

também, os conversores/inversores que fazem a interconexão com a rede elétrica podem, 

eventualmente, excitar ressonância harmônica pela interação com a impedância do sistema 

elétrico (Hu et al., 2015). 

Desta forma, ao assumir o posto de prossumidor, o acessante deve seguir os 

procedimentos técnicos e operacionais conforme PRODIST – Módulo 3 (2022), que menciona 

os valores de referência a serem adotados para os indicadores: tensão em regime permanente, 

fator de potência, distorção harmônica, desequilíbrio de tensão, flutuação de tensão e variação 

de frequência, além dos procedimentos de qualidade estabelecidos no PRODIST – Módulo 8 

(2022). Em relação ao equipamento para conexão à rede (inversores), a norma ABNT NBR 



31 
 

 

16149 estabelece as recomendações específicas para a interface de conexão entre os sistemas 

fotovoltaicos e a rede de distribuição (NBR 16149, 2013). 

As comunidades de energia podem ser dotadas de uma ou mais fontes de geração 

(sistemas híbridos), normalmente, operando com sistemas de armazenamento, podendo operar 

conectados à rede ou isolados. Sendo assim, é importante a realização de estudos para a 

avaliação de impactos relacionados à QEE, requerendo-se essencialmente o suprimento de 

eletricidade adequado para as cargas, com a ausência ou a minimização de distúrbios que 

possam afetar a qualidade da energia. Junior e Rüther (2011) mencionam que, a partir deste 

cenário, conhecer a QEE a ser injetada na rede elétrica passa a ser crucial e deve ser incorporada 

na fase de estudos durante o anteprojeto para garantir que todos os equipamentos irão operar de 

forma adequada e com o máximo desempenho. 

Por meio de medições, os estudos das análises se concentraram no perfil de tensão, 

frequência, distorção harmônica total e individual de tensão e distorção harmônica total e 

individual de corrente. Tais análises visam a verificação dos índices de QEE no ponto de 

acoplamento comum da COME em conformidade com o Módulo 8 do PRODIST e da norma 

IEEE 1159-1992 (PRODIST – Módulo 8, 2022; IEEE 1159-1992). 

O campo da qualidade da energia elétrica está em constante evolução, com novas 

pesquisas e técnicas sendo desenvolvidas. Com o aumento da prevalência de cargas não 

lineares, dispositivos eletrônicos de potência e sistemas de armazenamento de energia por 

bateria, há uma necessidade maior de entender o impacto que esses dispositivos tem uns sobre 

os outros e sobre a rede, sendo assim, uma melhor compreensão dos equipamentos que 

compõem uma COME pode ajudar a otimizar a operação desse novo modelo de negócio para 

obter maior qualidade de energia, interferência mínima e fornecimento de energia mais 

eficiente. 

 

2.3. CURVA DE CARGA 

A curva de carga de equipamentos permite caracterizar o perfil de demanda em um ponto 

de interesse, podendo ser obtida pelas grandezas conhecidas como potência ativa, reativa ou 

aparente (RN-674 – ANEEL, 2015). Por sua vez, a curva de carga é o registro horário da 

potência elétrica, solicitada por um equipamento, medida em barramento em um determinado 

período diário, semanal, mensal ou anual (PRODIST – Módulo 1, 2022). Dentro do período de 

medição da curva de carga, a sua variação é classificada em carga leve, período em que a carga 

é mais baixa possível, normalmente durante a madrugada e/ou finais de semana; carga pesada 

ou ponta de carga, com duração de 2 a 3 horas, de modo que o horário de maior demanda 



32 
 

 

depende do tipo de consumidor; e carga média, normalmente oscila entre os períodos leve e de 

ponta (EPE - Nota Técnica para Metodologia Projeção Carga Horária, 2020). 

No Brasil, visando conscientizar e/ou desestimular o uso de energia elétrica em 

determinado horário, devido pico de demanda do sistema elétrico, a ANEEL realiza a distinção 

entre horários de ponta e fora de ponta, em que o horário de ponta da concessionária é composto 

por 3 horas do dia, durante 5 dias da semana, com exceção de sábados, domingos, terça-feira 

de carnaval, sexta-feira da Paixão, Corpus Christi e os demais feriados definidos por lei federal 

(PRODIST – Módulo 1, 2022). Para efeito de análise, de gestão e de cobrança, a integralização 

da curva de carga deve possuir intervalo de registro de 5 ou 15 minutos, indicar a modalidade 

tarifária da unidade consumidora e possuir os valores tarifários para os horários de ponta e fora 

de ponta (PRODIST – Módulo 6, 2022). 

As curvas de carga ou demanda de energia dos usuários são parâmetros que auxiliam no 

dimensionamento do desenvolvimento de cidades, indústrias, estados e países. Desta forma, a 

expectativa de demanda, disponibilidade e preço de energia fazem parte do cálculo para 

estimativa do crescimento de determinado setor ou região. De acordo com o estudo realizado 

por IEA – Energy Technology Perspectives (2016), os grandes centros abrigavam 

aproximadamente a metade da população mundial, entretanto, utilizavam 2/3 do consumo de 

energia. Em 2020 a demanda de energia no setor residencial no Brasil, atingiu o valor de 27,6 

milhões de toneladas equivalentes de petróleo, dos quais 46 % representam o fornecimento de 

energia elétrica e, de acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia, até 2030 está 

prevista uma taxa média de aumento anual de 1,5 %, de modo que a demanda de energia elétrica 

neste setor atingirá 57 % (EPE - Plano Decenal de Expansão de Energia 2030, 2020). O aumento 

do poder de compra da população, o uso crescente de equipamentos elétricos, bem como a 

expansão de regiões em países em desenvolvimento, como o Brasil, indica uma tendência de 

elevação da demanda de energia elétrica nos segmentos residencial, comercial, serviços, 

agrícola e industrial. 

Para mitigar os efeitos dessa tendência, o setor elétrico tem passado por uma transição 

energética, de modo que políticas públicas e inovações tecnológicas voltadas à redução do 

consumo e a eficiência da rede elétrica têm se mostrado como alternativas. Gellings (2012) 

classifica a resposta a demanda como o mecanismo para gerenciar o consumo de clientes em 

resposta às condições de oferta, seja ela via redução do consumo ou alteração do horário de 

consumo, de acordo com a flexibilidade e variação do custo de energia. Pinho et al. (2008) 

destaca que a análise das cargas que serão atendidas e a curva da demanda, são as informações 

iniciais para desenvolver um sistema de geração, seja ele híbrido ou não. Para Sentelhas (2004) 
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a curva de carga pode ser obtida por meio de medições anteriores ou, também, por modelos 

matemáticos ou probabilísticos, sendo assim, as curvas de carga diária do setor e/ou região são 

parâmetros imprescindíveis para a avaliação do comportamento da carga ao longo de um 

período. 

Para realizar o planejamento energético, Muller e Falcão (2019) sugerem a utilização de 

modelagem exógena ou endógena. Utilizando a modelagem de forma exógena é possível 

eliminar os impactos da rede na projeção de carga, mas não reflete a perfeita operação da rede 

e as várias fontes de geração distribuída. Já a modelagem endógena permite utilizar outros 

recursos de geração do lado da oferta, buscando a maximização da geração e a minimização do 

custo total de atendimento da demanda. Desta forma, por meio da modelagem endógena, é 

possível criar curvas de cargas horárias, verificando os impactos da economia, de acordo com 

as tarifas de cada setor elétrico. 

Quando os dados da carga instalada são conhecidos e existe uma estimativa de demanda 

futura, é possível determinar o consumo para um determinado intervalo de tempo. Em (ONS – 

Energia Agora, 2021), é apresentada a curva de carga e geração do Sistema Interligado Nacional 

de forma instantânea e nos trabalhos desenvolvidos por Francisquini (2006); Levy (2013); 

Marques (2014) e Bezerra (2017), é possível visualizar os modelos de curva de carga de acordo 

com a classe de consumidor, sendo: 

• Consumidor residencial – possui curva de carga praticamente constante durante o 

dia, com elevação no fim da tarde e pico de demanda entre 18 e 21 horas. A Figura 

7 apresenta a curva de carga de um dia útil de um consumidor residencial com 

consumo entre 100 e 200 kWh/mês, conforme o estudo realizado por Lopes (2021). 

 

Figura 7 - Curva de carga residencial típica. 

 

Fonte: Adaptado de Lopes (2021). 
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• Consumidor comercial – apesar de existir vários tipos de consumidores comerciais, 

de modo geral, esta classe possui curva de carga constante no intervalo comercial 

(entre 07 e 22 horas), com pequena variação no horário de almoço (entre 12 e 14 

horas) e carga baixa no final da noite e início da manhã. A Figura 8 apresenta uma 

curva de carga típica para um consumidor comercial com consumo entre 100 e 

2.000 kWh/mês, conforme o estudo realizado por Lopes (2021). 

 

Figura 8 - Curva de carga comercial típica. 

 

Fonte: Adaptado de Lopes (2021). 

• Consumidor rural – apresenta curva de carga com elevação do consumo no período 

entre 9h e 14h com novo pico próximo às 19h. A Figura 9 apresenta uma curva de 

carga típica para um consumidor rural com consumo até 300 kWh/mês, conforme 

o estudo realizado por Lopes (2021). 

 

Figura 9 - Curva de carga rural. 

 

Fonte: Adaptado de Lopes (2021). 
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• Consumidor industrial – apresenta curva de carga elevada durante praticamente 

todos os horários do dia, com exceção para o horário de ponta, de acordo com cada 

região. No Pará, o horário é dado entre 18h30 e 21h30. Esta redução é dada pelos 

altos valores cobrados. A Figura 10 apresenta uma curva de carga típica para um 

consumidor industrial, conforme o estudo realizado por Queiroz (2011). 

 

Figura 10 - Curva de carga industrial. 

 

Fonte: Adaptado de Queiroz (2011). 

Em síntese, o processo de projeção da curva de carga horária consiste no conhecimento 

da carga e do uso da energia elétrica pelas classes de consumo mencionados em diferentes 

escalas temporais (EPE - Nota Técnica para Metodologia Projeção Carga Horária, 2020). Além 

disto, fatores financeiros como o valor da demanda e do consumo de energia, também impactam 

diretamente na viabilidade técnico-econômica para definição de fontes de geração e horários de 

operação do sistema. Por fim, também são associadas as perdas de geração, transmissão e 

distribuição, que impactam o sistema tanto tecnicamente, quanto financeiramente. 

 

2.4. SISTEMAS HÍBRIDOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

Desde o final do século XX é possível verificar movimentações sociais em busca de ações 

mais sustentáveis, principalmente em países mais desenvolvidos, que buscam a substituição de 

suas fontes de energia de combustível fóssil para fontes de energia renovável. Segundo (EPE – 

Programa de Transição Energética, 2021), a necessidade da utilização de fontes energéticas 

com baixa emissão de carbono tem proporcionado uma transição energética que utiliza fontes 

mais sustentáveis, com menor custo operacional e mais segura. 
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De acordo com Strunz (2014), a segurança energética e o risco de acidentes nucleares têm 

sido os responsáveis pelo desenvolvimento das tecnologias para utilização de fontes renováveis 

e por programas de eficiência energética. Em 2015, a 21ª Conferência das Partes da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas discutiu sobre a necessidade de 

controlar e reduzir as emissões de gases de efeito estufa, além de inserir e ampliar a utilização 

de fontes renováveis na matriz energética. A União Europeia inseriu em sua política a 

neutralidade da emissão de carbono até 2050, enquanto os EUA evidenciaram a necessidade de 

investimentos e expansão da cadeia de suprimentos de fontes de energias renováveis (EPE – 

Programa de Transição Energética, 2021). 

Ainda de acordo com (EPE – Programa de Transição Energética, 2021), a eletrificação 

de equipamentos associado com a geração por fontes renováveis tornam-se o caminho mais 

seguro para obter a descarbonização e atingir as metas climáticas. E, em Jannuzi, Redlinger e 

Swisher (2018), é destacada a importância da integração dos usuários e a geração de energia 

por fontes renováveis para reduzir os impactos ambientais. Desta forma, a motivação ambiental, 

o desenvolvimento tecnológico e a redução de custos permitiram a expansão e universalização 

de geração por fontes renováveis como a solar, eólico, biomassa, dentre outras. 

Dentre as fontes renováveis, além da hídrica, as gerações via energia solar e eólica têm 

obtido destaque a partir do final da década de 1990. E, devido ao bom desempenho destas fontes 

de energia, a operação de sistemas eólicos e solar foram integrados a sistemas elétricos nos 

modos isolado ou conectado à rede elétrica, operando com apenas uma fonte de geração ou 

híbrido, como exemplos descritos abaixo ((Center for Strategic Studies and Management, 

2009); Araújo (2015) e Viviescas et al. (2019)): 

• Sistema eólico; 

• Sistema fotovoltaico; 

• Sistema fotovoltaico + eólico; 

• Sistema eólico + diesel; 

• Sistema fotovoltaico + diesel; 

• Sistema fotovoltaico + eólico + diesel; 

Obs.: os sistemas mencionados ainda podem estar associados ou não a sistemas de 

armazenamento. 

Os sistemas isolados são caracterizados por não ter nenhum tipo de conexão com o 

sistema interligado nacional e, normalmente, operarem conectados a algum tipo de sistema de 

armazenamento (Pinho et al., 2008). Ainda há centenas de locais no mundo que têm dificuldade 
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ou nenhuma conexão com a principal rede elétrica do país. No Brasil, o Operador Nacional do 

Sistema Elétrico registra que existem 212 locais isolados (ONS – Procedimentos Operacionais 

para previsão de carga e planejamento da operação dos Sistemas Isolados, 2017). 

Especificamente na região amazônica, os serviços públicos têm dificuldades na prestação de 

serviços de fornecimento de energia elétrica em regiões florestadas, principalmente devido às 

dificuldades ou total impossibilidade de alcançá-los devido às características da região. Nessas 

regiões, quando fornecidas, a eletricidade deve-se principalmente a geradores comunitários 

alimentados por combustíveis fósseis ou energia fotovoltaica, normalmente instaladas com 

baterias de ácido de chumbo estacionárias, que têm uma vida útil reduzida. 

Já os sistemas interligados, como o próprio nome diz, estão conectados ao sistema 

interligado nacional, de modo que a energia pode ser gerada em qualquer local e por diversas 

fontes, que será entregue pela rede convencional (Pinho et al., 2008). Desta forma, o sistema 

interligado tem mudado suas características de operação do modo centralizado, onde a fonte de 

geração está distante das principais cargas, para o modo descentralizado, onde uma ou mais 

fontes de geração estão mais próximas as diversas cargas (Ackermann, Andersson e Söder, 

2001). 

A RN-482 – ANEEL (2012) define a geração distribuída como centrais geradoras de 

energia elétrica, de qualquer potência, com instalações conectadas diretamente ao sistema 

elétrico de distribuição ou por meio de instalações de consumidores, podendo operar em 

paralelo ou de forma isolada da rede, sendo despachadas ou não pelo Operador Nacional do 

Sistema. De forma semelhante, Jannuzi, Redlinger e Swisher (2018) classificam a geração 

distribuída como sistemas de geração de eletricidade de pequeno porte, instalados em 

consumidores que estão conectados à rede elétrica de distribuição, possibilitando o 

fornecimento do excedente de energia para os demais consumidores da rede elétrica. 

Dadas as transformações em que o sistema elétrico vem passando, o modo de geração de 

usinas de grande porte, principalmente hídricas no Brasil, sofreu o primeiro impacto com a 

evolução e ampliação da geração distribuída. E, de acordo com a disseminação de mini ou micro 

usinas de geração de energia de baixa potência e a inversão do fluxo de potência, vem sendo 

necessária adequação de parâmetros da rede elétrica, como os sistemas de proteção, tarifação, 

tensão etc. (Hatziargyriou, 2014). Por sua vez, as micro/miniusinas de geração podem formar 

micro ou mini redes de geração e consumo de energia 

IEC – Minigrids and Microgrids (2021) define que micro redes são formadas por 

pequenos consumidores residenciais ou comerciais, enquanto as mini redes, que por obterem 

maior porte, são formadas por grandes estabelecimentos comerciais, universidades, fábricas e 
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até cidades. A micro/mini rede pode ou não estar conectada à rede elétrica, mantida a 

delimitação geográfica e a presença de fontes e cargas distribuídas (Campus sustentável, 2021). 

Quando conectada à rede elétrica principal por meio de um ponto de acoplamento comum, o 

sistema é visto pela rede principal como um único gerador ou uma única carga. Neste tipo de 

conexão, uma das principais características da micro/mine rede é sua capacidade de conectar-

se ou isolar-se sem causar distúrbios durante uma perturbação na rede da concessionária, com 

pouca ou nenhuma interrupção para as cargas atendidas pela micro/mine rede (IEC – 

Microgrids for disaster preparedness and recovery, 2014). A Figuras 11 apresenta um exemplo 

de sistema conectado à rede. 

 

Figura 11 - Sistema conectado à rede elétrica. 

 

Fonte: Andrade (2021). 

Considerando a possibilidade de operação no modo isolado, Gellings (2012) ressalta em 

seu trabalho a necessidade de definição de sistemas de proteção adequados que garantam a 

segurança operacional, bem como a capacidade de detecção de falhas, isolamento e operação 

ilhada, quando necessário. O modo de operação isolado deve propiciar benefícios econômicos 

e ambientais para os consumidores inseridos na micro/mini rede, desta forma é necessário 

conhecer a demanda do consumidor de energia e as fontes de geração disponíveis no local ou 

região (Jannuzi, Redlinger e Swisher, 2018). A Figura 12 apresenta um exemplo de sistema 

isolado da rede elétrica convencional. 
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Figura 12 - Sistema isolado da rede elétrica. 

 

Fonte: Andrade (2021). 

De acordo com Rahimi, Mohajaveryami e Majzoobi (2016), os processos de geração, 

distribuição e consumo de energia de micro/mine redes, devem ser controlados, possuir fontes 

de energia renováveis e/ou não renováveis, cargas fixas e variáveis e podem ou não possuir 

sistemas de armazenamento. Na maioria das vezes, as micro/mine redes são dotadas de sistemas 

de geração distribuídas com fontes renováveis e possuem interfaces baseadas em eletrônica de 

potência, capaz de garantir o controle e a proteção das cargas internas da micro/mini rede e da 

rede externa da concessionária (Falcão et al., 2017). 

Estudos realizados por (Mancarella (2014); Larsen, Foreest e Scherpen (2014); Karami 

et al. (2014)), mostram que a micro/mini rede com fontes híbrida de geração de energia tem 

melhorado a eficiência geral da utilização de energia no nível local, como residências, 

comércios, comunidades, parques industriais, entretanto, é necessário coordenação e controle 

para aumentar a eficiência de operação das micro/mini redes. Em (Campus Sustentável, 2021) 

é mencionado que o sistema de gestão e controle de micro/mini redes deve prever estratégias 

de operação e gerenciamento que atendam aos requisitos do cliente e restrições técnicas 

referentes a qualidade de energia, como controle de tensão e frequência, propiciando o 

fornecimento de energia de maneira mais eficiente, confiável e econômica. 

Tendo em vista a diversidade de fontes renováveis para geração de energia elétrica, os 

sistemas híbridos são mais eficientes do que os sistemas com apenas uma fonte de energia 

elétrica, tanto em termos econômicos quanto ambientais, especialmente em regiões sem 

conexão com a rede elétrica (Pinho et al., 2008). A inserção de fontes renováveis em larga 

escala as torna mais flexíveis do ponto de vista operacional, incluindo mudanças significativas 

na sua ordem de despacho, pois cada fonte possui sua particularidade, sendo: 
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• No caso da energia solar, a radiação solar possui um comportamento razoavelmente 

previsível, iniciando no início da manhã com valores baixos, atingindo o pico 

próximo ao meio-dia e decrescendo até o final da tarde (Pinho et al., 2008); 

• A fonte eólica, é menos previsível durante o dia, mas possui velocidades mais 

elevadas nos horários noturnos, período em que o nível de radiação solar é baixo 

ou inexistente (Pinho et al. (2008); Jannuzi, Redlinger e Swisher (2018)); 

• As usinas hidroelétricas não possuem disponibilidade de água suficiente para 

geração de energia durante todo o ano, de modo a oscilar de acordo com o período 

úmido e seco ao longo do ano (Jannuzi, Redlinger e Swisher (2018)); 

• A biomassa também possui sua sazonalidade de plantio e colheita EPE – Programa 

de Transição Energética (2021). 

Apesar das dificuldades de despacho de energia gerada por essas fontes renováveis, sua 

utilização busca, principalmente, reduzir o consumo de óleo diesel utilizado em muitos países, 

promovendo a redução de CO2 emitido no meio ambiente, entretanto, com exceção da fonte 

hídrica, as demais fontes renováveis sozinhas ainda não são suficientes para garantir a 

segurança operacional do sistema elétrico (EPE – Programa de Transição Energética, 2021). 

Desta forma, a complementaridade entre as fontes, ou seja, utilização de sistemas híbridos, 

garante maior confiabilidade ao sistema, e atuando em conjunto com redes inteligentes, é 

possível gerenciar o fluxo de energia e atender a demanda do consumidor (Jannuzi, Redlinger 

e Swisher (2018)). 

De acordo com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, tem-se as inclusões 

dos Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 7 e 11, que tratam respectivamente da 

Energia Limpa e Responsável (ODS 7), evidenciando a necessidade do uso massivo de fontes 

renováveis de energia em detrimento das fontes convencionais; e das Cidades e Comunidades 

Sustentáveis (ODS 11), aumentando a importância do desenvolvimento sustentável em cidades 

(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, 2022). Desta forma, a transição 

energética representa um elemento importante para a agenda, oferecendo soluções para a 

produção de energia limpa, o uso racional de energia e a garantia de acesso universal, 

correlacionando com ações contra a mudança global do clima (ODS 13). 

Na busca por diversificação da matriz energética, o Brasil se destaca quanto a sua 

capacidade de geração de energia fotovoltaica, pois a temperatura média anual apresenta 

valores entre 18°C e 29°C em grande parte do território, com maiores valores médios 

observados nas regiões Norte e Nordeste, de modo que, nestas regiões as médias de 
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temperaturas máximas atingem valores acima dos 33°C em dezembro (INPE – Irradiation 

Database in Brazil, 2021). Em (CRESESB – Irradiation Database in Brazil, 2021) e (National 

Electric System Operator, 2021), é possível visualizar a variação mensal da irradiação em 

diferentes regiões no Brasil, mostrando sua grande capacidade de geração solar fotovoltaica em 

qualquer época do ano, apesar da variação de sua intensidade. Além disto, em (Campus 

Sustentável, 2021), é chamada atenção para a vantagem de implantação de sistemas 

fotovoltaicos em espaços urbanos já construídos, como telhados e estacionamentos. 

Em Gellings (2012), são destacados os benefícios de postergação de investimentos em 

novas usinas, o impacto ambiental e a redução das perdas para construção de longas linhas de 

transmissão, além da necessidade de sobredimensionamento de usinas para atender aos 

períodos de ponta. E Paixão Júnior et al., 2021), descrevem a utilização de sistemas de 

armazenamento para auxiliar os sistemas híbridos da matriz energética, aumentando a 

flexibilidade e segurança operacional dos sistemas elétricos, além de reduzir o consumo de 

combustíveis fósseis. 

Good e Mancarella (2019) descrevem o interesse crescente pela difusão do conceito de 

comunidades utilizando sistemas híbridos, associados a sistemas de armazenamento, pois estas 

podem proporcionar métodos importantes para flexibilizar a resposta à demanda, além de 

resolver congestionamentos de capacidade da rede. De forma similar, Strbac et al. (2012) 

defende que o crescimento das comunidades com fonte de geração de energia híbrida e sistema 

de armazenamento será ainda maior, na medida em que ocorre a eletrificação de equipamentos 

de uso domésticos e meios de transporte. Indo ao encontro da tendência mundial, o estudo 

realizado em (EPE - Plano Decenal de Expansão de Energia 2030, 2020), mostra que os 

investimentos em geração distribuída no Brasil, utilizando fontes renováveis, têm se tornado 

atrativo, principalmente, para consumidores de setores, como residenciais, redes comerciais e 

industriais. 

 

2.5. SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

Os recursos hídricos, apesar de abundante em muitos países, possuem sazonalidade anual 

que necessita de grandes áreas alagadas para garantir o fornecimento de água durante o período 

seco. Ainda assim, o armazenamento de energia em larga escala continua sendo realizado 

mundialmente pela fonte hídrica, tanto em termos de capacidade instalada (149 GW, ou 96% 

do total) quanto de novas instalações (mais de 5 GW concluídos em 2014, ou 72% do total) 

(IEA – Energy Technology Perspectives. Paris, 2016). Outras fontes de geração elétrica como 

a solar e a eólica, também oferecem benefícios em termos econômicos e ecológicos, entretanto, 
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devido à sua natureza não despachada e à janela de disponibilidade da irradiação solar ou 

ventos, sua geração se limita a atender à demanda ao mesmo tempo em que está sendo gerada, 

por conta disto, vários países, além de diversificar sua matriz energética, também vem 

avançando em pesquisas para aprimoramento de sistemas de armazenamento. 

Em 2014, o setor de armazenamento em baterias foi impulsionado por países como 

Estados Unidos, Japão, Coreia, China e Alemanha, que apresentaram um recorde de 

implantação de 400 MW, sendo mais que o dobro da capacidade instalada em 2013 (Nitta et 

al., 2015). As políticas realizadas por estes países introduziram direcionamentos e outros 

instrumentos de políticas públicas que estimularam a implantação de armazenamento em seus 

sistemas elétricos. A fabricação de baterias utilizando novos materiais e o aumento de escala 

vem proporcionando a redução dos custos do sistema de armazenamento em todo o mundo. 

Conforme apresentado na Figura 13, os custos das baterias de íons de lítio tiveram uma redução 

de 87% de 2010 a 2019 (Operational energy storage capacity globally by country, 2021). 

 

Figura 13 - História do preço das baterias de lítio. 

 

Fonte: (Operational energy storage capacity globally by country, 2021). 

O estudo realizado por (IEA – Energy storage, 2021), mostra as adições anuais da 

capacidade instalada de armazenamento por baterias no período entre 2015 e 2020 (Figura 14), 

destacando o aumento de 50% da capacidade de 2019 para 2020, principalmente, devido a 

países como a China e Estados Unidos. Na Figura 15, é possível visualizar a projeção da 

capacidade instalada dos sistemas de armazenamento de 2018 a 2040 (Energy storage 

investments boom as battery costs halve in the next decade, 2021). 
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Figura 14 - Adições anuais de armazenamento de energia por país. 

 

Fonte: Adaptado de (IEA – Energy storage, 2021). 

 

Figura 15 - Capacidade de armazenamento de energia instalada acumulada. 

 

Fonte: Adaptado de (Energy storage investments boom as battery costs halve in the next decade, 2021). 

Independente da tecnologia de armazenamento utilizada, o descarte das baterias ainda é 

um desafio ambiental a ser superado por fabricantes e usuários, devido a seu custo de descarte 

e reciclagem. De acordo com (IEA – The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, 

2021), a indústria de reciclagem de baterias está em seus estágios iniciais, no entanto, espera-

se uma mudança a partir de 2030, devido ao aumento da comercialização de veículos elétricos. 

Atualmente, a capacidade global de reciclagem de baterias é de aproximadamente 180 quilo 
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toneladas por ano (kt/ano), tendo como alternativa a reutilização das baterias. Como exemplo, 

as baterias utilizadas em veículos elétricos, após sua vida útil, podem ser reutilizadas para uso 

estacionário, como nas redes de energia elétrica das comunidades de energia. 

No Brasil, não existe uma regulação que abrange questões sociais, econômicas e 

ambientais relacionadas a utilização de baterias de íon lítio, entretanto a chamada estratégica 

21/2016 da ANEEL, teve como tema o desenvolvimento de estudos voltados para a segunda 

vida de baterias, apresentando um ponta pé inicial para discussão sobre o tema. Silva (2021) 

destaca a União Europeia (EU Sustainable Batteries Regulation), como referência no que tange 

a regulação para fabricação e utilização de baterias, incluindo aquelas importadas para União 

Europeia. Na Austrália, foi desenvolvido um documento que trata das políticas e reformas 

regulatórias para a utilização de sistema de armazenamento de energia, considerando treze 

recomendações para melhoria e avanço da utilização de baterias, como a necessidade de que a 

indústria e todos os níveis de governo devem desenvolver uma abordagem para a reutilização, 

reciclagem ou descarte de baterias no final de sua vida útil (Clean Energy Council, 2017). 

Como evolução da tecnologia das baterias, a Tsinghua University vem desenvolvendo 

projetos relacionados com baterias lítio-íon para analisar testes de desempenho, novos 

componentes para baterias e o ciclo de vida das baterias (Sino-German Network on 

Electromobility, 2016). Entretanto, WEF (2019) destaca em seu trabalho que a melhor opção é 

a destinação correta da bateria e a realização de reparos para utilização em aplicações 

secundárias, até que de fato não seja possível utilizá-la. 

Nos países onde o sistema de armazenamento já foi regulado e a operação das baterias 

conectadas à rede elétrica principal já foram liberadas, é possível verificar que os sistemas de 

armazenamento têm apresentado concorrência nos mercados de serviços e do comércio 

atacadista de energia. De acordo com (IEA – Energy Technology Perspectives, 2016), as 

instalações em escala de serviços públicos continuam a dominar o mercado, representando 

cerca de dois terços da capacidade total adicionada, entretanto, o armazenamento de energia em 

prédios iniciou em 2014 e vem crescendo 50% ano a ano. 

Nos últimos anos, tecnologias como fosfato de ferro de lítio (LiFePO4), alumínio cobalto 

de lítio-níquel (NCA), cobalto de óxido de lítio (LCO), lítio-níquel-níquel-manganês-cobalto 

(NMC), lítio-manganês spinel (LMO) ou titanato de lítio (LTO) têm sido utilizadas em sistemas 

de armazenamento, e com os quais podem ser obtidos ciclos de vida mais longos, alta 

capacidade de potência, altas taxas de descarga e perfil de tensão constante ((Nitta et al., 2015); 

(Guzmán et al., 2017); (Miao et al., 2019); (Tipos de Baterias de Íons de Lítio, 2021)). A Tabela 

1 apresenta a diferença entre três modelos de bateria muito utilizadas no mercado de 
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armazenamento, classificando características positivas e negativas para sua utilização (Estudo 

Estratégico do Mercado de Armazenamento de Energia no Brasil, 2021). 

 

Tabela 1 - Comparação das principais tecnologias de baterias. 

 Chumbo Ácido Íon de lítio Baterias de fluxo 

Composição química Pb + H2SO4 
Lithium Ion (LFP), 

NMC*, NCA* 
Redox de vanádio, Ferro-

Cromo, Zinco-Bromo 

Tempo de descarga 
Flexível, pode ser 

otimizado para até 20 
horas 

Até 4 horas  4–10horas 

Vida útil (ciclos) 200-800 2,000 –8,000 10,000 –15,000 

Eficiência total 60%-70% 85%-98% 60%-85% 

Densidade 
energética 

Baixa Alta Média 

Preço baterias (USD) Até USD 100/kWh Até USD 200/kWh USD 200 –600/kWh 

Segurança  Média Baixa –média 
Não inflamável, mas 

vazamentos possíveis  

Toxicidade Elevada Média 
Depende, p.ex. bromo 

muito tóxico 

    

  Característica Negativa   Característica Positiva 

Fonte: Adaptado de (Estudo Estratégico do Mercado de Armazenamento de Energia no Brasil, 2021). 

As baterias de chumbo ácido possuem preço mais baixo que as demais, no entanto 

possuem baixa eficiência. As baterias de fluxo apresentam tempo de descarga e vida útil 

elevados, porém, ainda apresentam baixa eficiência e preço elevado. O armazenamento 

utilizando bateria de íon de lítio tem obtido maior avanço frente as demais tecnologias, por 

apresentar boas características, principalmente, nos processos de carga e descarga, como pode 

ser visto nos trabalhos realizados por Pilz e Al Fagih (2017); Pilz, Nebel e Al Fagih (2018); 

Pilz e Al Fagih (2019). Além disto, essas baterias têm a capacidade de armazenar grandes 

volumes de energia que podem ser convertidos novamente em eletricidade, para compensar 

longos períodos de operação da carga mesmo com a escassez decorrente da baixa capacidade 

de geração de fontes de energia como a eólica e solar. 

O modelo de bateria escolhido deve atender a rapidez e a frequência com que o sistema 

de energia responde a mudanças na fonte de alimentação ou na carga, principalmente, quando 

o sistema de armazenamento está integrado com a infraestrutura de rede externa existente ou 

com tecnologias de geração de energia no local, como solar e eólica. Vários autores apresentam 

diferentes metodologias utilizadas para efetuar o dimensionamento do sistema de 

armazenamento, de acordo com sua utilização, como exemplo, em Atwa e Saadany (2010) e 

Zhang, Liu e Zhang (2012) são utilizados sistemas de armazenamento associado a parques 
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eólicos; em Jenkins, Fletcher e Kane (2008) e Gupta, Saini e Sharma (2009) são utilizados 

sistemas de armazenamento integrados à micro redes com geração solar; em Rau (1998) e 

Logenthiran e Srinivasan (1998) são utilizados sistemas de armazenamento para redução de 

custos com reforço da rede de distribuição; em Pinho et al. (2008) são apresentados sistemas 

de armazenamento associados a micro redes isoladas da rede elétrica principal, com foco na 

região amazônica; e em Zepter e Luth (2019) é demonstrada a utilização de sistemas de 

armazenamento em instalações residenciais. 

De modo geral, os sistemas de armazenamento são compostos de banco de baterias, 

sistema de conversão, quadro de transferência de corrente contínua para corrente alternada e 

vice-versa, sistema de proteção e sistema de controle. A seguir, é destacada a funcionalidade 

de cada item mencionado e a Figura 16 ilustra a conexão entre as partes de um sistema de 

armazenamento. 

1. Banco de baterias – conjunto de baterias individuais ou agrupadas montados em 

racks ou containers, podendo ser baterias de lítio ou de outras tecnologias; 

2. Sistema de controle – software de gerenciamento que realiza o despacho da energia 

armazenada, realiza interface entre bateria e conversor, e controla as 

funcionalidades operacionais do sistema de armazenamento, como temperatura, 

umidade, taxa de carga/descarga e segurança das baterias; 

3. Sistema de proteção – conjunto de disjuntores em corrente contínua que realiza 

proteção do circuito; 

4. Sistema de conversão – converte a energia armazenada na bateria de corrente 

contínua (CC) para corrente alternada (CA) e vice-versa; 

5. Quadro de transferência – controla a conexão do sistema de armazenamento com a 

rede elétrica e as cargas do usuário. 

 

Figura 16 - Sistema de armazenamento. 

 

Fonte: Adaptado de (Estudo Estratégico do Mercado de Armazenamento de Energia no Brasil, 2021). 
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Inicialmente, as baterias foram dimensionadas para utilização doméstica, de acordo com 

os modelos disponibilizados no mercado. Porém, nos últimos anos, as baterias têm sido 

utilizadas, também, associadas a sistemas de geração de energia de maior porte e em 

comunidades de energia, voltadas para o planejamento de geração e demanda de energia (Pilz 

e Al-Fagih, 2019). Desta forma, o sistema de armazenamento tem sido crucial para a utilização 

intensa de recursos da geração distribuída e a formação das redes elétricas inteligentes, 

permitindo que o controle de resposta à demanda tenha uma perspectiva de horizonte temporal 

mais elevada (Rivera, Esposito e Teixeira, 2013). 

No Brasil, a legislação atual não permite o uso de sistemas de armazenamento de energia 

conectados à rede elétrica, tornando alguns sistemas de geração menos eficientes. No entanto, 

esse cenário deve mudar nos próximos anos, uma vez que, em 2016, a ANEEL criou um edital 

estratégico para alavancar tecnologias de armazenamento de energia de bateria por meio do 

edital nº 21/2016, desta forma, os projetos têm como objetivo desenvolver e testar sistemas de 

armazenamento de energia, operando em sistemas conectados à rede elétrica. De acordo com o 

avanço do mercado mundial e as perspectivas do sistema regulatório brasileiro, o mercado 

nacional tem enxergado algumas possibilidades do uso de baterias em unidades consumidoras 

em sistemas isolados e conectados à rede elétrica (Paixão Júnior et al., 2021). 

Dada a grande extensão territorial e a quantidade de comunidades isoladas, ao longo dos 

anos, o Brasil vem utilizando aplicações híbridas (Solar + Diesel + Baterias), principalmente, 

com baterias de chumbo-ácido em programas de universalização de energia elétrica, como o 

PRODEEM (Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios), o Luz Para 

Todos (LpT) e o Mais Luz para a Amazônia. Apesar do grande número de sistemas instalados 

nesses projetos, a capacidade instalada de armazenamento não costuma ser elevada, pois as 

unidades consumidoras são de pequeno porte (Pinho et al. (2008) e Estudo Estratégico do 

Mercado de Armazenamento de Energia no Brasil (2021)). Segundo (EPE – Plano Decenal de 

Expansão de Energia 2029, 2019), no Brasil existem 271 localidades sendo atendidas no modo 

isolado, totalizando mais de 3 milhões de pessoas (Figura 17), sendo que, destes sistemas, 97% 

da potência instalada utiliza apenas geração a óleo diesel e baterias. Ainda assim, segundo 

(IEMA – Amazônia Legal, 2022) ainda existem cerca de 1 milhão de pessoas sem energia na 

região Amazônica (Figura 18). 
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Figura 17 - Localização de população isolada na região amazônica. 

 

Fonte: EPE – Plano Decenal de Expansão de Energia 2029 (2019). 

 

Figura 18 - Região Amazônica sem acesso à energia elétrica. 

 

Fonte: IEMA – Amazônia Legal (2022). 
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Os sistemas de armazenamento conectados ao sistema interligado nacional, podem ser 

divididos em duas partes, considerando o sistema em frente e atrás do medidor. Segundo o 

(Estudo Estratégico do Mercado de Armazenamento de Energia no Brasil, 2021), os sistemas 

de armazenamento em frente do medidor são considerados de grande porte e são capazes de 

prestar serviços para rede elétrica como um todo, como: 

• Auxiliar o despacho de grandes usinas que possuem fontes de geração com energias 

renováveis como solar e eólica, absorvendo os picos de geração para realizar a 

transferência quando houver necessidade; 

• Substituir geradores diesel em sistemas isolados que operam com fontes de geração 

intermitente como solar e eólica. 

• Aumentar a eficiência das redes elétricas de transmissão e distribuição, postergando 

a construção de novas linhas ou novas subestações para atender picos temporários 

de consumo ou de geração; 

• Melhorar a qualidade de fornecimento de energia elétrica, absorvendo flutuações 

de tensão, ou de frequência, contribuindo assim a uma redução de quedas de 

energia. 

Os sistemas instalados atrás do medidor, possuem impacto direto ao consumidor 

individual, também oferecendo vantagens ao mesmo, como (EPE - Plano Decenal de Expansão 

de Energia 2030 (2020) e Paixão Júnior et al. (2021)): 

• A capacidade de gerir o consumo e a demanda contratada; 

• Operação como backup de energia; 

• A potencialização dos benefícios da geração por fontes intermitentes como solar e 

eólica; 

• Permitir que o consumidor tenha autonomia, perante as concessionárias; 

A utilização de sistemas proporciona a diversificação de estratégia de concessionárias de 

geração e distribuição, bem como a autonomia do consumidor, entretanto, a utilização de 

sistemas de armazenamento conectados à rede ainda passa por análise, testes e regulação no 

Brasil. Ainda assim, nem todas as aplicações podem ser utilizadas por todos os tipos de 

consumidores, porém, um sistema pode prestar mais de um serviço ao mesmo tempo, ampliando 

as vantagens do sistema de armazenamento, bem como seu retorno financeiro. Exemplificando 

as principais utilizações para os consumidores, tem-se: 

• A redução ou eliminação do consumo no horário de ponta – de acordo com (EPE 

- Plano Decenal de Expansão de Energia 2030, 2020), a tarifa horo-sazonal para 
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consumidores atendidos em alta tensão existe no Brasil desde 1988. Desta forma, 

para evitar as tarifas elevadas neste horário de ponta (durante 3h nos dias úteis), 

diversos consumidores comerciais e industriais fazem uso de moto geradores a 

diesel nesse período, podendo estes serem substituídos por baterias que eliminam 

os ruídos e são menos agressivos ambientalmente. A Figura 19, apresenta uma 

curva característica da utilização da bateria, armazenando energia no horário em 

que a energia é mais barata e utilizando no horário em que a energia é mais cara 

(Andrade et al. (2020); Paixão Júnior et al. (2021); Tabora et al. (2021)). 

 

Figura 19 - Exemplo de utilização de baterias no horário de ponta. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

• A redução da demanda contratada – atua na redução da demanda, mas 

principalmente nos picos de demanda com curtos intervalos de elevação de carga. 

O sistema de armazenamento atrelado a um sistema de gestão de energia possibilita 

tanto a redução de energia quanto eventuais multas por ultrapassagem de demanda. 

A Figura 20, apresenta uma curva característica da utilização da bateria, 

armazenando energia no horário em que a energia é mais barata e utilizando no 

horário em que existe pico de demanda (Andrade et al. (2020); Paixão Júnior et al. 

(2021); Tabora et al. (2021)). 

 



51 
 

 

Figura 20 - Exemplo de utilização de baterias no horário de pico do consumidor. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

• Segurança operacional – no mundo existem vários locais que estão propícios a 

frequentes desastres naturais que podem ocasionar perdas e falhas na transmissão 

de energia Good e Mancarella (2019). Apesar de que no Brasil, as intempéries 

naturais são menos agressivas à rede elétrica, a distância entre as fontes de geração 

e o consumidor faz com que o usuário final fique mais exposto a faltas e falhas no 

fornecimento de energia elétrica. Em muitas regiões do Brasil consumidores sofrem 

com elevado índice de interrupções e oscilações de energia. De acordo com 

(ANEEL – Indicadores de continuidade no fornecimento de energia, 2022), em 

2021, os índices de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora 

(DEC) atingiu cerca de 12 horas por ano sem o fornecimento de energia elétrica, e 

a Frequência de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) registrou 6 

interrupções por unidade consumidora (Figura 21). Visando mitigar o problema, as 

baterias podem ser utilizadas como solução para as eventuais perdas de 

fornecimento de energia (desligamentos) e oscilações da rede (Figura 22). 
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Figura 21 - Registro de DEC e FEC no Brasil. 

 

Fonte: Adaptado de (ANEEL – Indicadores de continuidade no fornecimento de energia, 2022). 

 

Figura 22 - Exemplo de utilização de baterias durante falta de energia da rede externa. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

2.6. SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE ENERGIA 

O monitoramento do consumo de energia e o seu modo de aquisição, por fonte 

convencional via concessionária ou por geração distribuída via fonte renovável, associados a 

sistemas de armazenamento, possibilita a eficientização e a redução de custos com energia 

elétrica, baseado no consumo, contratação e geração de energia. As subseções anteriores deste 

capítulo mostram separadamente a importância de cada tecnologia, entretanto, quando 

monitoradas e gerenciadas, são capazes de imprimir resultados positivos para o usuário. 
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Como apresentado em Carvalho et al. (2019), uma universidade implementou sistema de 

medição inteligente em seus transformadores instalados na baixa tensão, para aquisitar dados 

elétricos como consumo, demanda de energia, corrente e tensão elétrica, buscando a eficiência 

da rede. O trabalho realizado por (EPE – Programa de Transição Energética, 2021), também 

apresenta o monitoramento de grandezas elétricas na rede de uma universidade, porém, seu 

sistema abrange o monitoramento das fontes de geração renovável e armazenamento. 

Para (IEA – Technology roadmaps smart grids, 2011), o conceito de redes elétricas 

inteligentes está atrelado às tecnologias digitais e recursos computacionais e de comunicação 

avançados, que permitem o monitoramento e gerenciamento da eletricidade ao longo da 

estrutura de transporte e distribuição aos consumidores finais. Schwab (2018) destaca que as 

redes elétricas inteligentes utilizam a tecnologia da informação para fazer com que o sistema 

seja mais eficiente (econômica e energeticamente), confiável e sustentável. A Figura 23 

exemplifica uma rede elétrica em que o operador é capaz de medir, comunicar, analisar, integrar 

e coordenar as ações de todos os agentes, sejam geradores, transportadores ou consumidores de 

energia. 

 

Figura 23 - Rede elétrica inteligente. 

 

Fonte: Redes Elétricas Inteligentes (2012). 

A formação das mini ou micro redes inteligentes pode exigir diferentes quantidades de 

medidores e analisadores de energia, uma vez que cada instalação pode realizar trocas de 

energia entre os agentes, bem como no ponto de acoplamento com a rede externa. Desta forma, 

a tomada de decisão por parte do operador depende da quantidade e qualidade de informações 

das variáveis elétricas da rede, recebidas por meio dos medidores de energia (Campus 

Sustentável, 2021). Segundo López et al. (2020), quando bem planejadas e dimensionadas, as 

mini ou micro redes têm a capacidade de reduzir perdas, aumentar a extração das energias 
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renováveis e criar modelos de negócios, além de oferecer maior segurança operacional, tendo 

em vista que preveem a operação no modo desconectado da rede. 

Em (Campus Sustentável, 2021), existem três níveis de interação entre os sistemas de 

gerenciamento de energia em mini ou micro redes, sendo: 

• O nível superior, em que são realizadas as interações da mini ou micro rede com a 

rede externa e o mercado energético. Neste nível, tem-se a tomada de decisão entre 

a operação isolada ou conectada, bem como as normas e regulações quanto a 

segurança cibernética; 

• O nível intermediário, que apresenta as funcionalidades relativas ao controle interno 

da mini ou micro rede, em termos de gerenciamento de geração de energia e 

controle das cargas; e 

• O nível inferior, que apresenta funções de operação em tempo real, relacionadas 

principalmente com o controle local de cada um dos conversores de potência, seja 

o controle de curto prazo (minutos a horas) ou médio prazo (horas a dias). 

Para Surmann et al. (2022), o conceito de comunidades de energia refere-se a ações 

coletivas para o empoderamento dos cidadãos, de modo que estes possam participar mais 

ativamente do sistema energético, trazendo benefícios diretos tanto individualmente, quanto 

para os demais consumidores da comunidade, além de utilizar energia limpa, reduzir o consumo 

de energia e proporcionar o crescimento econômico. Sendo assim, os objetivos da comunidade 

de energia vão ao encontro das práticas realizadas pelos objetivos do desenvolvimento 

sustentável (ODS) 7 e 11, principalmente, todavia, conforme visualizado na Figura 24, também 

é possível visualizar ações referente aos ODS 3 (saúde e bem-estar), ODS 8 (trabalho decente 

e crescimento econômico), ODS 9 (indústria, inovação e infraestrutura), ODS 10 (redução das 

desigualdades), ODS 11 (cidades e comunidades sustentáveis), ODS 12 (consumo e produção 

responsável), ODS 13 (ação contra mudança global do clima), ODS 15 (vida terrestre) e ODS 

17 (parcerias e meios de implementação) (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, 

2022). 
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Figura 24 - Os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. 

 

Fonte: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil (2022). 

A Agenda Mundial lançada em 2015 pela Organização das Nações Unidas, listou ações 

para construção e implementação de políticas públicas para guiar a humanidade até 2030. O 

modelo de COME destacado nesta tese é composto de 11 dos 17 objetivos de desenvolvimento 

sustentável, se mostrando uma excelente ferramenta para atender aos compromissos assumidos 

pelos 193 estados membros, incluindo o Brasil. 

As comunidades de energia fornecem um caminho mais rápido e seguro para quantificar 

e acompanhar o progresso de uma comunidade em direção à sustentabilidade, reduzindo o uso 

global de energia (NREL, 2009). Ou seja, a comunidade terá o controle das principais fontes de 

consumo, reduzindo gastos desnecessários, e da energia produzida, maximizando sua produção 

e instalação, de modo a ter o mínimo de desperdício e necessidade de utilização da rede externa, 

reduzindo o fluxo de energia entre a comunidade e a rede externa (Pless et al., 2009). 

O sistema de gestão de energia da comunidade visa equilibrar as necessidades dos 

usuários com a quantidade de energia produzida internamente, tendo o máximo de 

independência da rede externa (NREL, 2009). De acordo com Pless et al. (2009), para haver a 

independência da concessionária de energia, a oferta e a demanda de energia da comunidade 

devem estar em equilíbrio o tempo todo, sendo assim, como forma de gestão, é proposta a 

criação de um valor para a energia elétrica para um determinado momento, de acordo com o 

consumo e geração dos usuários da COME. Good e Mancarella (2019) destacam a dificuldade 

de operação das cargas devido às constantes alterações e expõem a necessidade de criar metas 

e restrições no sistema de gerenciamento, para que o sistema seja flexível, adaptável e 
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expansível, porém, de modo que não perca o objetivo de tornar o sistema o mais eficiente 

possível e com menor custo. 

Inicialmente restritas a micro ou mini redes inteligentes de geração e consumo, aos 

poucos, mas de forma crescente, os sistemas comunitários de energia vêm tomando proporção 

mundialmente (Koirala, 2016). Em Good, Ceseña e Mancarella (2017), é possível verificar a 

formação de distritos inteligentes que visam evitar problemas locais e, ao mesmo tempo, 

maximizar o potencial de recuperação de desastres a partir de recursos locais. Para realização 

de cenários com várias fontes de energias, ainda que conectado à rede externa, o sistema de 

gestão enxerga a rede elétrica tanto para a operação (geração, consumo e armazenamento), 

quanto para o investimento (Hanke e Lowitzsch, 2020). Desta forma, a rede elétrica externa 

continua a ter importância para a COME, haja vista que ainda fará parte do balanço energético 

da comunidade, em momentos em que a rede está menos sobrecarregada, para fornecer energia 

para a comunidade, ou em momentos em que a comunidade está com excedente de energia, 

fornecendo energia para a rede externa (NREL, 2009). 

A atuação dinâmica e estocástica das cargas e da geração por fontes renováveis inseridas 

nas comunidades de energia, exige que o sistema de gestão também possua a mesma resposta 

aos sistemas distribuídos, tornando-os mais eficientes (Gellings, 2012). Os sistemas de energia 

inteligentes são elementos chave para aumentar o uso de recursos de energia renovável em nível 

de comunidade, equilibrando as conexões entre os usuários da comunidade, maximizando sua 

independência energética e fortalecendo os ideais das comunidades sustentáveis. 

 

2.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo buscou trazer informações relevantes para a composição de uma COME, 

evidenciando seus principais componentes. Na subseção 2.2, foram destacadas a importância 

da manutenção do sistema, as responsabilidades da COME e as interferências no caso do não 

atendimento de normas que visam a qualidade de energia. Na subseção 2.3, foram apresentadas 

características da curva de carga que evidenciam o consumo dos usuários e torna-se a base para 

verificar a necessidade e o comportamento dos usuários e da comunidade ao longo do tempo. 

Na subseção 2.4, apresentou-se a formação de sistemas híbridos, incluindo a utilização de fontes 

de energia renovável, bem como a utilização da rede externa para auxiliar no fluxo de energia 

da comunidade. O sistema de armazenamento foi destacado na subseção 2.5, considerando sua 

operação e vantagens de utilização para flexibilizar e tornar a rede elétrica da COME ainda 

mais robusta. Por fim, na subseção 2.6, foram apresentadas a importância do sistema de gestão 
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e sistemas inteligentes para efetuar o gerenciamento dos sistemas distribuídos para atender as 

cargas, bem como interagir com a rede externa. 

Entrelaçadas entre si, a qualidade de energia elétrica, a curva de carga, a geração 

distribuída, o armazenamento de energia e o sistema de gerenciamento de energia elétrica, a 

tratativa em cada setor da comunidade de energia pode impactar o resultado do serviço esperado 

(fornecimento de energia), tanto para os usuários da comunidade, quanto para a sociedade 

externa. Neste cenário, a qualidade da energia atua como parâmetro chave para a operação dos 

sistemas de geração, armazenamento e gestão, cabendo a este último, o dever de medir, 

monitorar e controlar a qualidade da COME instantaneamente 

Além das vantagens técnicas, o capítulo descreveu a importância ambiental e social dos 

equipamentos e sistemas. Para o dimensionamento dos sistemas de geração, é relevante a 

ocupação de áreas existentes para mitigar retirada da vegetação existente, assim como, deve-se 

tratar da segunda vida de painéis e baterias, reaproveitando sistemas oriundos de outras 

atividades e/ou destinando os equipamentos para outra finalidade, caso ainda possam ser 

reaproveitados na comunidade. No âmbito social, foi possível destacar o aumento da 

participação dos usuários e da comunidade como um todo, evidenciando por meio das ODS, 

que uma comunidade de energia é capaz de melhorar a qualidade de vida de todos os envolvidos 

direta ou indiretamente. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. TRABALHOS CORRELATOS A COMUNIDADES DE ENERGIA 

3.1. INTRODUÇÃO 

A redução da emissão de carbono vem sendo discutida em fóruns mundiais nas últimas 

décadas. O estudo realizado por (IEA – Climate Watch, 2021), mostra que o setor de energia é 

o maior emissor de carbono no mundo, correspondendo por cerca de 3/4 das emissões globais. 

Desta forma, os países mais desenvolvidos vêm desenvolvendo tecnologias e proporcionando 

mudanças para que haja uma transição energética voltada para a redução das emissões de CO2 

no mundo. 

Em 2016, Goedkoop e Wright (2016) classificaram os projetos de energia de acordo com 

o envolvimento da comunidade para tomadas de decisão e compartilhamento do benefício e 

custo, ainda que limitada por sua localização geográfica ou grupo de interesse. Em 2018, 

(European Parliament & Council of the European Union, 2018) definiu comunidade energética 

como comunidade de energia renovável e, em 2019, alterou sua definição para comunidades de 

energia cidadã (European Commission, 2019). Desta forma, é possível visualizar o 

direcionamento da transição energética, não só para a geração por fontes renováveis, como a 

busca pela participação dos usuários. 

Esta nova vertente de comunidade de energia faz movimentos para proporcionar o 

aumento do poder do consumidor de forma comunitária, por meio de ações que reflitam em 

mudanças no comportamento do usuário e tragam transformações na sociedade. Van Der 

Schoor et al. (2016) destaca que o consumidor tradicional deixou de ser passivo para se tornar 

ativo, não só pelo fato de gerar sua própria energia, mas pelo fato de poder controlar seu 

consumo, tornar o sistema mais eficiente e com menos impacto ambiental. 

Em 2014, (IEA – Capturing the Multiple Benefits of Energy Efficiency, 2014) realizou 

pesquisas e externou uma lista dos múltiplos benefícios da eficiência energética em meio as 

ações comunitárias, que vão além da redução da demanda de energia elétrica e emissões de 

gases que causam o efeito estufa. A Figura 25 resume o resultado da pesquisa e suas ações. 
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Figura 25 - Múltiplos benefícios da eficiência energética. 

 

Fonte: IEA – Capturing the Multiple Benefits of Energy Efficiency. (2014). 

Segundo Jannuzi, Redlinger e Swisher (2018), os projetos de COME vêm crescendo, 

principalmente, devido a difusão do conhecimento e incentivos para utilização de geração 

distribuída e fontes de energia renovável, pois aumentaram a conscientização sobre geração de 

energia e seu impacto na coletividade. Desta forma, as comunidades de energia trazem uma 

série de benefícios para os diversos setores de energia, seja na otimização e custos de capital da 

geração; na estrutura das redes de transmissão, aliviando a necessidade de atualizações 

tradicionais de rede; na qualidade, flexibilidade e estabilidade da rede elétrica; na redução de 

furtos de energia, devido ao controle local; e na redução de preços para o consumidor final, 

dentre outros (Van Der Schoor et al., 2016). 

Em um sentido amplo, as comunidades de energia são processos contíguos tanto da 

transição energética, quanto da sustentabilidade e da inovação social. A sustentabilidade 

energética e a geração distribuída já são temas abordados no Brasil e estão vinculados às 

questões da transição energética, presente nos desafios cotidianos das pessoas e das 

organizações, que buscam universalizar o uso da energia elétrica no país. De acordo com Van 
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Der Schoor et al. (2016), as comunidades de energia permanecerão em grande parte conectadas 

ao sistema de energia, embora sistemas autônomos possam ser aplicados, como é o caso de 

várias regiões existentes no Brasil, em que o sistema isolado da rede pode ser menos custoso e 

mais benéfico aos envolvidos no setor elétrico (gerador, distribuidor e consumidor). 

Este capítulo traz consigo vários trabalhos que estão relacionados a comunidades de 

energia desenvolvidas em diversas regiões do mundo, incluindo os projetos que podem se tornar 

comunidades de energia no Brasil, dadas suas características de infraestrutura e conceitos. De 

modo geral, a maioria dos projetos de base comunitária estão engajados no controle da 

demanda, na geração e no modo de consumo do usuário, entretanto, tem-se casos que também 

trabalham na questão de eficiência energética, disponibilidade para a eletromobilidade e até 

mesmo a garantia de rendimentos/lucros advindos da venda de energia excedente da 

comunidade. 

 

3.2. COMUNIDADES DE ENERGIA NO MUNDO 

Conforme descrito em Surmann et al. (2022), em 2016 a legislação europeia definiu as 

comunidades de energia como ferramenta para transformação e mudança de cultura dos 

consumidores, como forma de agilizar a transição energética. Neste momento, foram 

estabelecidos conjunto de leis capaz de garantir direitos e deveres do setor governamental para 

proporcionar a mudança do setor elétrico. 

A comunidade europeia tem direcionado seus objetivos para integrar grandes quantidades 

de fontes renováveis à rede, com o intuito de reduzir o impacto ambiental devido à geração de 

energia elétrica por meio de fontes não renováveis (Delfino et al, 2018). De acordo com 

(European Parliament, 2019), a partir de 2018, todos os novos edifícios construídos deveriam 

produzir sua própria energia no local. Os estudos realizados por (European Commission, 2016), 

sugerem que até 2030, as comunidades de energia poderão possuir cerca de 17% da capacidade 

de geração com fonte eólica e 21% da energia com fonte solar. Assim, Kampman, Blommerde 

e Afma (2016) calculam que aproximadamente a metade das famílias europeias produzirão sua 

própria energia via fonte de energia renovável. 

Conforme mencionado por Jannuzi, Redlinger e Swisher (2018), o Estado da Califórnia 

tem uma longa história de apoio às energias renováveis e, em 2012, cerca de 11% de toda a 

eletricidade consumida no estado já advinha de recursos renováveis, como eólica, solar 

(fotovoltaica), biomassa, geotérmica dentre outras. O Departamento de Energia dos Estados 

Unidos definiu as micro redes formada por geração distribuídas, como um grupo de cargas 

interconectadas dentro de limites elétricos claramente definidos que atuam como uma única 
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entidade controlável em relação à rede, podendo se conectar e desconectar para operar no modo 

conectado à rede elétrica ou no modo ilhado (Ton e Smith, 2012). Desta forma, assim como os 

demais países desenvolvidos, os Estados Unidos estabeleceram metas agressivas para a 

economia de energia em muitas comunidades e estados americanos. De acordo com NREL 

(2009), o atendimento das metas que buscam a sustentabilidade e a redução de gases de efeito 

estufa, podem ser realizadas melhor quando o uso de energia é tratado em comunidade como 

um sistema integrado, ao invés de tratar os problemas separadamente para edifícios, transporte 

e indústria. 

O trabalho realizado por Yildiz et al. (2015), identificou que existem diversas formas de 

comunidades de energia na Europa que envolvem geração de energia, com painéis solares, 

moinhos de vento, biomassa, bombas de calor, redes de aquecimento solar. A Figura 26 mostra 

o número aproximado de iniciativas comunitárias de energia dos nove principais países 

descritos no estudo realizado em 2019 (Caramizaru e Uihlein, 2020). 

 

Figura 26 - Comunidades de energia identificadas em 2019 na Europa. 

 

Fonte: Adaptado de Caramizaru e Uihlein (2020). 

O trabalho realizado por Melo e Heinrich (2011), apresenta estudo de como integrar a 

geração de energia e armazenamento, para atender a demanda de energia em uma comunidade. 

Neste estudo, foram escolhidas 50 residências com eletroeletrônicos domésticos comuns e 

quantidade de pessoas similares. Neste trabalho, em algumas residências, também foram 

integrados veículos elétricos como forma de representar a tendência de instalações. Apesar de 

obter controle centralizado, o sistema de gestão envia informações da geração, consumo e 

quantidade de energia armazenada para todos os usuários, para que estes possam escolher como 
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utilizarão sua energia. Entretanto o sistema de gestão pode desconectar cargas, em caso de falta 

ou desperdício de energia. A COME foi capaz de suprir sua demanda anual de energia. 

Em Melo e Heinrich (2012), foram realizadas simulações via software, considerando as 

características de 50 casas da cidade Cottbus na Alemanha, que juntas representaram o consumo 

de 242 MWh/ano ou 4.840 kWh/ano por família. O pico de demanda das residências foi de 181 

kW e as cargas foram divididas como controláveis (máquina de lavar louças e roupas) e 

incontroláveis (forno e iluminação), de modo que as controláveis serão utilizadas somente em 

caso de haver energia na residência. A geração foi realizada com painéis fotovoltaicos e o 

armazenamento de energia foi realizado com banco de baterias de fluxo redox de vanádio, 

baterias de íon-lítio dos veículos elétricos e tanques de armazenamento de água. As residências 

possuem sistema de carregamento dos veículos, assim como a energia dos veículos pode ser 

devolvida para a residência. O sistema de controle foi realizado via LabView, inserindo os 

valores de consumo por horário, para que ocorresse o balanço energético de acordo com a 

geração e a capacidade de armazenamento de cada usuário e da comunidade. 

O projeto intitulado COMPILE tem o intuito de desenvolver e transformar cidades em 

comunidades de energia, permitindo que cidades gerenciem a geração e o consumo de sua 

própria energia, com isto, as comunidades de energia são capazes de gerar benefícios 

ambientais e socioeconômicos (Projeto de comunidades de energia na Europa, 2022). A seguir 

são detalhados os cinco projetos pilotos de comunidades de energia na Europa, geridos pelo 

COMPILE: 

• Portugal (Lisboa) – para o projeto, foi escolhido um bairro residencial com 8 

edifícios, totalizando 150 apartamentos, onde foram instalados sistemas 

fotovoltaicos em suas coberturas, capaz de produzir energia suficiente para as áreas 

comuns dos edifícios e o excedente ser dividido entre os consumidores. Além disto, 

as famílias possuem pontos de abastecimento de veículos elétricos. 

• Croácia (krizevci) – o projeto utiliza energia fotovoltaica (30 kW) e sistema de 

armazenamento para suprir a necessidade de energia de prédios públicos que fazem 

parte do parque de desenvolvimento tecnológico. O sistema montado é capaz de 

fornecer energia para 30 organizações autossuficientes, promovendo a participação 

da comunidade. Além disto, o projeto aumenta a confiabilidade e testa tecnologias 

como blockchain e sistema de compensação de energia, ainda não difundidas na 

região. 

• Eslovênia (Luče) – devido estar em meio rural, com uma rede de energia fraca e 

disponibilidade de energia intermitente devido a eventos climáticos, foi proposto 
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um projeto que dispõem de geração de energia por fontes renováveis, sistemas de 

armazenamento e pontos de recarga de veículos elétricos, para aumentar a 

segurança do fornecimento de energia para consumidores residenciais e comerciais, 

além de se tornar a primeira comunidade de energia autossuficiente da Eslovênia. 

O projeto também permite testar e analisar diferentes cenários, como o aumento de 

penetração de energia em uma micro rede e o gerenciamento de energia local da 

comunidade. 

• Grécia (Rafina) – com base em uma lei que permite a criação de comunidades de 

energia, o projeto busca fomentar o crescimento da geração por energia renovável 

e a eficiência energética da cidade, para que a comunidade local reduza a 

dependência da concessionária de energia, além de contribuir para o fornecimento 

de energia para a rede. 

• Espanha (Crevillent) – a cidade conta com um parque de energia solar com 13,4 

MW de potência, entretanto, o projeto visa aumentar a adesão de consumidores 

residenciais para instalação de sistemas fotovoltaicos e melhor controle em resposta 

à demanda de energia. Com esta ação, a cidade busca ter autossuficiência em 

energia elétrica. 

Em Roskilde (Dinamarca), foi realizado um projeto de comunidade de energia, capaz de 

tornar 20 moradias autossuficiente em energia elétrica e economia compartilhada, para o 

abastecimento de casas e veículos elétricos. O projeto visa produzir e consumir coletivamente 

energia renovável produzida no próprio local, evitando assim os tradicionais intermediários. 

Desta forma, os vizinhos trocam energia entre si e aumentam a conscientização ambiental sobre 

o uso da energia elétrica, além de se tornar exemplo para os municípios em seu entorno. Este 

trabalho é um projeto de pesquisa desenvolvido pela Energy Collective da Universidade 

Técnica da Dinamarca (DTU) (Comunidade de energia em Roskilde na Dinamarca, 2022). 

Operando desde 2004, a Cooperativa Bioenergiedorf em Jühnde (Alemanha) conta com 

1.089 membros. A usina de energia consiste em uma usina de biogás e uma usina de 

aquecimento de biomassa capaz de gerar 5 MWh de eletricidade anualmente e fornecimento de 

3,5 MWh para aquecimento de residências anualmente. A comunidade de energia visa atender 

a demanda de energia e calor da vila (agricultores, comunidade e consumidores) por energias 

renováveis (biomassa advinda de plantas em forma de silagem e cavacos de madeira), evitando 

a utilização de combustíveis fósseis (Comunidade de energia da Cooperativa de Bioenergiedorf 

em Jühnde na Alemanha, 2022). 
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De acordo com a Comunidade de energia da Cooperativa Vertrieb (2022), a Cooperativa 

Vertrieb, localizada em Schönau na Alemanha, buscou centralizar suas atividades de geração, 

fornecimento e distribuição em fontes de energia renovável, como eólica, solar, biomassa, 

biogás e cogeração, passando a atender seus clientes em escala nacional, com a então chamada 

eletricidade verde. 

A cidade de Sprakebüll, na Alemanha, foi formada como um projeto de parque eólico 

comunitário iniciado por um grupo de moradores. Na região existe uma longa tradição de 

moinhos de vento, que têm sido utilizados para a produção de eletricidade. Segundo European 

Regional Development Fund (2019), em 2011 foi criado o parque eólico Stadum-Sprakebüll 

com 3 aerogeradores e uma capacidade de geração de 2,5MW cada, em 2014 foi realizado o 

primeiro projeto de repotenciação, de modo que os 5 moinhos originais, de 1,65MW cada, 

foram substituídos por outros de 3,6MW cada. O município tem mais de 20 anos de experiência 

com modelos de participação cidadã e seu objetivo é atingir um fornecimento de eletricidade 

100 % renovável, sendo autossuficiente e evitando a utilização de energia dominada por fósseis. 

A ilha do município de Ameland (Holanda), possui um projeto público privado para 

tornar a ilha autossuficiente em energia utilizando energia solar, além de uma rede de 

distribuição inteligente, permitindo a eficiência energética, principalmente, no setor de 

iluminação pública (iluminação verde) e de transportes (veículos elétricos) (Comunidade de 

energia na ilha de Duurzaam Ameland, 2022). 

Com o intuito de garantir a segurança e independência energética da região, o governo 

criou uma cooperativa com a tarefa de fornecer eletricidade e, se possível, energia térmica para 

edifícios públicos e residências da cidade de Spółdzielnia, na Polônia. Para isto, foram criadas 

redes locais e autônomas de usinas de biogás, usando o potencial agrícola, para enfrentar o 

problema regional de falta de energia, além dos altos preços de energia (Comunidade de energia 

em Spółdzielnia na Polônia, 2022). 

O conjunto habitacional de Lyckansberg, na Suécia, começou a produzir energia elétrica 

e gás para aquecimento por meio de geração solar e biomassa para o abastecimento de 85 

apartamentos. A geração elétrica totaliza 55.000 kWh/ano e é utilizada para fins comuns, como 

iluminação, lavanderia, sauna e outras funções no salão da associação. Em caso de excedente, 

a energia é vendida online e, caso a demanda seja maior, a energia é comprada da rede externa 

(Comunidade de energia em Lyckansberg na Suécia (2022). 

Formada por nove agricultores, a comunidade de energia permite a geração de energia 

elétrica e sistema de aquecimento utilizando energia solar e biomassa, respectivamente. O 

sistema de aquecimento alimenta o município de Eslov, na Suécia, e a energia excedente é 
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vendida para a concessionária local. A geração de energia e o aproveitamento de coprodutos 

permitiu que os agricultores tivessem um novo nicho de mercado (Comunidade de energia em 

Eslov na Suécia, 2022). 

Desconectada eletricamente do continente, a ilha de Eigg (Reino Unido) buscou métodos 

para obter sua autossuficiência por meio de geração de energia com as fontes eólica, hídrica e 

solar. Com potência instalada de 357 kW, a comunidade de energia permite atender toda a 

população, que possui um consumo individual médio de 5 kW/família (Comunidade de energia 

de ilha de Eigg no Reino Unido, 2022). 

Em (IEA – Energy Technology Perspectives, 2016), é destacado o trabalho realizado na 

cidade de Yokohama (Japão) em 2014, para melhorar a gestão do uso de energia e mitigar as 

mudanças climáticas. O projeto piloto envolveu a instalação de sistemas para geração de energia 

com fonte solar, eólicos e biomassa; utilização de transporte por veículos elétricos; e sistema 

de gestão de demanda e geração de energia. O sistema de gestão utiliza redes inteligentes para 

gerenciar a geração e demanda de energia de consumidores do setor residencial, comercial e 

pequenas fabricas. Além disto, o projeto financiado pelo Ministério da Economia, Comércio e 

Indústria do Japão, fornece incentivo para os consumidores que reduzirem o consumo de 

energia e, consequentemente, as emissões de CO2. 

O trabalho realizado por Strickland et al. (2016), analisa o sistema de gerenciamento de 

comunidades de energia como as apresentadas acima e possui foco nos principais problemas e 

componentes que precisam ser considerados na gestão pelo lado da demanda, fluxo de energia 

no sistema de armazenamento, inserção de veículos elétricos e a intermitência da geração 

distribuída. Já o estudo realizado por Lee et al. (2014), busca possíveis ganhos financeiros, além 

do fornecimento de energia para os participantes da comunidade; então, utiliza a teoria dos 

jogos para correlacionar as transações financeiras entre pequenos produtores de energia e 

usuários finais. 

 

3.3. COMUNIDADES DE ENERGIA NO BRASIL 

Apesar de possuir uma matriz energética com grande percentual de geração por fontes 

renováveis, a legislação brasileira vem passando por alterações no que diz respeito a geração 

distribuída; utilização de outras fontes renováveis, como solar, eólica e biomassa; e a utilização 

de sistemas de armazenamento conectado à rede. Devido ainda não ser permitido a operação de 

sistemas de armazenamento associado a geração distribuída conectado à rede elétrica, nesta 

subseção, serão destacados os projetos que possuem potencial para desenvolvimento de 

comunidades de energia e os estudos realizados para auxiliar a transição energética no Brasil. 
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O sistema de armazenamento está inserido no contexto da transição energética e, por isto, 

estão sendo realizados estudos para implementação de baterias e sistema de gerenciamento em 

consumidores residenciais. O estudo realizado por (EPE - Nota Técnica para Metodologia 

Projeção Carga Horária, 2020), apresenta uma série sintética do consumo residencial ao longo 

do ano para inserção de baterias para operar em conjunto com micro e mini geração distribuída 

(Figura 27). Com isto, a partir de curvas de carga típica de consumidores residenciais, a 

utilização de baterias e um sistema de gestão, é possível realizar diferentes modelos de negócio 

para o setor residencial e a sua viabilidade econômico-financeira no Brasil. 

 

Figura 27 - Perfil típico de carga residencial num dia útil durante o ano. 

 
Fonte: EPE - Nota Técnica para Metodologia Projeção Carga Horária (2020). 

O trabalho realizado por Paixão Júnior et al. (2019), analisa a qualidade de energia 

suprida por dois sistemas híbridos, solar fotovoltaico-diesel de pequeno porte, instalados no 

prédio do Grupo de Estudos e Desenvolvimento de Alternativas Energéticas na Universidade 

Federal do Pará. O trabalho enfatiza a avaliação da conexão à rede de três inversores dos 

sistemas híbridos, do atendimento pelo grupo gerador a diesel e do suprimento autônomo dos 

sistemas híbridos atendendo às cargas de iluminação e tomadas/equipamentos do prédio nos 

momentos de interrupção de energia elétrica pela rede convencional. 

Os pesquisadores do Centro de Excelência em Eficiência Energética da Amazônia, 

também localizado na Universidade Federal do Pará, vem realizando uma série de estudos 

voltados para eficiência energética, geração distribuída, sistema de armazenamento, redes 

inteligentes e mobilidade elétrica ao longo dos últimos anos, principalmente, após obter 
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recursos da Chamada Estratégica 22, da ANEEL, voltada para a mobilidade elétrica. A seguir, 

são mostrados alguns dos trabalhos desenvolvidos: 

• Em Carvalho et al. (2019), é apresentado um sistema de gestão de energia, capaz 

de monitorar grandezas elétricas de prédios públicos, como tensão, corrente, 

potência e harmônicos, dentre outros. Com base no histórico de dados, o sistema de 

monitoramento permite analisar possíveis problemas na rede, bem como buscar 

soluções para as eventuais falhas e eficientizar o uso de energia nos prédios; 

• Em Andrade et al. (2020), são apresentados resultados de estudos de simulação 

realizados utilizando os softwares OpenDSS e Matlab, para a implantação de um 

sistema de geração híbrido, com as fontes fotovoltaica-diesel, associado a sistemas 

de armazenamento de energia em bancos de baterias. Este sistema está conectado à 

rede de distribuição do Campus Guamá da UFPA. O trabalho apresenta possíveis 

cenários de operação do sistema de geração fotovoltaica (FV), do grupo gerador 

diesel (GGD) e sistema de armazenamento (SA), operando no modo conectado à 

rede elétrica e isolado, para atendimento, exclusivamente, às cargas do prédio; 

• Em Tabora et al. (2021), utilizou-se a capacidade de geração de energia dos 

sistemas fotovoltaicos e a flexibilidade do sistema de armazenamento, para simular 

o impacto econômico da operação dos sistemas em conjunto, proporcionando a 

redução do consumo de energia durante o dia e a utilização de energia mais barato 

no horário de ponta da concessionária local. 

• Em Lobato et al. (2021), é realizado um estudo dos indicadores de cidades 

inteligentes, para comprovação do perfil da UFPA como tal. Como resultado do 

trabalho, foi possível contabilizar 4 categorias e 18 indicadores presentes dentro do 

campus da Universidade, caracterizando que a UFPA está em processo de inserção 

no conceito das cidades inteligentes. 

• Em Paixão Júnior et al., 2021) são realizadas análises de dados reais da operação e 

gestão de uma mini rede híbrida (fotovoltaica-diesel) integrada a rede de energia 

elétrica da concessionária, como estratégia para reduzir custos com energia elétrica, 

melhorar a segurança operacional, aumentar a eficiência do uso de fontes 

intermitentes, além de discutir as compensações em escalas menores, por meio da 

aplicação da mini rede híbrida em consumidores de pequeno e médio porte em 

qualquer região do país. Este estudo é a aplicação mais completa do Centro de 
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Excelência em Eficiência Energética da Amazônia (CEAMAZON), como forma de 

implementação de uma comunidade de energia. 

• Em Carvalho et al. (2022), é realizado um sistema de gestão para monitorar as 

fontes de geração solar fotovoltaica existente no campus da UFPA e, assim, 

verificar possíveis falhas durante a geração, bem como armazenar os dados obtidos 

para estudos futuros e novas implementações dos sistemas; 

Na busca pela autossuficiência e pelo desenvolvimento da geração distribuída, sistema de 

armazenamento e mobilidade elétrica, a Unicamp desenvolveu uma micro rede em seu campus. 

Além das cargas de seus prédios de ensino e administrativo, o projeto que possui características 

de uma comunidade de energia, contém geração fotovoltaica (aproximadamente 800 kWp), 

sistema de armazenamento (capacidade mínima de 525 kW/810 kWh), um gerador a gás 

(aproximadamente 150 ~ 170 kW) e uma estação de recarrega de ônibus elétrico (Campus 

sustentável, 2021). 

A Unicamp, também possui projeto paralelo de comunidade de energia, porém, com 

maior foco para o consumidor residencial e comercial, localizados no bairro Barão Geraldo, no 

entorno da Universidade. Com foco no perfil do consumidor residencial ou comercial de 

pequeno porte, o projeto prevê geração fotovoltaica, sistema de armazenamento e sistema de 

gestão para operar, tanto em modo conectado à rede de distribuição, quanto em modo ilhado 

(intencional ou em caso de falha) (Campus sustentável, 2021). 

De acordo com (Negócios e Empresas P&D e Tecnologia, 2021), o desenvolvimento da 

tecnologia de baterias, sistema eólico e solar, proporcionou o barateamento dos equipamentos, 

de modo que se tornassem uma tendência global. Desta forma, acredita-se que até 2026, a 

capacidade instalada de baterias de grande porte conectadas à rede elétrica alcance em torno 18 

mil MW e as de baterias de pequeno porte, de uso doméstico, 16 mil MW. A empresa CPFL 

Energia investiu R$ 27 milhões sistemas de armazenamento de energia em baterias de 75kWh 

a 2MWh de capacidade em uma unidade da rede Graal, em dois condomínios residenciais, em 

uma subestação de energia e em uma usina do Complexo Eólico Campo dos Ventos, no Rio 

Grande do Norte. Os sistemas de armazenamento instalados na subestação e no complexo eólico 

são caracterizados como em frente ao medidor, entretanto, os demais sistemas configuram uma 

instalação atrás do medidor, flexibilizando e oferendo segurança no modo de operação do posto 

e dos dois conjuntos residenciais. 

Os sistemas de geração, armazenamento e gestão de energia também são aplicáveis no 

setor do campo, trazendo benefícios para o agricultor e para o país, haja vista que o Brasil é um 

grande fornecedor de produtos agrícolas. Conforme a matéria descrita em Canal Solar (2021), 
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em Goiás foi instalado um sistema híbrido (fotovoltaico-diesel) associados a um sistema de 

armazenamento. O sistema de gestão de energia monitora o sistema fotovoltaico (773 kWp), o 

gerador diesel (750 kVA) e o banco de baterias (300 kWh), para que proporcione autonomia a 

todo o sistema de irrigação. Além do retorno financeiro, com payback calculado para 6 anos, a 

eletrificação e gestão da energia tende a proporcionar a redução de 60 % do consumo diário de 

óleo diesel, ocasionando a redução dos custos com transporte do óleo, manutenção do gerador 

e impacto ambiental; e aumentar a produtividade da plantação. 

No setor industrial, as comunidades de energia também são bem-vistas e tem sido 

utilizadas, principalmente, em grandes empresas, devido à redução de custos com energia 

elétrica e redução da emissão de gases de efeito estufa. A empresa ArcelorMittal Tubarão, 

localizada no município de Serra – ES, é autossuficiente em energia elétrica desde 1998, a partir 

do aproveitamento de gases do processo produtivo e sem consumir óleo combustível externo 

para geração de energia em suas centrais termelétricas (522 MW de potência instalada) 

(ArcelorMittal, 2015). Com capacidade de 490 MW de potência instalada, a siderúrgica 

Ternium Brasil, localizada no município de Santa Cruz – RJ, também é autossuficiente e ainda 

contribui com 200 MW para a geração de energia de até 1 milhão de pessoas, por meio suas 

termelétricas (Ternium Brasil, 2022). 

Apesar de não possuir geração de energia no local, a Vale possui projeto de instalação de 

sistemas de armazenamento (baterias de íon-lítio) no Terminal da Ilha Guaíba (TIG), no Rio de 

Janeiro, com capacidade de 10 megawatts-hora, sendo o suficiente para atender a 45 mil 

residências por uma hora. O sistema de armazenamento faz parte do processo de 

descarbonização da Vale e ainda permitirá reduzir em cerca de 20% o custo com energia do 

porto ao substituir o fornecimento da rede elétrica da concessionária nos horários de pico de 

demanda (Vale, 2022). Em menor proporção, mas com mesmo objetivo, a empresa Brasal 

Refrigerantes S/A, localizada em Brasília – DF, também sistema de gestão e sistema de 

armazenamento para reduzir a demanda contratada e zerar o consumo no horário de ponta da 

empresa, utilizando baterias com 268,8 kWh de capacidade de armazenamento e 120 kW de 

potência (Brasal, 2022). 

Como mencionado no capítulo 2, no Brasil ainda é comum verificar vilas ou pequenas 

cidades funcionando como comunidades de energia desconectada da rede, devido a dificuldade 

de conexão com a rede do Sistema Interligado Nacional. Entretanto, existe a necessidade de 

repaginar ou atualizar as tecnologias e sistemas de gestão existente, como é o caso da Ilha de 

Lençóis, localizada no Maranhão, que possui um sistema de geração híbrida (solar, eólico e 

diesel) desconectado da rede, mas com sistema de armazenamento em baterias de chumbo-
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ácido. Operando como uma micro rede de energia, o sistema que iniciou como estudo da 

Universidade Federal do Maranhão, atende a comunidade local desde 2008 (Portais UFMA, 

2022). 

Com tecnologia mais recente e uma versão inovadora de comunidade de energia para 

sistemas isolados da rede elétrica principal do Brasil, a ilha de Fernando de Noronha, localizada 

em Pernambuco (Figura 28), possui uma rede elétrica inteligente operando com sistema híbrido 

de geração (fotovoltaico, eólico e diesel), além de sistemas de armazenamento que vem sendo 

instalados na ilha (EPE – Horizonte 2022/2026, 2021). O sistema solar de 1 MWp instalado é 

capaz de suprir cerca de 20% de todo o consumo de energia na ilha. O sistema de 

armazenamento possui baterias em íons de lítio e capacidade de 280 kW de potência que visa 

auxiliar a intermitência dos geradores fotovoltaico e eólico (Galtenergia, 2022). Os dados 

fornecidos em BDE (2022), Figura 29, mostram que 43% do consumo de Fernando de Noronha 

está concentrado no setor comercial e de serviços, seguido do setor residencial, com 35%. 

 

Figura 28 - Sistema isolado de Fernando de Noronha – PE. 

 

Fonte: EPE – Horizonte 2022/2026 (2021). 
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Figura 29 - Comparação entre os diferentes tipos de consumidores do arquipélago de Fernando de Noronha. 

 

Fonte: BDE (2022). 

Ainda que situado no continente, a cidade de Boa Vista, capital de Roraima, e várias 

outras localidades do estado não estão conectados ao Sistema Interligado Nacional (Figura 30). 

Desde março de 2019, o Estado de Roraima vem sendo abastecido eletricamente por usinas 

termelétricas a diesel, quase que 100 % de sua demanda. Por conta disto, Roraima é motivo de 

estudos para conexão com o Sistema Interligado Nacional (EPE – Horizonte 2022/2026, 2021), 

mas, também, para modelo de implantação de eficiência energética, como foi o caso da 

Consulta Pública 7/2018, para efetuar um leilão de eficiência energética, visando a redução de 

consumo da região (MME – Consulta Pública Nº 63/2018, 2018). 

 

Figura 30 - Localidades isoladas de Roraima. 

 

Fonte: EPE – Horizonte 2022/2026 (2021). 

De acordo com (EPE – Horizonte 2022/2026, 2021), Roraima possui predominância de 

consumidores residenciais, com 52% do consumo total, seguido por consumidores comerciais 
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com 22%, demais consumidores com 18%, consumidores rurais com 6% e os consumidores 

industriais com 2%. Visando reduzir a dependência de termelétricas, desde 2019, vem sendo 

realizados leilões com a finalidade de diversificar a matriz energética de Roraima, utilizando a 

produção local de biocombustíveis líquidos, fotovoltaica e baterias. 

 

3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conceito de comunidade de energia já é bem difundido nos continentes europeu e 

americano, no entanto, não é a realidade em países subdesenvolvidos como o Brasil. Desta 

forma, na subseção 3.1 deste capítulo foi realizado uma introdução das áreas envolvidas e dos 

benefícios que uma COME pode trazer aos envolvidos. A subseção 3.2 apresentou exemplos 

de diversas comunidades de energia no mundo, no entanto, nenhum dos projetos relata seu 

modo de controle ou equipamentos utilizados, provavelmente devido ao sigilo de informação e 

tecnologia para o proprietário, visto que estes não são projetos de pesquisa, mas sim comercial. 

E na subseção 3.3 foi realizado uma contextualização de sistemas utilizando energias 

renováveis, baterias e outras fontes de energia existentes no Brasil, que proporcionam o 

funcionamento de comunidades de energia conectados à rede ou não, seja nos setores 

residenciais, comerciais ou industriais, ou seja, apesar do termo comunidade de energia não ser 

utilizado no Brasil, é possível verificar que existem setores com forte potencial de 

implementação para gerar a participação dos usuários e trazer benefícios para o setor. 

Efetuando comparação entre as comunidades de energia descritas em países estrangeiros, 

nota-se a grande participação do governo e do setor elétrico para formatar o modelo de geração, 

armazenamento e de custos do sistema, fato que o Brasil ainda caminha a passos curtos para 

obter. De forma concomitante com as ações do governo para o desenvolvimento tecnológico 

do setor de energia, empresas do setor elétrico internacional entenderam seu papel como 

prestador de serviço no fornecimento de energia e a população se viu com condições de utilizar 

recursos naturais para sua própria geração e gestão da energia, quando, no Brasil, ainda existe 

precariedade de tecnologia e as concessionárias de distribuição não atentaram para o nicho de 

mercado de gestão da energia de consumidores de menor porte. 

Apesar das diferenças entre os avanços no cenário internacional e brasileiro, o capítulo 3 

apresentou o grande potencial energético do Brasil, bem como os benefícios de sua aplicação 

nos eixos de geração, distribuição e consumo. Desta forma, a alteração da regulação do setor 

elétrico pode despertar o interesse de empresas tecnológicas e de investidores para entrar no 

mercado de COME no Brasil. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. METODOLOGIAS APLICADAS 

4.1. INTRODUÇÃO 

As comunidades de energia representam uma oportunidade importante para reduzir a 

dependência do consumo de energia de grandes centrais geradoras, as perdas durante a 

transmissão de energia, eventuais furtos de energia e, ao mesmo tempo, atender à demanda de 

serviço, melhorando a estabilidade da rede, a satisfação do usuário e a redução de custos com 

energia. Por meio de sistemas inteligentes, é possível coletar e analisar dados em tempo real, 

possibilitando o gerenciamento da demanda e geração de energia com mais eficiência e 

segurança. 

Dentre as dificuldades de consumidores para acessar o mercado de energia, evidencia-se 

a gestão de seu consumo e/ou geração, bem como os possíveis danos a seus equipamentos e a 

rede externa, haja vista a inexistência de legislação com normas, procedimentos e multas 

específicos para operação espontânea e intermitente nos modos conectados ou isolados à rede 

elétrica. Agrupando consumidores de um mesmo local/região e unificando seu ponto de 

medição em um barramento comum, é possível monitorar e gerir o fluxo de energia gerado e 

consumido de tais consumidores, transformando este grupo em uma comunidade de energia. 

Ao agregar um sistema de armazenamento e de gestão nesta comunidade, é possível torná-la 

independente da rede externa em alguns momentos ou utilizar a rede externa sempre que for 

conveniente. 

Como citado no Capítulo 3, pequenos, médios e/ou grandes consumidores, agrupados ou 

não, possuem tais características de comunidade, como exemplo, consumidores como prédios 

comerciais (privado ou público), condomínios, hospitais, supermercados ou unidades escolares, 

dentre outros. Com o intuito de multiplicar e desenvolver uma COME, é necessário o 

desenvolvimento de um modelo que permite a gestão de energia de uma gama de unidades 

consumidoras, que utilizam uma fonte de energia híbrida (geração fotovoltaica, eólica, 

biomassa, e diesel, dentre outros) e a rede externa, auxiliados por um sistema de 

armazenamento. 

O modelo do sistema de gestão proposto nesta Tese é baseado na demanda de energia do 

consumidor e nas interações entre as cargas, a rede externa, a fonte de geração e o sistema de 

armazenamento. O sistema de gestão visa utilizar toda a energia fotovoltaica gerada na 

comunidade para diminuir o consumo de energia da rede externa, reduzir o pico de demanda da 

unidade consumidora, zerar o consumo de energia da rede externa no horário de ponta da 



74 
 

 

concessionária e, consequentemente, reduzir os custos com energia elétrica. Sendo assim, neste 

capítulo são apresentadas as metodologias para dimensionar a carga, a geração fotovoltaica, o 

sistema de armazenamento e o modelo do sistema de gestão operacional e financeiro que a 

comunidade irá proporcionar. 

 

4.2. SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ENERGIA DA COMUNIDADE DE 

ENERGIA 

Para gerenciamento e controle da rede elétrica existente ou a ser construída, é necessário 

o desenvolvimento de sistemas de monitoramento que permitam verificar o comportamento 

instantâneo do consumo e da geração de energia de integrantes da comunidade, bem como de 

todo o sistema. Para o desenvolvimento desta Tese, foi utilizado o Sistema de Gestão de Energia 

Elétrica (SISGEE), desenvolvido pelo CEAMAZON, para monitorar grandezas elétricas como 

tensão, corrente, potência ativa, potência reativa, potência aparente, fator de potência, consumo 

de energia, distorção harmônica de tensão e distorção harmônica de corrente. A Figura 31 

apresenta a imagem da tela inicial do software SISGEE, mostrando toda área do campus com 

alguns dos prédios que estão sendo monitorados. As funcionalidades e a importância do sistema 

de monitoramento desenvolvido podem ser observadas nos trabalhos elaborados por (Paixão et 

al. (2019); Izidio Carvalho et al. (2019); Tostes et al. (2019); Muniz (2019); CEAMAZON 

(2021). 

 

Figura 31 - Tela inicial do software SISGEE. 

 

Fonte: CEAMAZON (2021). 
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A curva de carga da COME é um dos parâmetros base para especificação do sistema 

fotovoltaico e do sistema de armazenamento, pois as características sazonais da região e o 

comportamento dos usuários fazem parte da caracterização do modelo de gestão do sistema 

híbrido. De acordo com Sentelhas (2004) a curva de carga pode ser obtida por meio de modelos 

matemáticos ou probabilísticos, utilizando a potência ativa em um intervalo de tempo. 

Os medidores do SISGEE apresentam dados integralizados a cada 10 minutos, sendo 

assim, tem-se Δt= 10/60 h. Considerando que o consumo é traçado pela integração da curva de 

carga em função do tempo, é possível obter a energia consumida diariamente, conforme descrito 

na Equação 1. 

𝐷 =  ∑ 𝑃𝑖

𝑁

𝐼=1

. Δt 

 

Eq. 1 

 

onde, 

D = energia consumida (kWh); 

Δt = intervalo de tempo; 

Pi = demanda de potência ativa medida (kW); 

N = número de intervalos. 

Os dados extraídos dos medidores, como o SISGEE, servem como base de dados das 

unidades consumidoras individuais e de toda a COME. Extraída do SISGEE, a Figura 32 

exemplifica o comportamento diário da carga de uma unidade consumidora no período de uma 

semana, possibilitando identificar informações como: o consumo de energia durante 24 horas e 

sete dias por semana, o instante de elevação da carga, o pico de demanda da universidade e o 

consumo de energia no horário de ponta. 
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Figura 32 - Exemplo de curva de carga da UFPA. 

 

Fonte: Extraído de CEAMAZON (2021). 

De acordo com os dados monitorados, é possível obter as características da COME ao 

longo do tempo, haja vista que os diferentes setores, residencial, comercial, industrial, ensino e 

saúde, possuem curvas de carga diferentes entre si. Quanto maior a amostragem da curva de 

carga setor ou da COME, maior será a assertividade do sistema de gestão, entretanto, no 

trabalho proposto está sendo considerado o intervalo de uma semana de cada mês, ao longo de 

um ano, pois desta forma, é possível verificar como se comporta a carga em todos os meses do 

ano, considerando as variações climáticas e de ociosidade das cargas. 

 

4.3. DIMENSIONAMENTO DOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

Para modelagem da planta de geração fotovoltaica da COME, foram utilizados dados 

reais da micro usina fotovoltaica desenvolvida no âmbito do projeto de P&D ANEEL 07427-

0319/2019 (Chamada Estratégica 22/2018 de mobilidade elétrica, intitulado “Sistema 

inteligente de gestão eficiente de mobilidade elétrica multimodal”). A micro usina foi 

implementada com o intuito de compensar a energia utilizada para abastecimento dos veículos 

elétricos adquiridos, também, dentro do projeto. Na subseção a seguir são descritos os dados da 

micro usina fotovoltaica que posteriormente serão utilizados para modelagem da comunidade. 

 

4.3.1. Dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos (micro usina) 

O modelo dos painéis (Tabela 2) foi determinado pelos patrocinadores do projeto. Sendo 

assim, foi realizado estudo para determinar a área necessária para alocação dos painéis, além 
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da especificação e quantidade de inversores para operar o sistema, de modo que a micro usina 

fotovoltaica tivesse diferentes sistemas em operação. 

Tabela 2 - Modelo dos módulos fotovoltaicos utilizados na micro usina do CEAMAZON. 

Módulo 

Fotovoltaico 

 

Fabricante – BYD 

Modelo – PHK-36-SERIES-5BB 

Especificações mecânicas 

N° de células – 144 (6 x 24) pcs 

Dimensões do módulo – 1992 x 992 x 35 mm 

Peso – 22,2 kg 

Especificações elétricas 

Tensão de circuito aberto (Voc) – 45,44 V 

Tensão máx. operação (Vmp)– 38,10 V 

Corrente de curto-circuito (Isc) – 9,25 A 

Corrente máx. operação (Imp) – 8,79 A 

Potência máx. em STC (Pmax) – 335 Wp 

Eficiência do módulo – 17,0 % 

Tensão máx. do sistema – 1.500 Vcc 

Fonte: Adaptado de Data sheet painel BYD (2021). 

A distribuição dos painéis foi realizada de modo que a micro usina proporcionasse 

diferentes experimentos dentro do projeto e, também, possibilitasse a utilização para ensino e 

pesquisa, com acesso para toda a comunidade acadêmica. Com capacidade de geração de 78 

kWp, aproximadamente, a micro usina foi dividida em três subsistemas (SFV-CEAMAZON 

01, 02 e 03) capazes de operar nos modos conectado à rede e isolado de modo a atender as 

cargas do prédio do CEAMAZON (Figura 33). Entretanto, para a Tese proposta serão utilizados 

apenas os dados do sistema fotovoltaico conectado ao inversor do fabricante SMA, com 

potência de 50 kWp (SFV-CEAMAZON 01). 
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Figura 33 - Sistema híbrido projetado. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

A seguir, são apresentados um resumo dos dados dos três sistemas fotovoltaicos. 

• FV-CEAMAZON 01 (55 kWp): Representa o sistema fotovoltaico conectado à rede 

clássica, ou seja, para seu funcionamento é necessário que a rede de distribuição da 

Universidade esteja operando normalmente, caso contrário o sistema será 

automaticamente desligado. Este sistema possui um inversor de 50 kWp do 

fabricante SMA e possui 164 painéis de 335 W do fabricante BYD. 

• FV-CEAMAZON 02 (18 kWp): Está conectado à mini rede híbrida (fotovoltaico-

diesel) do CEAMAZON. Portanto, em caso de falha na rede elétrica da 

universidade, este sistema de geração terá condições normais de operação para 

fornecer energia à mini rede no modo isolado, atendendo às cargas do edifício. Este 

sistema possui um inversor de 15 kW do fabricante Fronius e possui 54 painéis de 

335 W do fabricante BYD. 

• FV-CEAMAZON 03 (5 kWp): Este sistema foi instalado exclusivamente para 

atendimento do sistema de armazenamento, de modo que toda a sua geração atende 

à demanda de baterias que, por sua vez, servem como backup da mini rede híbrida. 

Este sistema está conectado ao barramento de corrente contínua por meio de um 

controlador de carga do fabricante Victron e possui 16 painéis de 335 W do 

fabricante BYD. 

Para desenvolvimento da micro usina fotovoltaica existente no CEAMAZON, foi 

analisada a alocação dos módulos fotovoltaicos de modo que estes proporcionassem a maior 

geração possível. De acordo com a posição geográfica das instalações do projeto, a micro usina 
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foi instalada voltada para o norte geográfico com uma inclinação de 12°, aproximadamente, 

para facilitar a limpeza dos módulos (Pinho e Galdino, 2014). A Figura 34 mostra detalhes do 

projeto. 

 

Figura 34 - Estrutura de fixação dos módulos fotovoltaicos. 

 

Fonte: Elaboração própria 

A Figura 35 apresenta o local determinado para a instalação da micro usina fotovoltaica 

no solo, na lateral do prédio do CEAMAZON. 

 

Figura 35 - Local de instalação da micro usina híbrida. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Visando evitar possíveis sombreamentos sobre os módulos fotovoltaicos, foi realizada 

simulação da projeção dos prédios e árvores no entorno da micro usina ao longo do dia, 

utilizando o software PV*SOL. A Figura 36 apresenta o impacto do sombreamento, 

principalmente no período da tarde, de modo que o arranjo dos módulos foi adequado para 

maximizar a geração de energia. 
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Figura 36 - Região de sombreamento dos painéis. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

A Figura 37, apresenta o arranjo e a alocação dos três sistemas fotovoltaicos na área 

determinada para a micro usina instalado no CEAMAZON, com destaque (circulado na cor 

preta) para os módulos conectados ao inversor da SMA, utilizado como base para o 

desenvolvimento da tese proposta. 
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Figura 37 - Arranjo da micro usina fotovoltaica instalada no CEAMAZON. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Com base nos modelos de inversores comerciais, buscou-se utilizar um inversor com 

potência ligeiramente menor do que o sistema fotovoltaico, haja vista que os inversores operam 

melhor em caso de baixa irradiação ou em locais com muita presença de nuvens, como é o caso 

de Belém – Pará (Burger e Rüther, 2006). Sendo assim, considerando que o subsistema 

fotovoltaico utilizado nesta tese possui 164 painéis de 335 W, que resulta em uma potência 

instalada de 54,94 kW, optou-se pelo inversor do fabricante SMA de 50 kWp, descrito na 

Tabela 3. 
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Tabela 3 - Principais dados dos inversores e módulos fotovoltaicos da mini usina fotovoltaica 

Inversor 

 

 

Fabricante: SMA 

Modelo: STP 50-40 

 

Entrada (DC) 

Potência máx. do inversor – 75.000 Wp STC 

Tensão máx. de entrada – 1.000 V 

Faixa de tensão MPP / Tensão nominal de entrada – 500 V a 

800 V / 670 V 

Tensão min. de entrada / Tensão inicial de entrada – 150 V / 

188 V 

Corrente máx. de entrada operacional / por MPPT – 120 A / 20 

A 

Corrente máx. de curto-circuito por MPPT / de entrada por 

string – 30A / 30A 

Número de entradas / sequências MPPT independentes por 

entrada MPP – 6 / 2 

Saída (AC) 

Potência nominal (a 220 V, 60 Hz) – 50.000 W 

Potência AC aparente máx. – 50.000 VA 

Tensão nominal AC – 220 V / 380 V 

Faixa de tensão AC – 202 V a 305 V 

Frequência / faixa da rede CA – 60 Hz / 54 Hz a 65 Hz 

Frequência de potência nominal / tensão nominal da rede – 60 

Hz / 220 V 

Corrente máx. de saída / corrente nominal de saída – 72,5 A / 

72,5 A 

Fases de saída / conexão AC – 3 / 3- (N) -PE 

Fonte: Adaptado de Data sheet inversor SMA (2021). 

De acordo com Macêdo (2006), a eficiência de conversão c.c.-c.a. do inversor 

corresponde à razão entre a potência na saída do inversor (Pinv) e a potência dos módulos 

fotovoltaicos (PFV). Sendo assim, conforme descrito na Equação 2 espera-se um rendimento 

mínimo de 91 %, entretanto, o fabricante estima uma eficiência da ordem de 96-98 % (Figura 

38), de acordo com o nível de tensão do sistema. 

 

𝜂 =
𝑃𝑖𝑛𝑣

0

𝑃𝐹𝑉
0 =

50 ∗ 103

54,94 ∗ 103
= 91 % Eq. 2 
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Figura 38 - Curva de eficiência do inversor SMA. 

 

Fonte: Data sheet inversor SMA (2021). 

A Figura 39(a) e (b) apresenta a imagem de toda a micro usina fotovoltaica e do inversor 

utilizado na tese proposta, respectivamente, ambos instalados na área ao lado do prédio do 

CEAMAZON. 

 

Figura 39 - Imagem da (a) usina fotovoltaica e do (b) inversor. 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Elaboração própria. 

O datalloger da SMA proporciona extrair informações instantâneas do subsistema 

fotovoltaico conectado ao inversor SMA (FV-CEAMAZON 01). Por meio da Figura 40(a), (b) 

e (c), é possível visualizar exemplos reais de geração de energia fotovoltaica com diferentes 

intensidades de irradiação ao longo do dia, como exemplo: um dia chuvoso, nublado e com sol 

pleno, respectivamente. 
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Figura 40 - Características da curva de geração fotovoltaico em um dia (a) chuvoso, (b) nublado e de (c) sol 

pleno. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3.2. Dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos (comunidade de energia) 

O dimensionamento da potência do sistema fotovoltaico pode ser calculado de acordo 

com a potência mínima da planta de geração, capaz de suprir a demanda de energia da carga de 

acordo com a quantidade de horas de sol pleno (HSP) na região, conforme Equação 3. 

 

𝑃𝑆𝐹𝑉 =
𝐷𝐸

𝐻𝑆𝑃
 Eq. 3 

 

onde, 

PSFV = potência do sistema fotovoltaico (kW); 

DE = demanda de energia da carga (kWh); 

HSP = horas de sol pleno (h). 
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Visando criar usinas modulares na área da UFPA, projetou-se a replicação da micro usina 

piloto do CEAMAZON em diversos pontos da UFPA. Considerando as dimensões do módulo 

(modelo PHK-36-SERIES-5BB) apresentado na Tabela 2, para instalação do sistema seria 

necessária uma área de 320 m², aproximadamente. Visando reduzir a área da micro usina para 

instalação em diferentes locais, seja solo ou telhado, projetou-se a substituição dos módulos por 

outro de maior potência e dimensões semelhantes. A Tabela 4 apresenta as principais 

características do modelo do módulo proposto nesta tese. 

 

Tabela 4 - Características dos novos módulos utilizados nas micro usinas. 

Módulo 

Fotovoltaico 

 

Fabricante – DAH 

Modelo – DHM-72X10/DG 525~555W 

Especificações mecânicas 

N° de células – 144 (6 x 24) pcs 

Dimensões do módulo – 2285×1134×30 mm 

Peso – 31,5 kg 

Especificações elétricas 

Tensão de circuito aberto (Voc) – 49,8 V 

Tensão máx. operação (Vmp)– 42,0 V 

Corrente de curto-circuito (Isc) – 13,66 A 

Corrente máx. operação (Imp) – 12,86 A 

Potência máx. em STC (Pmax) – 540 Wp 

Eficiência do módulo – 20,84 % 

Tensão máx. do sistema – 1.500 Vcc 

Fonte: Adaptado de (Data sheet painel DAH, 2021). 

Dentre as diferenças técnicas entre os módulos instalados na micro usina piloto do 

CEAMAZON e o módulos projetados nas micro usinas da COME da UFPA, destacam-se as 

dimensões, que permitem a redução da área do local de instalação; e a eficiência dos novos 

módulos, que proporcionam maior geração, mesmo tendo área semelhante. Em termos de 

potência, a micro usina com o novo modelo de painel possui potência 0,25 % maior do que a 

potência instalada na planta piloto do CEAMAZON. E, em comum, ambas plantas fotovoltaicas 

estão com potência de módulos instalados, aproximadamente, 10 % acima da capacidade da 

potência do inversor (50 kWp). A Tabela 5 faz uma comparação entre as características dos 

dois modelos de módulos. 
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Tabela 5 - Comparação entre os módulos instalados no CEAMAZON e o projetado para a comunidade de 

energia da UFPA. 

 
Modelo instalado 

PHK-36-SERIES-5BB 

Modelo projetado 

DHM-72X10 

Fabricante BYD DAH 

Quantidade de painéis 164 102 

Potência instalada (kWp) 54,98 55,08 

Área da micro usina (m²) 320 250 

Eficiência (%) 17,00 20,84 

Fonte: Elaboração própria. 

Por meio do histórico da geração de energia fotovoltaica da planta piloto instalada no 

CEAMAZON ao longo de um ano, considerando as condições climáticas e de irradiação 

incidentes na micro usina, foram extraídos os dados da geração fotovoltaica da primeira semana 

de cada mês. A Figura 41 mostra a curva de geração da micro usina do CEAMAZON na 

primeira semana de janeiro, que será utilizada em escala 100 vezes maior na comunidade 

proposta. 

 

Figura 41 - Geração fotovoltaica da micro usina do CEAMAZON. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Apesar da grande intensidade solar, a região metropolitana de Belém possui índice de 

umidade e de nuvens elevado, ocasionando em maior intermitência da geração de energia. Desta 

forma, para manter a estabilidade da carga e suprir a demanda de energia em determinado 

instante é utilizada a energia armazenada em baterias. Na próxima seção é apresentada a 

metodologia utilizada para dimensionar o sistema de armazenamento. 

 

4.4. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO. 

O conceito utilizado para dimensionar o sistema de armazenamento contido no projeto de 

P&D ANEEL 07427-0319/2019 (Chamada Estratégica 22/2018 de mobilidade elétrica, 

intitulado “Sistema inteligente de gestão eficiente de mobilidade elétrica multimodal”), também 
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serviu como base para o dimensionamento do sistema de armazenamento da COME. A 

utilização de sistemas de armazenamento operando em conjunto com sistemas fotovoltaicos, 

ainda que conectado à rede elétrica, traz alguns benefícios para a rede elétrica e para o usuário. 

Tomando o projeto piloto implementado na micro usina do CEAMAZON como exemplo, as 

baterias foram utilizadas com o objetivo de: 

• flexibilizar a curva de demanda de energia, reduzindo os picos de demanda de 

energia e utilização em horários de ponta (custo da energia mais cara); 

• maximizar a utilização da geração de energia dos sistemas fotovoltaicos, tendo em 

vista a intermitência dos sistemas e a exclusividade de geração no período diurno; 

• suprir o fornecimento de energia durante a perda de alimentação da concessionária 

local. 

Na subseção a seguir são descritas as características das baterias do sistema de 

armazenamento presente no eletrocentro do CEAMAZON e, na subseção seguinte é 

apresentada a metodologia e as premissas para dimensionamento das baterias presentes na 

COME. 

 

4.4.1. Dimensionamento dos sistemas de armazenamento (micro usina) 

Teoricamente, pode-se calcular a autonomia, em termos de tempo, que o banco de baterias 

proporciona ao sistema, atendendo a uma carga especificada. Para esse cálculo, são utilizadas 

as Equações 4 e 5 (Pinho et al., 2008): 

 

EBB = NB × VB × CB Eq. 4 

 

TA = EBB × PD × 1 / (100 × PCARGA) Eq. 5 
 

onde: 

EBB = Energia do banco de baterias (Wh); 

VB = Tensão da bateria (V); 

CB = Capacidade nominal da bateria (Ah); 

NB = Número de baterias do banco; 

TA = Tempo de abastecimento (h); 

PD = Profundidade de descarga (%); 

PCARGA = Potência da carga (W). 
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Quando se utiliza sistema fotovoltaico agregado a carga e baterias operando no modo 

isolado, o impacto na autonomia das baterias está relacionado ao valor da radiação média do 

local, responsável pela variação da geração do sistema fotovoltaico e, consequentemente, da 

autonomia das baterias. Por meio da Equação 6, é possível calcular a energia gerada pelo 

sistema fotovoltaico e utilizando a Equação 7 encontra-se a autonomia do sistema quando se 

utiliza sistema fotovoltaico. 

 

ESFV = Qp x Pp x Im x η Eq. 6 

 

TA = ((EBB × PD) + ESFV) × 1 / (100 × PCARGA) Eq. 7 

 

onde: 

ESFV = Energia do sistema fotovoltaico (Wh); 

Qp = Quantidade de painéis; 

Pp = Potência dos painéis; 

Im = Irradiação média; 

η = Rendimento do sistema; 

TA = Tempo de abastecimento (h); 

EBB = Energia do banco de baterias (Wh); 

PD = Profundidade de descarga (%); 

ESFV = Energia do sistema fotovoltaico (Wh) 

PCARGA = Potência da carga (W). 

 

O projeto da micro usina do CEAMAZON partiu com algumas premissas contratuais de 

projeto, como a quantidade, o modelo e o fornecedor de baterias. A Tabela 6 apresenta as 

principais características das 8 baterias B-BOX 13,8, da fabricante BYD, utilizadas no projeto 

piloto. 
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Tabela 6 - Modelo das baterias utilizadas no eletrocentro. 

Bateria 
 

 

Fabricante: BYD 
Modelo: B-BOX Pro 13.8 
Especificações 

• Tipo de Bateria – LiFePO4; 

• Módulo da bateria - B-Plus 13.8; 

• Energia utilizável [1] - 13,8 kWh; 

• Potência máxima de saída - 12,8 kW; 

• Potência de pico de saída - 13,3 kW, 60s; 

• Eficiência energética - 95,3% (sob condição 
de teste [1]); 

• Tensão nominal 51,2 V; 

• Tensão de trabalho (operação) 43,2 ~ 56,4 V; 

• Comunicação - CAN / RS485; 

• Grau de proteção IP20; 

• Ciclos 6.000; 

• Amplitude de temperatura ambiente [2] -10°C 
~ +50°C; 

• Certificações de segurança - CE / RCM / 
UN38.3 (Normas de segurança); 

 
[1] Condições de teste do fabricante 
[2] Performance reduzida entre -10°C à +10°C 

Fonte: Adaptado de Data sheet bateria BYD - B-BOX PRO 13.8. 

Os bancos de baterias são conectados a barramentos em corrente contínua, que, por sua 

vez, podem ser ligados a retificadores e controladores de carga, seguidos de disjuntores, para 

proporcionar maior segurança contra sobrecargas e auxiliar na instalação e manutenção. No 

projeto piloto, as baterias utilizadas possuem um sistema de gerenciamento de baterias (BMS - 

battery management system), capaz de efetuar sua gestão de carga e descarga. Segundo (Pilz e 

Al Fagih (2017); Pilz, Nebel e Al Fagih (2018); Pilz e Al Fagih (2019)), as características 

específicas de carga e descarga das baterias de íon lítio são consideradas como mostrado nas 

Figuras 42(a) e (b), respectivamente. 
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Figura 42 - Comportamento característico de (a) carga e (b) descarga de baterias de íons de lítio. 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Pilz e Al Fagih (2017). 

O processo completo de carga e descarga do sistema de armazenamento sem a interrupção 

da rede ou injeção de energia pelo sistema fotovoltaico, possui suas particularidades. O 

processo de carregamento das baterias é realizado em duas etapas, sendo: 

• Estágio de corrente constante - o estado da carga da bateria aumenta linearmente 

com a taxa de carga limitada a α+ > 0. 

• Estágio de tensão constante - a taxa de carga efetiva diminui e, eventualmente, se 

estabiliza. em direção à capacidade máxima (Smax) da bateria. 

A descarga da bateria ocorre de acordo com a demanda da carga. Em Richtek (2021), foi 

modelada a descarga como uma redução linear do estado de carga da bateria, de modo que a 

inclinação do processo é definida pela taxa de descarga α- <0. 

Dentre as particularidades de operação de comunidades com sistema de armazenamento, 

a característica principal é a flexibilidade e segurança operacional nos modos conectados e 

isolados da rede elétrica. De modo que as baterias possuem papel fundamental no processo de 

balanço energético entre a rede externa, carga e geração fotovoltaica. Ainda que conectados à 

rede elétrica externa, os fluxogramas apresentados nas Figuras 43(a) e (b) exemplificam os 

fluxos de energia do sistema de armazenamento nos modos conectados à rede e isolado 

opcionalmente, respectivamente. Na Figura 43(b), é possível verificar que, mesmo operando no 

modo isolado, o sistema de gestão consegue enviar energia excedente para a rede externa, caso 

programado. 
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Figura 43 - Fluxo de energia do sistema de armazenamento, (a) conectado à rede e (b) isolado. 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Elaboração própria. 

Utilizando as metodologias citadas acima foi possível desenvolver o projeto piloto do 

sistema de armazenamento do CEAMAZON. A Figura 44 apresenta a imagem das baterias já 

alocadas no eletrocentro, contendo 8 conjuntos de baterias de íon lítio, com capacidade de 

armazenamento de 13,8 kWh cada, da fabricante BYD. 
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Figura 44 - Layout e alocação das baterias no eletrocentro do CEAMAZON. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

E para exemplificar as aplicações dos sistemas de armazenamento e da geração 

fotovoltaica utilizados na micro usina do CEAMAZON (Figura 32), bem como contextualizar 

sua aplicação em grande escala, utilizando os dados reais do projeto piloto, foram realizados os 

seguintes testes: 

a) Redução do pico de demanda de energia do prédio do CEAMAZON e exclusão 

da demanda de energia no horário de ponta da concessionária 

A utilização do sistema de armazenamento operando no modo isolado durante os horários 

de maior demanda do prédio do CEAMAZON (maior consumo de energia) e durante o horário 

de ponta da concessionária (custo da energia mais elevado) propicia a eficientização da geração 

fotovoltaica durante o dia e a redução de custos da energia, devido consumo de energia apenas 

nos horários em que a energia é menos custosa. Para a modalidade tarifária contratada pela 

Universidade, horo sazonal verde, os sábados, domingos e feriados nacionais não possuem 

horário de ponta e, de segunda a sexta-feira, existe o horário de ponta entre 18h30 e 21h30, 

horário em que a energia é mais cara. 

Dada a funcionalidade de carga/descarga de energia das baterias e a conectividade da 

rede, foi programado um ciclo de operação das baterias para um dia típico de funcionamento 

do prédio, de forma que o sistema de armazenamento pudesse operar em condições 

desconectado da rede entre 10:00 e 14:00 (maior período de demanda, conforme destacado na 

Seção 4.3) e das 18:30 às 21:30 horas (horário de ponta da concessionária). Assim, as baterias 

são recarregadas nos demais períodos, quando existe potencial solar e/ou quando o custo de 

energia da concessionária é mais barato. A Figura 45 apresenta a operação de cada sistema 

(armazenamento e fotovoltaico), em conjunto com a rede externa. Além disto, é possível 
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visualizar a demanda da rede, caso não existisse os sistemas fotovoltaico e de armazenamento 

operando no horário de maior demanda do prédio e no horário de ponta da concessionária. 

 

Figura 45 - Operação do sistema de armazenamento nos horários de maior demanda e no horário de pico da 

concessionária. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Neste exemplo, tem-se que o pico de demanda de energia do CEAMAZON foi reduzido 

no intervalo entre 10h e 14h e foi zerado no horário de pico da concessionária das 18h30 às 

21h30. Ambas as ações trazem benefícios para o Sistema Interligado Nacional e de redução de 

custos para a UFPA, tendo em vista a redução do pico de demanda e da exclusão de demanda 

de energia no horário em que a energia é mais cara. 

 

b) Operação isolada da micro usina devido a falta de energia na rede da 

concessionária 

Apesar do monitoramento e exigência das concessionárias para o perfeito funcionamento 

das redes elétricas conectadas ao Sistema Interligado Nacional, sabe-se que eventualmente 

podem ocorrer faltas no fornecimento de energia da rede devido manutenções ou falhas 

imprevistas. Sendo assim, simulou-se uma falta de energia, para verificar a autonomia do 

sistema de armazenamento, operando em conjunto com o sistema fotovoltaico. Para esta 

simulação de falta, foram adotadas algumas premissas, como: 

• O sistema fotovoltaico de 50 kWp (SFV-CEAMAZON 01), conectado na entrada 

da micro usina, não injetaria energia na micro usina durante a falta; 

• Os sistemas fotovoltaicos de 15 kWp e 8 kWp (SFV-CEAMAZON 02 e 03), 

conectados na parte interna da micro usina, permaneceriam gerando energia durante 

a falta, de acordo com a irradiação; 

• O conjunto de baterias estaria 100% carregado no instante da falta de energia; 

• O conjunto de baterias não operaria abaixo de 20% de carga; 

• O sistema seria reestabelecido quando as baterias atingissem 20% de carga. 
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A seguir é apresenta a sequência de eventos ocorridos de acordo com a Figura 46, 

representando apenas a Fase A da micro usina. 

• 00h00 – fornecimento de energia via rede externa; 

• 06h00 – início da geração do SFV-CEAMAZON 01, 02 e 03; 

• 08h00 – saída da alimentação da rede externa e SFV-CEAMAZON 01; e entrada 

do sistema de armazenamento; 

• 14h50 – saída do sistema de armazenamento, devido conjunto de baterias estar com 

apenas 20 % da carga; e reestabelecimento do fornecimento de energia pela rede 

externa. 

 

Figura 46 - Perfil de operação do sistema híbrido durante uma falta de energia. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

De acordo com as cargas do prédio no dia do teste, pode-se verificar que o conjunto de 

baterias atingiu uma autonomia de 6h50, aproximadamente, haja vista que, por recomendações 

do fabricante para prolongamento da vida útil das baterias, determinou-se que o sistema de 

armazenamento seria submetido a uma descarga de no máximo 80 % de profundidade. Em vias 

normais de operação da concessionária local, o período da falta seria o suficiente para a 

retomada do fornecimento de energia via rede externa. 

 

4.4.2. Dimensionamento dos sistemas de armazenamento (comunidade de energia) 

Conforme mostrado na subseção anterior, o sistema de armazenamento tem o objetivo de 

suprir o fornecimento de energia e estabilizar a rede (geração e consumo) em momentos 

programados. O conjunto de baterias apresentado possui capacidade de armazenamento para 

um único prédio, de acordo com sua carga instalada. Entretanto, nesta Tese, propõem-se a 

escalabilidade do sistema, de modo que o sistema de armazenamento atenda cargas maiores em 
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ao menos dois períodos do dia, sendo durante o pico de demanda da COME e durante o horário 

de pico da concessionária. 

A bateria utilizada na micro usina atende sistemas de pequeno porte, utilizando pequenas 

áreas para alocação das baterias, de modo que, para sistemas de armazenamento com volumes 

de energia maior, tem sido utilizadas baterias instaladas em contêineres. Como premissa deste 

trabalho, também foram utilizados sistemas de armazenamento da fabricante BYD, com 

bateria/contêiner conforme características descritas na Tabela 7. A bateria/contêiner adotada 

possui capacidade de armazenamento de energia e potência máxima de saída, 160 e 156 vezes 

maiores, respectivamente, do que a B-Box 13,8 utilizada no CEAMAZON, consequentemente, 

exigindo menor disponibilidade de área. 

 

Tabela 7 - Modelo das baterias/contêineres utilizadas na UFPA. 

Sistema de armazenamento 
 
Fabricante – BYD 
Modelo – CP32-P2000B2450-U 

 
DC Data 

• Capacidade da bateria: 2.450 kWh 

• Faixa de tensão da bateria: 957.6 V ～ 1231.2 V 

Dados AC 

• Potência nominal: 2.000 kW 

• Energia utilizável AC: 2.210 kWh 

• Voltagem nominal: 690 V 

• Alcance de voltagem: 610 V ～ 760 V 

• Frequência nominal da rede: 60 Hz 

• Faixa de frequência da grade: 57 ～ 63 Hz 

• Máx. THD de corrente: < 3 % (potência nominal 

Dados gerais 

• Dimensões da unidade ESS (L x P x A): 9600 × 1700 × 2600 mm 

• Peso da unidade ESS: Aproximadamente 27.000 kg 

• Faixa de temperatura ambiente operacional: -20 ℃ ～ +55 ℃ 

Fonte: Adaptado de (Data sheet bateria BYD - Cube Pro, 2021). 
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Diaz e Egido (2003) retratam a importância do controle de descarregamento das baterias 

de acordo com o modelo e composição da bateria, para proporcionar o aumento de sua vida útil. 

Dada a capacidade de energia de cada conjunto de baterias e seu nível de profundidade de 

descarga máxima, é possível determinar a capacidade de energia útil da bateria, de modo a 

aumentar sua expectativa de vida (Equação 8). 

 

𝐶𝐸ú𝑡𝑖𝑙 =  𝐶𝐸 .
𝑃𝐷𝑚𝑎𝑥

100
 Eq. 8 

 

Sendo, 

CEútil = capacidade de energia útil (Wh); 

CE = capacidade de energia (Wh); 

PDmax = profundidade de descarga máxima. 

Como premissa, o sistema de armazenamento de uma COME deve ser utilizado em três 

momentos distintos, sendo: 

a) Horário de ponta da comunidade – Horário em que a comunidade possui maior 

demanda de energia; 

b) Horário de ponta da concessionária – Horário em que o custo de energia é mais 

caro; 

c) Falta de energia da rede externa – Instante imprevisível. O sistema de 

armazenamento pode ou não estar em plena carga, podendo, eventualmente, não 

atender a demanda da comunidade ou extrapolar os limites mínimos de 

profundidade de descarga. 

Tendo em vista que as manutenções na rede por parte da concessionária normalmente são 

informadas e que os registros de faltas por falhas possuem curto intervalo de tempo, a opção de 

dimensionamento do sistema de armazenamento para faltas de energia não será considerada. 

Desta forma, o dimensionamento da quantidade de baterias para atender a carga da COME, se 

difere entre a utilização ou não da geração fotovoltaica durante operação do sistema de 

armazenamento e do volume de carga ao qual será utilizado. A energia útil total do sistema de 

armazenamento em conjunto com a geração do sistema fotovoltaico deve ser suficiente para 

suprir a carga durante o período programado. Portanto, o número de baterias necessárias para 

suprir a carga em um intervalo de tempo (Δt) é dado pelas Equações 9 e 10: 

 

𝐶𝐵𝑎𝑡 = (𝐷𝐸 − 𝑃𝑆𝐹𝑉). Δt Eq. 9 
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𝑁𝐵𝑎𝑡 =
𝐶𝐵𝑎𝑡

𝐶𝐸ú𝑡𝑖𝑙
 Eq. 10 

 

Sendo, 

CBat = capacidade total da bateria (Wh); 

DE = demanda de energia da carga (W); 

PSFV = potência do sistema fotovoltaico (Wp); 

Δt = intervalo de tempo (h); 

NBat = número de baterias; 

CEútil = capacidade de energia útil (Wh); 

 

Como premissas operacionais do sistema de armazenamento, têm-se que: 

• as baterias não operam nos finais de semana e feriados, exceto em caso de 

emergência, devido a modalidade tarifária a ser contratada pela COME (Grupo A), 

não possuir horário de ponta nos finais de semana e feriados nacionais; 

• deverá ser estipulado o horário em que as baterias estão sendo recarregadas, durante 

a madrugada, período diurno ou noturno; o horário em que está sendo utilizada 

durante o dia, no horário de ponta da COME; e o horário de utilização fixo, durante 

o horário de ponta entre 18h30 e 21h30 (no caso do Pará). A Figura 47 mostra um 

exemplo do descrito; 

 

Figura 47 - Horário de funcionamento do sistema de armazenamento. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

• deverá ser previsto a potência de recarga da bateria, de modo que esta atenda o 

intervalo de operação do sistema de armazenamento (período de descarga e 

recarga); 

• o percentual de utilização da bateria possui ajuste inicial igual a 10 % do valor da 

capacidade máxima do conjunto de baterias; 
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• o conjunto de baterias possui um valor de ajuste  para recarga das baterias igual a 

10 % da capacidade total da bateria, podendo variar de acordo com o valor da 

demanda de energia da COME. O set point deve ser monitorado e integralizado no 

intervalo a cada 10 minutos; 

Os ciclos de descarga e recarga são acionados pelo sistema de gestão, que controla a 

quantidade de energia gerada pelo sistema fotovoltaico e a disponibilidade da rede externa. 

Além de aumento da vida útil das baterias, o sistema de gestão também está correlacionado ao 

custo de energia em determinados horários, sendo importante para aumentar os ganhos da 

comunidade. Na seção a seguir, será apresentado o modelo de gestão que visa garantir a 

estabilidade do sistema e o prolongamento da vida útil de todos os componentes da COME. 

 

4.5. SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA DA COMUNIDADE DE ENERGIA 

4.5.1. Modelagem técnica do sistema operacional da comunidade de energia 

O controle da variabilidade climática não pode ser alcançado por meio da tecnologia, 

desta forma, a diversificação da matriz energética se mostra uma solução para a equalização 

entre a oferta e demanda de energia. Além disto, a transição energética envolve uma 

transformação social na qual a sociedade civil e os cidadãos desempenham um papel importante 

(Knoefel et al., 2018). As comunidades de energia podem trazer uma série de benefícios para 

os sistemas de energia, ao utilizar a combinação de tecnologias para geração, armazenamento 

e gestão de energia para atender a demanda de energia da comunidade local (Hammerstein, 

2018). 

O sistema de gestão de energia deve ser adaptável às características de demanda e às 

possíveis fontes de energia do local ou região, de modo que possa auxiliar a comunidade na 

tomada de decisões e o compartilhamento dos benefícios, sem que interfira na estrutura da rede 

existente (Walker e Devine Wright, 2008). 

As subseções anteriores destacaram separadamente a metodologia para dimensionamento 

dos sistemas fotovoltaicos e armazenamento de energia, entretanto, para a operabilidade 

conjunta do sistema, caracterizado como comunidade de energia, é necessária a implementação 

de uma lógica de gestão de energia que ofereça segurança operacional, reduza perdas de 

energia, maximize a geração energética, aumente a confiabilidade, não traga danos a rede 

externa e ainda reduza os custos dos usuários. Desta forma, com visão geral de toda COME, o 

sistema de gestão deve enxergar a variação da carga, a disponibilidade de energia da rede, a 

geração de energia de acordo com a fonte de geração interna e a capacidade de energia 
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armazenada. A Figura 48 ilustra tanto o fluxo de energia quanto o fluxo de informações de cada 

sistema, seja no modo conectado à rede ou isolado. 

 

Figura 48 - Fluxograma de energia e de informações dos sistemas operacionais da comunidade de energia. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Apesar da existência de autogeração, o sistema de gestão também gerencia a 

disponibilidade ou indisponibilidade de energia da rede externa, de acordo com a necessidade 

de energia demandada pelas cargas da comunidade e, também, de acordo com o custo de energia 

naquele instante. Sendo assim, conforme Figura 49, o sistema de gestão é dividido em períodos 

conectados à rede e isolados. E, por sua vez, a operação do sistema conectado é dividido em 

operação normal, operação no horário de ponta da comunidade e, por fim, horário de ponta da 

concessionária (RN 414 – ANEEL, 2010). 

 

Figura 49 - Configurações do fluxograma de operação do sistema híbrido. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Apesar da grande irradiação solarimétrica existente no Brasil, o sistema de gestão deve 

levar em consideração a sazonalidade da estação chuvosa ao longo do ano, em que a energia 

nacional costuma ser menos cara, porém o período afeta a geração do sistema fotovoltaico, 

exigindo mais energia da rede externa. Desta forma, a todo instante, o sistema de gestão deve 

maximizar o uso da energia advinda dos sistemas fotovoltaicos, seja ela consumida 

imediatamente, armazenada ou, no último caso, entregue para a rede, buscando a compensação 

futura. 

Os resultados da gestão da energia gerada e armazenada, geralmente, visam aumentar a 

disponibilidade de energia para a comunidade e, consequentemente, reduzir os custos com 

eletricidade. Considerando o fornecimento de energia normal pela concessionária, a geração 

fotovoltaica da comunidade operará normalmente, de acordo com a disponibilidade de luz solar, 

efetuando a recarga das baterias ou enviado energia para a rede externa. Em momentos 

programados, seja no horário de pico da comunidade ou no horário de pico da concessionária, 

ocorrerá a operação temporária no modo conectado à rede, sem que haja perda no atendimento 

das cargas internas ou riscos de segurança para a rede externa. De forma resumida, a Figura 50 

ilustra o fluxograma de operação dos sistemas no modo conectado e desconectado da rede. 

 

Figura 50 - Fluxograma de configurações de operação do sistema híbrido. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Considerando a capacidade de geração e armazenamento de energia para atendimento da 

demanda da rede no modo isolado, o sistema de gestão tem como função a manutenção da 

estabilidade da rede e controle do fluxo de energia. No momento da desconexão com a rede da 

concessionária, seja programada ou por falta, a operação será tratada como isolada. A diferença 

entre a operação isolada programada e por falta, está na possibilidade da comunidade se 
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reconectar a rede da concessionária quando for conveniente. Estes dois cenários serão 

visualizados em momentos distintos a seguir. 

Durante a operação em caso de falta, as baterias assumem as cargas, mantendo a 

continuidade e confiabilidade do serviço de fornecimento de energia. De acordo com a ABNT 

NBR IEC 62116 (2012), durante a operação no modo isolado, por segurança da rede interna e 

externa, a COME deve atender ao regulamento de proteção operacional anti-ilhas. Sendo assim, 

o sistema de gestão fará o balanço energético entre a utilização da geração dos sistemas 

fotovoltaicos, complementando com a carga da bateria, se necessário. Para a utilização do 

sistema de armazenamento, o sistema de gestão da COME segue as instruções do fabricante da 

bateria, que, normalmente, recomenda uma descarga máxima de 80%, ou seja, seu limite 

mínimo de carga não deve ser inferior a 20%. Desta forma, caso o sistema tenha sido 

desconectado de forma programada, ao atingir 20% da carga da bateria, a operação será 

reconectada à rede externa; ou, caso o sistema tenha sido desconectado por uma falta de energia, 

ao atingir 20% da carga da bateria, a comunidade terá suas cargas desenergizadas. O fluxograma 

apresentado na Figura 51 ilustra a lógica do sistema de gestão para a operação no modo 

desconectado da rede por falta. 

 

Figura 51 - Fluxograma para gerenciar a operação isolada da rede por motivos externos. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Conforme mostrado na Figura 49, para operação conectada à rede, foram planejados três 

cenários operacionais para a COME. A combinação das três situações visa realizar o balanço 

energético da mini rede, de forma a reduzir os gastos com energia elétrica, nos horários de pico 
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e nos horários de maior demanda das cargas, além de garantir a qualidade do serviço de 

fornecimento de energia durante a operação temporária fora da rede. 

Enquanto a rede externa estiver disponível, as micro usinas fotovoltaicos espalhadas na 

comunidade estarão operando normalmente, de acordo com a disponibilidade de luz solar, e as 

baterias começarão a operar nos períodos programados (horários de pico e horários de maior 

demanda da carga), operando temporariamente no modo isolado. Como a COME foi 

desconectado da rede externa de modo estratégico, caso as baterias atinjam o limite igual ou 

inferior a 20% de sua capacidade, o sistema de gestão se reconecta a rede da concessionária, 

mas não realimenta a bateria enquanto não acabar o intervalo dos horários de pico ou maior 

demanda. O planejamento para operação do sistema visa sempre o tempo de descarga e carga 

das baterias, sem que haja necessidade de utilizar a rede elétrica em momentos em que a energia 

é mais cara. As Figuras 52 e 53 mostram o fluxograma de dois cenários de operação conectado 

à rede, tais como: horário de pico de maior demanda e horário de pico da concessionária, 

respectivamente. 

 

Figura 52 - Fluxograma do horário de pico de demanda da comunidade de energia. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 53 - Fluxograma de horário de ponta da concessionária. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Para a operação normal da COME, operando no modo conectado à rede, fora do horário 

de maior demanda das cargas ou horário de ponta, caso haja geração de energia fotovoltaica 

ocorre o atendimento das cargas e o recarregamento das baterias até que estas estejam 100 % 

recarregadas; caso as baterias estejam recarregadas, o excedente é injetado na rede externa; 

ainda assim, caso não haja geração de energia por meio das micro usinas fotovoltaicas, a rede 

externa recarrega as baterias com o ajuste constante, ao mesmo tempo em que alimenta as 

cargas da comunidade. O set point constante é programado para que a demanda de energia não 

exceda a demanda contratada. A Figura 54 apresenta o fluxograma com o cenário de operação 

normal do sistema de gestão de energia. 

 

Figura 54 - Fluxograma de operação normal na rede. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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A lógica apresentada foi desenvolvida para atender a demanda de energia, com menor 

custo para a comunidade, sem que haja perda de qualidade e segurança aos consumidores. A 

seção seguinte apresenta a metodologia utilizada para calcular financeiramente o retorno do 

investimento para a COME, desde que adotada a implantação de micro usinas e conjunto de 

baterias, controladas pelo sistema de gestão proposto. 

 

4.5.2. Modelagem financeira da energia da comunidade de energia 

O projeto para implantação da COME exige conhecimento técnico e recurso financeiro 

elevado, entretanto, os ganhos financeiros com a implantação tendem a justificar a execução do 

projeto, tanto para os consumidores envolvidos, quanto para as concessionárias e órgãos 

governamentais. Nesta seção serão abordadas as metodologias utilizadas para calcular o 

benefício financeiro para a COME, haja vista que os benefícios para as concessionárias serão 

dados pela prestação de serviços de gestão; e os benefícios para os órgãos serão dados pela 

postergação de investimentos em linhas de transmissão e unidades de geração. 

Considerando a análise financeira instantânea, com integralização da medição da 

demanda de energia a cada 10 minutos, o sistema de gestão monitora o custo do balanço 

energético, comparando a compra de energia da concessionária ou utilizando os recursos 

internos da comunidade, seja via geração fotovoltaica ou via energia armazenada nas baterias. 

Ou seja, os ganhos financeiros da comunidade são oriundos de valores obtidos com: a diferença 

entre a possível demanda contratada em um cenário comum e a demanda gerida pela COME; a 

energia gerada e compensada por meio das micro usinas fotovoltaicas; e a substituição da 

energia mais cara no horário de ponta, pela energia mais barata no horário fora de ponta, 

armazenada nas baterias. 

A Figura 55 ilustra as curvas do fornecimento de energia da concessionária para a unidade 

consumidora, desconsiderando o sistema de gestão (cor azul) e considerando o sistema de 

gestão (cor marrom) da COME. Conforme apresentado na Equação 11, a diferença entre os 

picos de cada demanda retrata a economia da comunidade, por utilizar o sistema de gestão do 

sistema fotovoltaico e de armazenamento. 
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Figura 55 - Economia na demanda de energia gerada pela comunidade de energia. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

𝐸𝑟𝑒𝑑_𝑑𝑒𝑚 = (𝐷𝑐𝑜𝑛𝑡 × 𝑇𝐷𝑠𝑖 + 𝐷𝑢𝑡𝑖𝑙 × 𝐼) − (𝐷𝐶𝐸 × 𝑇𝐷𝑠𝑖 + 𝐷𝐶𝐸𝑢𝑡𝑖𝑙
× 𝐼) Eq. 11 

 

Onde, 

𝐸𝑟𝑒𝑑_𝑑𝑒𝑚: economia na redução da demanda 

𝐷𝑐𝑜𝑛𝑡: demanda contratada; 

𝐷𝑢𝑡𝑖𝑙: demanda utilizada; 

𝐷𝐶𝐸𝑢𝑡𝑖𝑙
: demanda comunidade de energia utilizada; 

𝐷𝐶𝐸: demanda da comunidade de energia; 

𝑇𝐷𝑠𝑖: tarifa da demanda sem imposto; 

I: imposto 

Apesar do alto custo de investimento, a geração de energia fotovoltaica permite a redução 

do custo de energia da comunidade. Desta forma, o custo da energia evitado, devido a geração 

de energia por meio das micro usinas, contribui para a redução das despesas com energia. A 

Equação 12 ilustra o cálculo financeiro para representar o custo evitado. 

 

𝐶𝐸𝑒𝑣𝑖𝑡 = ∑ 𝐸𝑔𝑒𝑟 × 𝑇𝐸ℎ_𝑓𝑝

𝑛

𝑖=0

 Eq. 12 

 

Sendo, 

𝐶𝐸𝑒𝑣𝑖𝑡: energia consumida evitada; 



106 
 

 

𝐸𝑔𝑒𝑟: energia gerada; 

𝑇𝐸ℎ_𝑓𝑝: tarifa de energia no horário fora de ponta. 

De acordo com as subseções 4.3, referente a demanda de energia, e 4.4, referente a 

geração de energia, também se verifica uma diferença entre a energia consumida, 

principalmente nos finais de semana (sábado e domingo) e feriados. Conforme legislação 

vigente (Lei nº 14.300, 2022), apesar de não ser permitida a venda do excedente de energia, a 

mesma é compensada em momentos que a energia consumida ultrapassa a energia gerada, 

considerando o horário de consumo equivalente ao horário de geração (entre 6h e 18h, 

aproximadamente) e durante os finais de semana e feriado, em que não existe horário de ponta. 

Devido a energia utilizada para compensação já estar contida na energia gerada, não 

haverá cálculo financeiro para este processo, entretanto, para exemplificar a metodologia 

utilizada para compensação da energia, serão utilizados o excedente de energia gerado em um 

dia típico de domingo e segunda-feira. Nas Figuras 56 e 57, a curva na cor azul clara, representa 

a energia consumida pela comunidade, independente da geração fotovoltaica; a curva na cor 

verde, demonstra a geração fotovoltaica; a curva na cor azul escura, ilustra o 

fornecimento/consumo de energia advindo do sistema de armazenamento; e a curva na cor 

laranja, representa o excedente de energia da comunidade, sendo consumido pela carga ou 

injetado na rede da concessionária. 

No domingo (Figura 56), tem-se que a energia consumida pela comunidade é de 19.030 

kWh (curva na cor azul clara), contra a geração de 15.251 kWh (curva na cor verde), entretanto, 

em alguns instantes do intervalo entre 7h20 e 19h30 a energia gerada sobrepõe a energia 

consumida, havendo injeção de energia na rede. A parte negativa (menor do que zero) da curva 

na cor laranja, representa o excedente de energia da comunidade, equivalente a 9.610 kWh. 

Como o consumo de energia entre 19h30 e 23h59 equivale a apenas 3.779 kWh, a diferença da 

energia será contabilizada pela concessionária e comunidade, para que haja compensação no 

fechamento do mês corrente. Como não houve necessidade de utilização das baterias, a curva 

na cor azul escura permaneceu constante em zero. 
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Figura 56 - Compensação de energia em um dia típico de domingo. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Na segunda-feira (Figura 57) o comportamento de consumo, geração e armazenamento 

de energia são mais dinâmicos, dada a maior utilização de energia pela comunidade. Neste dia 

a unidade consumidora consumiu o total de 42.206 kWh (curva na cor azul clara) para atender 

a carga e a recarga das baterias. O sistema fotovoltaico gerou o total de 19.245 kWh (curva na 

cor verde) e, neste período, atendeu a carga, a recarga das baterias e a rede externa. Como 

energia cedida para a rede da concessionária, foi medido o total de 140 kWh (curva na cor 

laranja, com valores menor do que zero), que, juntamente com o excedente de domingo, será 

compensado ao final do período de medição mensal. Apesar de não apresentar custos ou 

despesas diretamente, a utilização da energia armazenada nas baterias (curva na cor azul escura) 

permite a flexibilização da utilização da geração fotovoltaica e/ou redução do consumo no 

horário de ponta da concessionária. 

 

Figura 57 - Compensação de energia em um dia típico de segunda feira. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Desta forma, para cálculo na redução do consumo fora do horário de ponta da 

concessionária, o sistema salva a geração excedente para ser compensada no fechamento do 

mês. Caso no final do mês ocorra saldo positivo de geração, o mesmo é guardado para ser 

absorvido até o próximo mês e assim sucessivamente, desde que não seja maior do que 60 

meses (Lei nº 14.300, 2022). A Equação 13 apresenta a função para contabilizar o excedente 
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de energia no período e a Equação 14 demonstra o saldo a ser utilizado para pagamento da 

energia consumida. 

 

∑ 𝐸𝑒𝑥𝑐_𝐺𝑒𝑟 =

𝑛

𝑖=0

𝑔𝑖0
+ 𝑔𝑖1

… + 𝑔𝑖𝑛
 Eq. 13 

 

𝐸𝑡𝑜𝑡_𝑝𝑎𝑔 = 𝐸𝐶𝑜𝑛 − 𝐸𝑒𝑥𝑐_𝐺𝑒𝑟 Eq. 14 

 

Onde, 

𝐸𝑒𝑥𝑐_𝐺𝑒𝑟: energia excedente na geração; 

𝑔𝑖: geração excedente do dia zero até o último dia do mês; 

𝐸𝑡𝑜𝑡_𝑝𝑎𝑔: energia total consumida para pagamento 

𝐸𝐶𝑜𝑛: energia consumida no mês 

Os preços de demanda e consumo de energia por Estado são estabelecidos pela ANEEL 

e aplicados pela concessionária local, considerando a modalidade tarifária contratada pela 

unidade consumidora e o horário em que a energia está sendo consumida. No caso do Pará, o 

horário de ponta inicia as 18h30 e finaliza às 21h30, considerando os dias da semana de 

segunda-feira a sexta-feira. Nos finais de semana (sábado e domingo) e os feriados nacionais 

não existe a cobrança de horário de ponta. A Tabela 8 apresenta os valores de demanda e 

consumo cobrados para um consumidor do Grupo A4 modalidade verde no Pará, conforme 

características da unidade consumidora da COME estudada (Modalidade tarifaria no Pará, 

2021). 

 

Tabela 8 - Modalidade tarifaria da comunidade de energia estudada. 

A4 (2,3 a 25 kV) - MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE 

Grupo Unidade Valor sem tributos (R$) 

Demanda D (kW) 33,22 

Consumo Ponta C (kWh) 3,07167 

Consumo Fora Ponta C (kWh) 0,2913 

Fonte: Modalidade tarifaria no Pará (2021). 

Visando a redução do custo de energia, o sistema de gestão operacional armazena a 

energia nas baterias no horário em que a energia é mais barata, para consumi-la no horário de 

ponta em que a energia é mais cara. Além disto, as baterias são recarregadas fora dos horários 

de pico da unidade consumidora e fora do horário de ponta da concessionária, para aumentar 

ainda mais os impactos financeiros. Como forma de contabilizar a economia no horário de ponta 
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da concessionaria, sempre que a energia fornecida é oriunda do sistema de armazenamento, é 

realizado o somatório da energia consumida pela comunidade e multiplicado pela diferença 

tarifária entre os dois períodos. A Figura 58 apresenta o período do dia em que é dada a 

economia e a Equação 15 apresenta a função para contabilizar a economia durante os horários 

de ponta diariamente. 

 

Figura 58 - Horário de ponta da concessionária. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

𝐸𝐸_ℎ_𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 =  𝑇𝐸ℎ_𝑝 × 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠 − 𝑇𝐸ℎ_𝑓𝑝 × 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠 Eq. 15 

 

Em que, 

𝐸𝐸_ℎ_𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎: custo da energia economizada no horário de ponta; 

𝑇𝐸ℎ_𝑝: tarifa de energia no horário de ponta; 

𝑇𝐸ℎ_𝑓𝑝: tarifa de energia no horário fora de ponta; 

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠_𝑝: energia consumida no horário de ponta. 

Conforme destacado na Tabela 8, os valores cobrados pela concessionária são 

apresentados sem os devidos impostos e, posteriormente, são calculados os impostos incidentes, 

de acordo com as tarifas do governo em suas devidas esferas (estadual e federal). Neste caso, 

nas faturas de energia são aplicadas as cobranças de impostos como ICMS (Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços), PIS (Programa de Integração Social) e COFINS 

(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social). Os valores de PIS e COFINS, 

principalmente, possuem alterações de valores mensais, entretanto, para este estudo, serão 

consideradas as alíquotas fixas de 25%, 0,7293% e 3,3591%, para o ICMS, PIS e COFINS, 

respectivamente. Segundo PRODIST – Módulo 11 (2022), há uma relação entre o valor pago 

sem tributos e com tributos. A Equação 16 apresenta a relação. 
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𝑉𝐶𝐼 = 𝑉𝑆𝐼[1 +
𝐴𝑙𝑞𝐼𝐶𝑀𝑆

(1 − 𝐴𝑙𝑞𝐼𝐶𝑀𝑆)
+

𝐴𝑙𝑞𝑃𝐼𝑆+𝐶𝑂𝐹𝐼𝑁𝑆

(1 − 𝐴𝑙𝑞𝑃𝐼𝑆+𝐶𝑂𝐹𝐼𝑁𝑆)
] Eq. 16 

 

Onde: 

𝑉𝐶𝐼→ valor com impostos; 

𝑉𝑆𝐼→ valor sem impostos; 

𝐴𝑙𝑞𝐼𝐶𝑀𝑆 → alíquota do ICMS e  

𝐴𝑙𝑞𝑃𝐼𝑆+𝐶𝑂𝐹𝐼𝑁𝑆 → soma das alíquotas do PIS e COFINS. 

 

4.6. RETORNO DO INVESTIMENTO EFETIVO DE IMPLANTAÇÃO 

Esta subseção visa apresentar o modelo utilizado para calcular o retorno do investimento 

para implantação da comunidade de energia. Para verificação do tempo de retorno do 

investimento, serão utilizadas ferramentas da contabilidade como o payback simples (PS) e o 

payback descontado (PD). O cálculo de retorno do investimento é uma ferramenta utilizada 

para estipular o tempo necessário para que o capital investido seja recuperado por meio dos 

benefícios econômicos também gerados pelo projeto da COME. Esse método é imprescindível 

para mensurar o risco do investimento e para apresentar o tempo em que o investimento retorna 

para o investidor. 

O payback simples considera os gastos e receitas do projeto, no entanto, não considera o 

valor do bem no tempo, segundo Hirschfeld (1989). Sendo assim, para calcular o PS, 

considerou-se despesas como: custo dos equipamentos para implantação das micro usinas 

fotovoltaicas (painel, infraestrutura metálica para suporte, inversor, equipamentos de proteção, 

materiais para conexão e mão de obra para montagem); e o custo dos principais equipamentos 

para implantação do sistema de armazenamento (baterias, equipamentos de proteção, materiais 

para conexão e mão de obra para montagem). E como receitas, considerou-se as economias 

geradas pela geração fotovoltaica e gestão da energia, conforme apresentado na subseção 4.5, 

como a redução da demanda de energia, considerando o horário de maior demanda da COME; 

a redução do consumo, devido utilização de geração fotovoltaica e a compensação de seu 

excedente no horário fora de ponta; e, por fim, a utilização de energia armazenada durante o 

horário fora de ponta (mais barata) para ser utilizada em substituição da energia no horário de 

ponta (mais cara). 

A Equação 17 unifica as despesas e a Equação 18 apresenta a soma das três variáveis que 

geraram economias para a COME. 
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𝐷𝐼𝐶𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝐼𝑆𝐹𝑉 + 𝐶𝐼𝑆𝐴 Eq. 17 

 

𝑅𝐶𝐸𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 = ∑ 𝐸𝑟𝑒𝑑_𝑑𝑒𝑚 + ∑ 𝐶𝐸𝑒𝑣𝑖𝑡 + ∑ 𝐸𝐸_ℎ_𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 Eq. 18 

 

Onde, 

𝐷𝐼𝐶𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: despesa para implantação da comunidade de energia total; 

𝐶𝐼𝑆𝐹𝑉: custo da infraestrutura do sistema fotovoltaico; 

𝐶𝐼𝑆𝐴: custo da infraestrutura do sistema de armazenamento; 

𝑅𝐶𝐸𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙: redução do custo de energia mensal; 

𝐸𝑟𝑒𝑑_𝑑𝑒𝑚: economia na redução da demanda 

𝐶𝐸𝑒𝑣𝑖𝑡: energia consumida evitada; 

𝐸𝐸_ℎ_𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎: custo da energia economizada no horário de ponta; 

 

Desta forma, o payback simples pode ser expresso pela Equação 19 (Buarque (1989); 

Hirschfeld (1989)): 

 

𝑃𝑆(𝑎𝑛𝑜) =
𝐷𝐼𝐶𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

∑ 𝑅𝐶𝐸𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙
𝑛
𝑖=1

 Eq. 19 

 

Sendo, 

𝑃𝑆(𝑎𝑛𝑜): o payback simples do investimento da comunidade de energia; 

 

Ainda de acordo com Hirschfeld (1989), o payback descontado é um indicador mais 

complexo que utiliza os valores descontados dos gastos e receitas do projeto, para o presente 

por meio de uma taxa de juros, ressaltando a importância do dinheiro no tempo e sua relação 

com as taxas de juros do mercado e do interesse do investidor. De acordo com Damodaran 

(2006), o cálculo reside na regra do valor presente, de modo que o valor de qualquer ativo é o 

valor presente dos fluxos de caixa esperados, descontado a uma taxa adequada. E para o cálculo 

de PD, normalmente é utilizada a vida útil do bem a ser adquirido, determinados no fluxo. A 

vida útil dos equipamentos, normalmente, é estabelecida pelos fabricantes, de modo que os 

equipamentos possuem vida útil diferente, como os sistemas de armazenamento – 12 anos; os 

inversores – 10 anos; e os painéis fotovoltaicos – 25 anos. 
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Desta forma, deve ser considerado o menor tempo, como tempo de retorno, ou seja, será 

utilizado o período de 10 anos para cálculo do retorno do investimento. Para o cálculo do PD 

deve-se prever como despesas, os custos de troca de equipamentos e os custos de manutenção 

de ambos os sistemas (fotovoltaico e armazenamento) de acordo com sua vida útil. Dado o 

período do projeto, calcula-se o valor presente (VP) das despesas para aquisição de cada 

equipamento que precisa ser reposto. Holdermann, Kissel e Beigel (2014) sugerem utilizar 

dados da inflação ao longo do período e, para manutenção e operação, sugerem aplicar o 

percentual de 0,5% a.a. sobre o investimento inicial. E para calcular o VP das receitas, 

resultantes da utilização da geração e gestão de energia no consumo e demanda de energia ao 

longo do tempo, é sugerida a aplicação da média dos reajustes de energia dos últimos anos. Por 

sua vez, o valor presente líquido (VPL) é dada pelo somatório das receitas líquidas futuras. 

Para cálculo da VP, se faz necessário estipular um parâmetro para medir a eficiência do 

capital, aqui determinada como taxa de desconto, ou seja, é determinado uma variável para 

mensurar a relação entre a renda esperada de um determinado investimento com um tipo de 

capital e seu custo de produção (Keynes, 1982). A expressão matemática descrita nas Equações 

20 e 21 determinam o valor presente e o valor presente líquido, respectivamente, para apresentar 

a atratividade do investimento. 

 

𝑉𝑃(𝑎𝑛𝑜) =
𝑉𝐹𝑎𝑛𝑜

(1 + 𝑖)𝑛
 Eq. 20 

 

𝑉𝑃𝐿(𝑎𝑛𝑜) = ∑ 𝑉𝑃(𝑎𝑛𝑜) Eq. 21 

 

Onde 

𝑉𝑃(𝑎𝑛𝑜): valor presente no ano; 

𝑉𝐹(𝑎𝑛𝑜): valor futuro no ano; 

i: taxa de desconto, no caso considerando apenas os custos de oportunidade e financeiro; 

n: período em que ocorre o 𝑉𝐹(𝑎𝑛𝑜); 

𝑉𝑃𝐿(𝑎𝑛𝑜): valor presente líquido no ano. 

Para a verificação no nível de atratividade do investimento, Gitman (2002) utiliza o 

método denominado de taxa interna de retorno (TIR). A TIR mede a eficiência marginal do 

capital como sendo a taxa de desconto que torna o valor presente do fluxo de anuidades das 

rendas esperadas do capital durante toda sua existência. Ou seja, em um determinado momento 

do tempo, a TIR iguala o valor presente das entradas (recebimentos) com o das saídas 
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(pagamentos) previstas de caixa. As Equações 22 e 23 determinam o valor da taxa interna de 

retorno, de modo que, para tal, o VPL é igual a zero (já que o valor presente das entradas de 

caixa é igual ao investimento inicial) e a taxa de desconto é igual a TIR. 

 

𝑉𝑃𝐿(𝑎𝑛𝑜) = ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

𝑡=1

− 𝐼0 Eq. 22 

 

0 = ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛

𝑛

𝑡=1

− 𝐼0 Eq. 23 

 

Em que, 

𝑉𝑃𝐿(𝑎𝑛𝑜): valor presente líquido no ano; 

𝐹𝐶𝑡: valor presente das entradas de caixa; 

𝐼0: investimento inicial; 

𝑖: taxa de desconto; 

𝑡: tempo de desconto de cada entrada de caixa; 

𝑛: tempo de desconto do último fluxo de caixa; 

𝑇𝐼𝑅: taxa interna de retorno. 

Para Hoji (2006), caso a TIR seja igual à taxa de desconto, significa que é indiferente 

realizar o investimento, haja vista que existem os riscos para implantação do projeto; caso a 

TIR seja menor do que a taxa de desconto, significa que não é viável a implantação do projeto, 

haja vista que o modelo atual lhe oferece melhor retorno; mas, caso a TIR seja maior do que a 

taxa de desconto, significa que o projeto é viável e que o investimento será rentável. 

 

4.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O capítulo 4 tem como objetivo trazer toda a metodologia da tese proposta, para 

implantação de sistema de gestão de uma comunidade de energia com geração fotovoltaica e 

sistema de armazenamento, ainda que conectada à rede da concessionária local. A subseção 4.2. 

evidenciou as características populacionais e elétricas da UFPA e apresentou o sistema de 

monitoramento de energia existente no campus. A subseção 4.3. apresentou a característica da 

curva de carga da Universidade para que, então, fosse realizado o dimensionamento das micro 

usinas fotovoltaicas (subseção 4.4.) e do sistema de armazenamento (subseção 4.5.). A gestão 

operacional e financeira da COME foi descrita na subseção 4.6., enquanto a modelagem do 

retorno do investimento foi destacada na subseção 4.7. 
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A metodologia destacada no capítulo 4 visa atender ao objetivo principal da tese, de modo 

que o modelo apresentado utiliza uma fonte de geração alternativa para retirar a exclusividade 

do sistema de geração centralizada advindo da concessionária de energia local. Diferente das 

comunidades de energia destacadas no capítulo 3 que não apresentam seu modelo de gestão, a 

metodologia proposta nesta Tese oferece uma lógica de gestão, por meio de fluxogramas 

representativos do algoritmo desenvolvido, capaz de realizar o balanço energético e financeiro 

da COME, permitindo a autonomia do consumidor e um novo modelo de negócio para empresas 

do setor elétrico de distribuição, empresas de engenharia e de gestão. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. RESULTADOS 

5.1. ESTUDO DE CASO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – CAMPUS 

GUAMÁ 

O campus da Universidade Federal do Pará (UFPA) Guamá está localizado na cidade de 

Belém e ocupa uma área de, aproximadamente, 450 mil metros quadrados. Por dia estima-se 

uma população circulante no campus de 45 mil usuários, como servidores, alunos e população 

em geral, que, além dos prédios de ensino, utilizam a infraestrutura construída, como bancos, 

hospital, correios, restaurantes, biblioteca, ginásio, teatro etc. (Portal UFPA, 2021). Dentre as 

144 cidades do Pará, apenas 52 teriam a população maior do que a quantidade de pessoas que 

circulam no campus diariamente. Sendo assim, tendo em vista a infraestrutura construída e a 

população circulante, é possível caracterizar a Universidade como uma minicidade (IBGE, 

2021). 

Considerando as características físicas e populacional da UFPA, para a realização deste 

trabalho, foi considerada a transformação do campus em uma comunidade de energia (COME). 

Para desenvolvimento da COME da UFPA foram utilizados como premissas: os dados da rede 

elétrica local, adquiridos por meio do Sistema de Gestão de Energia Elétrica (SISGEE) do 

Centro de Excelência em Eficiência Energética da Amazônia (CEAMAZON); os dados da 

micro usina fotovoltaica de 50 kWp, existente no CEAMAZON; e os dados das baterias de íon 

lítio da empresa BYD. 

Tendo como base os dados reais da demanda de energia do campus, propõe-se nesta tese 

o desenvolvimento de um modelo de gestão de energia, que utiliza um sistema híbrido de 

fornecimento de energia, por meio da rede externa e pela geração de energia fotovoltaica, 

auxiliados pelo sistema de armazenamento. O sistema de gestão visa utilizar toda a energia 

fotovoltaica gerada para diminuir o consumo de energia da rede externa, reduzir o pico de 

demanda da universidade, zerar o consumo de energia da rede externa no horário de ponta da 

concessionária e, consequentemente, reduzir os custos com energia elétrica para a 

concessionaria. 

A seguir, são apresentadas características da rede elétrica existente e a curva de demanda 

da UFPA Guamá; o sistema fotovoltaico e de armazenamento dimensionados para a COME; o 

sistema de gestão que irá controlar o fluxo de energia de acordo com a demanda; o custo de 

implementação da COME; e os possíveis modelos de negócio a serem desenvolvidos com o 

sistema de gestão proposto.  
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5.1.1. Rede elétrica e curva de demanda da comunidade de energia da UFPA 

Para a concessionária local, a UFPA é representada pela unidade consumidora 19 (UC-

19), que alimenta 84 (oitenta e quatro) unidades acadêmicas, administrativas e de prestação de 

serviços ao longo do campus universitário. Todas as edificações são atendidas pelos circuitos 

em 13,8 kV, com origem na cabine de medição geral. A partir do ponto de entrega de energia, 

o atendimento interno é feito em rede de distribuição primária por meio de quatro 

alimentadores, divididos por setor de ensino considerados como Básico 1, Básico 2, 

Profissional e Saúde ou também conhecidos como alimentadores AL-01, AL-02, AL-03 e AL-

04, respectivamente (Paixão Júnior, 2018). A Figura 59 apresenta a divisão dos alimentadores 

ao longo do campus e a Tabela 9 demonstra algumas das características de cada alimentador. 

 

Figura 59 - Visão geral dos quatro alimentadores do campus da UFPA Guamá. 

 

Fonte: Adaptado de Paixão Júnior (2018). 

Tabela 9 - Dados dos alimentadores da UFPA. 

ALIMENTADOR 
COMPRIMENTO 

(m) 

LOCALIZAÇÃO 

(CAMPUS) 

Nº DE UNID. 

ATENDIDAS 

POTÊNCIA 

(KVA) 

AL – 01 2.129 BÁSICO 1 32 5.587,50 

AL – 02 1.373 BÁSICO 2 15 3.775,00 

AL – 03 2.288 PROFISSIONAL 30 5.950,00 

AL – 04 2.891 SAÚDE 18 3.012,50 

TOTAL 8.681 UFPA 95 18.335 

Fonte: Paixão Júnior (2018). 
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As subestações ao longo do campus são predominantemente aéreas, contendo poucas 

subestações abrigadas, as quais são alimentadas por ramais subterrâneos advindos da rede aérea. 

As Figuras 60, 61 e 62 apresentam o traçado da rede no campus universitário, com as 

respectivas subestações e seus alimentadores. 

A Figura 60 apresenta os alimentadores Básico 1 (AL-01) e Básico 2 (AL-02), os quais 

juntos alimentam 43 unidades consumidoras, sendo blocos de ensino, laboratórios, prédios 

administrativos e setores de serviço (restaurantes, bancos, teatros, etc.), com potências 

instaladas de 5.587,5 kVA e 3.775 kVA, respectivamente. 

 

Figura 60 – Rede Alta Tensão – Básico 1 e 2. 
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Fonte: Paixão Júnior (2018). 

Na Figura 61 é possível verificar a dimensão do alimentador Profissional (AL-03), que 

possui a maior carga do campus com 5.950 kVA, dentre suas 26 unidades consumidoras que, 

em sua maioria, são constituídas por blocos de aula, laboratórios e prédios administrativos. 

 

Figura 61 – Rede Alta Tensão Profissional. 

 

 

Fonte: Paixão Júnior (2018). 

A Figura 62 representa o alimentador mais longínquo da subestação principal da UFPA. 

O alimentador Saúde, como o próprio nome diz, além de possuir os blocos de aula, laboratórios 

e prédios administrativos, também possui prédios voltados para a saúde, como é o caso do 

hospital Bettina Ferro de Souza. A carga instalada neste setor é a menor do campus, com 3.012,5 

kVA. 
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Figura 62– Rede Alta Tensão Saúde. 

 

Fonte: Paixão Júnior (2018). 

A curva de carga da UFPA é a principal grandeza elétrica para gestão do fluxo de energia 

da comunidade. Desta forma, os dados extraídos do SISGEE serviram como base de dados, 

principalmente, para o monitoramento da demanda da UFPA, haja vista a referência de 

demanda de diversos prédios da universidade, inclusive da subestação principal (ponto de 

acoplamento comum entre a UFPA e a concessionária local). 

As instituições de ensino são divididas em período letivo e não letivo. Como exemplo, o 

ano de 2019, que não teve interferências de greves ou suspensão de aulas presenciais devido 

pandemia, o calendário acadêmico da UFPA funcionou da seguinte forma: 
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• Período letivo: 11/03 a 11/07 e 21/08 a 18/12 

• Período não letivo: 01/01 a 10/03, 12/07 a 20/08 e 19/12 a 31/12 

Entretanto, além das atividades de aula, é mantido o funcionamento de serviços 

administrativos na universidade, pelo corpo de servidores, e por serviços de terceiros como 

hospital, bancos, restaurantes, correios, cursos temporários etc. 

Durante o período letivo, as principais atividades da UFPA são desenvolvidas de segunda 

a sexta feira, gerando maior demanda de energia neste período. A Figura 63, retrata a curva de 

carga de apenas um dia da semana, durante o período letivo da UFPA. De modo geral, de 

segunda a sexta-feira, aproximadamente, as 7h as cargas da universidade começam a elevar, 

possuem pico de demanda entre 10h e 15h30, e retornam ao valor mínimo por volta das 22h30. 

 

Figura 63 - Curva de carga de uma segunda feira no mês de junho. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

As Figuras 64 de (a) até (l) apresentam as doze curvas de carga de janeiro a dezembro, 

respectivamente, durante uma semana típica ao longo do ano (de domingo a sábado), 

possibilitando identificar informações como: o consumo de energia durante 24 horas e sete dias 

por semana; o instante de elevação da carga; o pico de demanda da universidade; o consumo de 

energia no horário de ponta da concessionária; e a redução de demanda no final de semana 

(domingo e sábado). 

 

Figura 64 - Curva de demanda na primeira semana de cada mês de um ano. 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 
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(h) 

 
(i) 

 
(j) 

 
(k) 

 
(l) 

Fonte: Elaboração própria. 

A Figura 65 apresenta o pico de demanda (eixo da esquerda) e o consumo (eixo da direita) 

mensal da universidade. Com isto, percebe-se a variação do consumo da rede externa (Consumo 

RE) e da demanda da rede externa (Demanda RE) ao longo do ano, de modo que este coincide 

com os períodos com menor fluxo de alunos, nos meses de janeiro, fevereiro, julho e agosto. 
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Estes dados foram utilizados como base para o modelo de gestão de fluxo de carga da 

comunidade. 

 

Figura 65 - Curva de demanda (KW) e consumo de energia (kWh) projetados para um ano da UFPA. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.1.2. Geração fotovoltaica proposta para a comunidade de energia da UFPA 

Para a geração fotovoltaica da COME da UFPA, foram considerados o modelo e a 

quantidade de painéis por micro usina descritos na seção 4.3., de modo que cada micro usina 

possui 102 painéis gerando uma potência instalada de 55,08 kWp. 

A Resolução Normativa 687/2015 caracteriza como minigeração distribuída aquela que 

possui potência acima de 75 kW e menor ou igual a 5 MW, conectadas na rede de distribuição 

por meio de instalações de unidades consumidoras (RN-687 – ANEEL (2015)). Desta forma, a 

máxima potência de geração da universidade é representada pela soma das potências dos 

inversores de cada micro usina. Com isto, projetou-se a instalação de micro usinas de 50 kWp 

(potência do inversor) na Universidade, até que o campus obtivesse a capacidade instalada de 

5 MW. Para atingir a capacidade de geração mencionada, foi projetada a instalação de 100 

micro usinas com 50 kWp cada, com o modelo de inversor e módulos também descritos na 

seção 4.3. 

Nos trabalhos desenvolvidos por (Silva (2013); Braz (2018); Albuquerque et al. (2019); 

Paixão Júnior et al. (2020)) foi simulada a distribuição de módulos fotovoltaicos ao longo da 

UFPA, entretanto, os painéis foram distribuídos aleatoriamente, sem seguir um padrão de 

potência, sendo um diferencial deste trabalho, optar por micro usinas padrões. A padronização 

das micro usinas (quantidades de painéis e inversores) facilita tanto a montagem dos sistemas 

fotovoltaicos, quanto a manutenção, reposição de peças sobressalente e comparação de 



124 
 

 

eficiência dos sistemas. As micro usinas possuem papel fundamental dentro da COME devido 

estarem alocadas de modo descentralizado, próximo das cargas, resultando na redução de 

perdas por transmissão. O trabalho realizado por Andrade (2021), descreve as vantagens e 

desvantagens da implantação de sistemas fotovoltaicos de diferentes potências, alocados em 

diferentes setores da rede elétrica do campus da UFPA. 

Desta forma, para alocação das micro usinas foram consideradas as áreas disponíveis para 

montagem dos painéis, utilizando o espaço principalmente em telhados e, também, em solo. A 

Figura 66 apresenta a alocação das 100 micro usinas espalhadas ao longo do campus e a Tabela 

10 apresenta a lista de prédios ou locais de implantação, de acordo com as áreas de telhado ou 

solo disponível. 

 

Figura 66 - Localização das micro usinas no campus da UFPA. 

 

Fonte: Adaptado de Paixão Júnior (2018). 

 

Tabela 10 - Locais, quantidade de painéis e área utilizada para implantação das micro usinas. 

 

Local 
Área Disp. 

(m²) 

Qtde 

Micro 

Usinas 

Área 

Util. 

(m²) 

A
L

1
 

B
ás

ic
o
 1

 Instituto de Ciências Biológicas (ICB) 1.650  5  1.600  

Prédio da Biotecnologia 690  2  640  

Ginásio 2.990  9  2.880  

Almoxarifado 560  1  320  
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Instituto de Ciências e Exatas Naturais 

(ICEN) 
390  1  320  

Laboratório de Inteligência Artificial 390  1  320  

 Subtotal - AL1 - Básico 1 6.670  19  6.080  

A
L

2
 

B
ás

ic
o
 2

 

Auditório Benedito Nunes 813  2  640  

Área de bancos / correios 1.944  6  1.920  

Mirante do Rio 2.405  7  2.240  

Estacionamento ao lado ginásio 1.720  5  1.600  

Biblioteca 4.311  13  4.160  

Reitoria 1.260  3  960  

 Subtotal - AL2 - Básico 2 12.453  36  11.520  

A
L

3
 

P
ro

fi
ss

io
n
al

 Estacionamento do ITEC 4.026  12  3.840  

Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ) 988  3  960  

Prédio Engenharia Civil 480  1  320  

Prédio Engenharia Mecânica 1.188  3  960  

Prédio de Pós-graduação 800  2  640  

 Subtotal - AL3 - Profissional 7.482  21  6.720  

A
L

4
 

S
aú

d
e 

Faculdade de Odontlogia 1.008  3  960  

Faculdade de Medicina 480  1  320  

Faculdade de Nutrição 480  1  320  

Estacionamento Hospital Betina 2.265  7  2.240  

Faculdade de Fisioterapia 480  1  320  

Hospital Betina 3.275  10  3.200  

CEAMAZON 615  1  320  

 Subtotal - AL4 - Saúde 8.603  24  7.680  

 Total 35.208  100  32.000  

Fonte: Elaboração própria. 

Com base na metodologia demonstrada na seção 4.3.2, projetou-se a curva de geração 

fotovoltaica considerando a quantidade de micro usinas previstas para a COME da UFPA. As 

Figuras 67 de (a) até (l) apresentam as doze curvas de geração de janeiro a dezembro, 

respectivamente. 
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Figura 67 - Projeção de geração fotovoltaica da comunidade de energia ao longo de doze meses. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 
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(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 
(h) 
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(i) 

 
(j) 

 
(k) 

 
(l) 

Fonte: Elaboração própria. 

A Figura 68 apresenta o comportamento mensal do sistema fotovoltaico, de acordo com 

a potência de pico (Potência FV) e com geração (Geração FV) projetadas com base em dados 

reais de uma micro usina. Dentre as características da mini usina fotovoltaica, destaca-se a 

grande variação de geração ao longo do ano, dado o índice solarimétrico da região amazônica. 
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Figura 68 - Curva de geração (kWh) e potência de pico (kW) projetados para o sistema fotovoltaico da 

comunidade de energia. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

5.1.3. Sistema de armazenamento proposto para a comunidade de energia da UFPA 

O sistema de armazenamento possui funções estratégicas dentro da COME, pois é 

responsável por estabilizar a geração e demanda de energia durante a operação desconectada 

da rede, além de reduzir os custos com energia nos momentos em que a energia é mais cara 

(Bezerra et al., 2019). Considerando o comportamento da curva de carga da UFPA descrito na 

subseção 5.1.1., o sistema de armazenamento da COME será utilizado em três momentos 

distintos, sendo: 

d) Horário de ponta da Universidade (10h às 14h) – Horário em que a UFPA possui 

maior demanda de energia e, também, possui geração de energia por meio dos 

sistemas fotovoltaicos; 

e) Horário de ponta da Concessionária (18h30 às 21h30) – Horário em que a UFPA 

possui baixa demanda de energia, porém não possui geração de energia por meio 

dos sistemas fotovoltaicos; 

f) Falta de energia da rede externa – Instante imprevisível. O sistema de 

armazenamento pode ou não estar em plena capacidade e o sistema fotovoltaico 

pode ou não estar operando. 

Para esta Tese, dado o histórico da concessionária para faltas de energia e o tempo de 

reestabelecimento do fornecimento de energia ser menor do que o tempo em que se almeja 

atender as cargas durante operação isolada, a opção de dimensionamento do sistema de 

armazenamento para faltas de energia não será considerado. A Figura 69 destaca os intervalos 
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de funcionamento das baterias sob a curva de carga em um dia típico de funcionamento da 

UFPA. 

 

Figura 69 - Intervalos de operação do sistema de armazenamento. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Atendendo as premissas operacionais destacadas na metodologia, o sistema de 

armazenamento entra em operação no horário de ponta da universidade (10h às 14h) e deve ser 

recarregado totalmente até o início do horário de ponta da concessionária (18h30). Ao término 

do horário de ponta (21h30), o sistema de armazenamento volta a ser recarregado até que volte 

a operação no próximo dia (10h). Os ciclos de descarga e recarga são acionados pelo sistema 

de gestão, que controla a quantidade de energia gerada pelo sistema fotovoltaico e a 

disponibilidade da rede externa. 

Conforme descrito na metodologia (seção 4.4.), para o sistema de armazenamento da 

COME da UFPA, foi considerado o modelo CP32-P2000B2450-U (CP32), da fabricante BYD 

(Data sheet bateria BYD - Cube Pro, 2021). Considerando as características de capacidade de 

armazenamento de energia da bateria CP32, os intervalos de utilização das baterias, a curva de 

carga e geração de energia pela mini usina da UFPA, estima-se que, no mínimo, devem ser 

utilizadas dois conjuntos de baterias. A seguir são descritas as principais características do 

sistema de armazenamento a ser utilizado na COME da UFPA. 

• Quantidade mínima de baterias: 2 unidades 

• Potência nominal: 4.000 kW 

• Energia utilizável AC: 4.420 kWh 

A Figura 70 demonstra o funcionamento do conjunto de baterias em um dia típico de 

funcionamento da universidade, considerando os dois intervalos de operação almejados, sendo: 

no atendimento do horário de ponta da UFPA, de forma complementar a geração fotovoltaica 
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entre 10h e 14h; e totalmente, no horário de ponta da concessionária. O eixo da direita (%) e 

curva na cor cinza representam o percentual de carga e descarga da bateria, mostrando sua 

capacidade de complementar a geração fotovoltaica durante o primeiro período de operação, 

ser recarregada e alimentar a carga totalmente no horário de ponta (segundo período de 

operação). Por meio do eixo da esquerda (kWh) e a curva na cor preta, apresentam o fluxo de 

energia durante os processos de carga e descarga das baterias. As demais curvas nas cores azul, 

laranja e verde (mencionadas nas subseções anteriores), representam a demanda de energia sem 

a COME, a demanda de energia com a COME e a geração fotovoltaica da mini usina 

fotovoltaica, respectivamente. 

 

Figura 70 - Curva de operação do sistema de armazenamento em atendimento das cargas. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Tendo em vista as dimensões das baterias CP32 (L x P x A: 9600 × 1700 × 2600 mm), 

foi projetada a alocação das baterias em contêineres refrigerados, caracterizando-os como 

eletrocentro de sistemas de armazenamento. A alocação dos eletrocentros foi dividida entre o 

setor Saúde, ponto mais longínquo do ponto de acoplamento comum, e o setor Básico 2, ponto 

com maior demanda de energia, conforme apresentado na Figura 71, entretanto, não foram 

realizados estudos de fluxo de carga neste trabalho. 
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Figura 71 - Localização dos dois sistemas de armazenamento no campus da UFPA. 

 

Fonte: Adaptado de Paixão Júnior (2018). 

 

5.1.4. Sistema de gestão da comunidade de energia 

Até então, neste capítulo foi abordada a operação individual da demanda de energia, do 

fornecimento de energia da rede externa, da geração fotovoltaica e do sistema de 

armazenamento, entretanto, nesta subseção são unificadas as operações dos sistemas que, por 

sua vez, formam a comunidade de energia. 

Considerado o cérebro de toda a COME, o sistema de gestão é responsável por monitorar 

e controlar o fluxo de energia da UFPA, realizando o balanço energético entre a demanda e as 

fontes de fornecimento de energia, sem que haja perda na qualidade de energia interna da 

comunidade e/ou para a rede externa, sob responsabilidade da concessionária de energia local. 

A Figura 72 apresenta o layout completo da comunidade de energia da UFPA. 
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Figura 72 - Layout geral da comunidade de energia do campus da UFPA. 

 

Fonte: Adaptado de Paixão Júnior (2018). 

Com base na metodologia demonstrada na seção 4.5. e os dados da UFPA descritos neste 

capítulo, projetou-se as curvas de potência (kW) e energia (kWh) do sistema de gestão de 

energia considerando o horário de funcionamento, a curva de demanda, a capacidade de geração 

das micro usinas e de armazenamento das baterias. O objetivo do sistema de gestão da COME, 

é sempre atender a demanda das cargas da UFPA, utilizando o mínimo possível a energia da 

rede externa, principalmente, no horário de ponta da universidade e no horário de pico da 

concessionária. As Figuras 73 de (a) até (l) apresentam as doze curvas de potência (de janeiro 

a dezembro, respectivamente) da comunidade e, abaixo, tem-se o descritivo da legenda das 

figuras: 

• Curva na cor azul – apresenta a demanda fornecida pela concessionária local para 

alimentar a UFPA sem a operação do sistema de gestão da comunidade (kW – 

demanda s/ CE); 

• Curva na cor marrom – apresenta a demanda fornecida pela concessionária local 

para alimentar a comunidade da UFPA com a operação do sistema de gestão (kW 

– demanda c/ CE); 
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• Curva na cor verde – apresenta a potência pico fornecida pela miniusina 

fotovoltaica da comunidade da UFPA, operando com o sistema de gestão (kWp – 

Miniusina FV); 

• Curva na cor vermelha – apresenta a potência fornecida pelo sistema de 

armazenamento da comunidade da UFPA, operando com o sistema de gestão (kWp 

– SA); 

 

Figura 73 - Projeção da curva de potência da comunidade de energia ao longo de doze meses. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 
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(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 
(h) 

 
(i) 
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(j) 

 
(k) 

 
(l) 

Fonte: Elaboração própria. 

A Figura 74 apresenta o comportamento mensal da potência fornecida pela 

concessionária com e sem a comunidade de energia, bem como a potência fornecida pela mini 

usina fotovoltaica da UFPA. No período estudado foi registrado pico de demanda de 5.286 kW 

no mês de dezembro, então, este valor foi utilizado como base para cálculo da diferença entre 

a demanda sem e com a COME. De acordo com a utilização da geração fotovoltaica e a 

utilização das baterias, projetou-se a redução mínima de 10 % do valor da demanda atual, desta 

forma, a comunidade passará a possuir demanda contratada de 4.757 kW. 
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Figura 74 - Comparação entre a demanda contratada com e sem a comunidade de energia e a potência pico do 

sistema fotovoltaico. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

A geração fotovoltaica representa grande impacto no consumo de energia da comunidade. 

Conforme ilustrado na Figura 75, ao utilizar a geração fotovoltaica, o consumo de energia anual 

da rede externa é reduzido em aproximadamente 50 %. 

 

Figura 75 - Comparação entre consumo de energia com e sem a comunidade de energia utilizando a geração 

fotovoltaica. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

As Figuras 76 de (a) até (l) visam apresentar o fluxo de energia da comunidade em 

comparação ao consumo básico, sem a COME ao longo do ano, bem como o percentual de 

carga da bateria no mesmo período. Para isto, são apresentadas as doze curvas de energia (de 

janeiro a dezembro, respectivamente) da comunidade e, abaixo, tem-se o descritivo da legenda 

das figuras: 
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• Curva na cor azul – apresenta o consumo de energia da UFPA sem a operação do 

sistema de gestão da comunidade (kWh – Consumo s/ CE); 

• Curva na cor marrom – apresenta o consumo de energia da comunidade da UFPA 

com a operação do sistema de gestão (kW – Consumo c/ CE); 

• Curva na cor verde – apresenta a energia gerada pela miniusina fotovoltaica da 

comunidade da UFPA, operando com o sistema de gestão (kWh – Miniusina FV); 

• Curva na cor vermelha – apresenta o fluxo de energia do sistema de armazenamento 

da comunidade da UFPA, operando com o sistema de gestão (kWh – SA); 

• Curva na cor cinza – apresenta o percentual de carga da bateria durante o dia (% 

Bat); 

 

Figura 76 - Projeção da curva de energia e percentual de carga da bateria da comunidade de energia ao longo de 

doze meses. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 
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(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 
(h) 
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(i) 

 
(j) 

 
(k) 

 
(l) 

Fonte: Elaboração própria. 

As Figuras 75 de (a) até (l) e Figuras 76 de (a) até (l) mostram o atendimento aos pré-

requisitos do sistema de gestão, como utilizar ao máximo a energia fotovoltaica gerada na mini 

usina, reduzir a demanda de energia no horário de ponta da Universidade e zerar o consumo de 

energia no horário de ponta da concessionária. Para realização das 3 operações, nota-se que 

tanto os sistemas fotovoltaicos quanto os sistemas de armazenamento possuem funções técnicas 

essenciais, que serão refletidas em retorno financeiro para a COME, conforme será 

demonstrado na próxima seção. 

 

5.1.5. Custo de implantação da comunidade de energia e retorno do investimento 
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A implantação de uma comunidade de energia com a estrutura apresentada nesta tese 

exige grandes recursos financeiros, entretanto, os benefícios para as partes interessadas tornam 

o modelo de geração e gestão de energia atraentes. Ainda que o impacto financeiro direto esteja 

direcionado aos integrantes da COME, a operação do sistema de gestão é capaz de oferecer 

benefícios para as concessionárias de energia e para o governo, trazendo desenvolvimento para 

a região, sendo: 

• Comunidade de energia – a instituição ou associados da COME, tem como 

contribuição para a sociedade a utilização de fontes de energias renováveis e a 

possibilidade de redução da curva de demanda de energia no cenário nacional. 

Como benefício próprio, a gestão de energia da comunidade visa tornar o consumo 

de energia mais eficiente e menos caro para seus membros. Desta forma, a redução 

dos custos com energia tende a pagar a implantação e manutenção do sistema de 

gestão e equipamentos de geração e armazenamento da comunidade; 

• Concessionária de distribuição de energia – como detentora de todas as informações 

da rede e necessidade dos clientes, a concessionária pode migrar seu sistema de 

gestão centralizado para o modo descentralizado, passando a melhorar a prestação 

de serviços, principalmente, para os grandes consumidores e/ou agrupando 

pequenos consumidores, para que juntos, tenham grande representatividade 

(condomínios, shoppings, centros comerciais, hospitais etc.). De acordo com o 

serviço de gestão descentralizado, a concessionária de distribuição de energia terá 

o controle da qualidade de energia próximo ao cliente, reduzindo falhas, 

desperdícios e furtos de energia, de modo que possa manter ou aumentar seus 

lucros; 

• Governo – a menção ao governo está atrelada à instituição governamental, mas, 

também, a população local, pois além da postergação de desenvolvimento de novas 

redes de energia, o novo modelo de negócio pode proporcionar melhoria na 

qualidade da prestação de serviço de fornecimento de energia, geração de serviços 

e empregos que resultarão em maior receita para o Estado. 

O modelo do sistema de gestão de energia utilizado neste estudo de caso da comunidade 

de energia da UFPA, prevê a redução da demanda de energia em 10 % de seu contrato vigente 

no período. Conforme apresentado na seção anterior, foi utilizado o valor de demanda 

contratada no valor de 5.286 kW (pico de demanda registrado) devendo, então, ser reduzido 

para o valor de 4.757 kW. De acordo com a metodologia apresentada na seção 4.5.2, a diferença 

financeira mensal é dada pela Eq. 11. Desta forma, para evidenciar as economias com a redução 
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da demanda, tem-se que a economia mensal devido a redução da demanda contratada será de 

R$ 24.163,59 por mês, de acordo com os valores de tarifa e impostos mencionados na Tabela 

11. De acordo com o estudo de caso da UFPA, ao longo de um ano, é possível economizar R$ 

289.963,10 com a redução da demanda contratada. 

 

Tabela 11 - Tarifa de demanda e energia da concessionária da região de Belém – PA. 

  Tarifa s/ 

imposto 
Imposto 

Tarifa c/ 

imposto 

Demanda (R$/kW) 33,22000 12,48939 45,70939 

Consumo horário ponta (R$/kWh) 3,07167 1,154825 4,226495 

Consumo horário fora ponta 

(R$/kWh) 
0,29130 0,109517 0,400817 

Fonte: Elaboração própria. 

 

𝐸𝑟𝑒𝑑_𝑑𝑒𝑚 = (𝐷𝑐𝑜𝑛𝑡 × 𝑇𝐷𝑠𝑖 + 𝐷𝑢𝑡𝑖𝑙 × 𝐼) − (𝐷𝐶𝐸 × 𝑇𝐷𝑠𝑖 + 𝐷𝐶𝐸𝑢𝑡𝑖𝑙
× 𝐼) Eq. 24 

 

𝐸𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑚
= (5.286 × 33,22 + 5.286 × 45,7094) − (4.757 × 33,22 + 4.757 × 45,7094 

 

𝐸𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒𝑚
= 24.163,59 𝑅$/𝑚ê𝑠 

 

O benefício financeiro advindo da geração fotovoltaica é contabilizado pela energia 

consumida evitada, dada a geração interna na miniusina da comunidade. De acordo com a 

geração apresentada na seção 5.1.2 e os valores de tarifa de energia apresentados na Tabela 11, 

foi possível precificar a energia evitada pela comunidade ao longo do ano, conforme 

apresentados na Figura 77. Com base na Equação 12, durante o ano base, a COME atingiu a 

economia de R$ 3.058.368,22. Este valor pode sofrer alterações, de acordo com a incidência 

solarimétrica no ano. 

 

𝐶𝐸𝑒𝑣𝑖𝑡 = ∑ 𝐸𝑔𝑒𝑟 × 𝑇𝐸ℎ_𝑓𝑝

𝑛

𝑖=0

 Eq. 25 

 

𝐶𝐸𝑒𝑣𝑖𝑡 =  𝑅$ 3.058.368,22 
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Figura 77 - Valor da energia evitada pela comunidade de energia devido a geração fotovoltaica. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Tendo em vista a grande diferença do preço da energia entre os horários de ponta e fora 

de ponta, por meio do sistema de gestão e de armazenamento, é previsto o armazenamento de 

energia no horário em que a energia é mais barata (horário fora de ponta) para utilizá-la no 

período em que a energia é mais cara (horário de ponta). A Equação 15, descrita na metodologia, 

permite precificar a diferença entre a energia que seria paga, sem e com a comunidade de 

energia. De acordo com o consumo no horário de ponta da UFPA, ao longo do ano estudado a 

COME da Universidade conseguirá economizar o montante de R$ 4.620.495,82. A Figura 78 

ilustra a economia mensal da UFPA. 

 

𝐸𝐸_ℎ_𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 =  𝑇𝐸ℎ_𝑝 × 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠 − 𝑇𝐸ℎ_𝑓𝑝 × 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠 Eq. 26 

 

𝐸𝐸_ℎ_𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 =  𝑅$ 4.620.495,82 

 

Figura 78 - Economia resultante da utilização do sistema de armazenamento no horário de ponta. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Por meio da soma das economias apresentadas é possível verificar o benefício financeiro 

que a COME oferece a seus associados ao longo do ano estudado. A Figura 79 apresenta o valor 

mensal total economizado pela COME durante os 12 meses projetados. De acordo com a 

Equação 18, a redução do custo de energia mensal em um ano é de R$ 7.968.827,15. 

 

𝑅𝐶𝐸𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 = ∑ 𝐸𝑟𝑒𝑑_𝑑𝑒𝑚 + ∑ 𝐶𝐸𝑒𝑣𝑖𝑡 + ∑ 𝐸𝐸_ℎ_𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 Eq. 18 

 

𝑅𝐶𝐸𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 =  𝑅$ 7.908.781,25 

 

Figura 79 - Valor economizado pela comunidade de energia da UFPA. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

A partir dos benefícios financeiros calculados de acordo com a utilização dos sistemas de 

gestão, fotovoltaico e armazenamento, ainda é necessário verificar o retorno do investimento e 

as possibilidades de criação de modelos de negócio para as partes envolvidas. A demonstração 

dos valores a serem desembolsados para montagem dos sistemas mencionados, bem como seus 

possíveis modelos de negócio, serão apresentados na próxima subseção. 

 

5.1.6. Retorno do investimento e modelos de negócio gerados 

Para análise financeira de implantação da comunidade de energia da UFPA se fez 

necessário adquirir valores de mercado dos principais equipamentos a serem adquiridos, como 

as baterias do sistema de armazenamento, os módulos e inversores das micro usinas 

fotovoltaicas, bem como todos os materiais miscelâneas e custo de mão de obra para montagem 

dos sistemas. 

Para a precificação dos sistemas de armazenamento foi consultada a área de vendas da 

BYD (Consultado em 23/04/2022) que repassou os custos médios praticados no mercado 

nacional, considerando o equipamento principal (baterias), o custo de importação, o preço de 

materiais e equipamentos secundários, e, por fim, o custo de instalação do sistema. A Tabela 
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12 apresenta os custos em reais e dólar (R$ 5,156), conforme (Economia UOL, 2022), para 

instalação dos sistemas de armazenamento na COME da UFPA. 

 

Tabela 12 - Preço dos equipamentos do sistema de armazenamento. 

Item Equipamentos/Serviços Unit (USD) Unit (R$) Qtde Total (USD) Total (R$) 

 

1 Sistema de armazenamento 

1.1 Baterias 1.200.000,00 6.192.000,00 

2 

2.400.000,00 12.384.000,00 

1.2 Frete 840.000,00 4.334.400,00 1.680.000,00 8.668.800,00 

1.3 
Materiais/Equipamentos 

secundários 
480.000,00 2.476.800,00 960.000,00 4.953.600,00 

1.4 Montagem 360.000,00 1.857.600,00 720.000,00 3.715.200,00 

 Subtotal 2.880.000,00 14.860.800,00  5.760.000,00 29.721.600,00 

Fonte: Elaboração própria. 

A orçamentação dos custos dos sistemas fotovoltaicos instalados foi extraída de pesquisas 

de mercado realizada por (Greener – Geração Distribuída no Brasil, 2021), que utiliza preços 

de sistemas instalados e efetua sua diferenciação de acordo com a potência e o tipo de instalação 

do sistema fotovoltaico, seja em telhado ou solo. Como na comunidade de energia da UFPA 

serão implementados sistemas fotovoltaicos tanto em telhado quanto em solo, foi elaborada a 

Tabela 13 para ilustrar os custos de cada sistema, bem como o custo total de toda miniusina. 
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Tabela 13 - Custos individuais dos sistemas fotovoltaicos. 

  

Local 

Qtde 

Micro 

Usinas 

Capacidade 

de micro 

usina 

(kWp) 

Capacidade 

total por 

prédio 

(kWp) 

Tipo de 

instalação 

Preço 

(R$/kWp) 

Preço por 

micro usina 

(R$/kWp) 

A
L

1
 

B
ás

ic
o

 1
 

Instituto de Ciências 

Biológicas (ICB) 
5 50 250 Telhado 3.830 957.500,00 

Prédio da Biotecnologia 2 50 100 Telhado 3.830 383.000,00 

Ginásio 9 50 450 Telhado 3.830 1.723.500,00 

Almoxarifado 1 50 50 Telhado 3.830 191.500,00 

Instituto de Ciências e 

Exatas Naturais (ICEN) 
1 50 50 Telhado 3.830 191.500,00 

Laboratório de 

Inteligência Artificial 
1 50 50 Telhado 3.830 191.500,00 

 

Subtotal - AL1 - Básico 1 19   950     3.638.500,00 

 

  

A
L

2
 

B
ás

ic
o

 2
 

Auditório Benedito Nunes 2 50 100 Telhado 3.830 383.000,00 

Área de bancos / correios 6 50 300 Telhado 3.830 1.149.000,00 

Mirante do Rio 7 50 350 Telhado 3.830 1.340.500,00 

Estacionamento ao lado 

ginásio 
5 50 250 Solo 4.180 1.045.000,00 

Biblioteca 13 50 650 Telhado 3.830 2.489.500,00 

Reitoria 3 50 150 Telhado 3.830 574.500,00 

 

Subtotal - AL2 - Básico 2 36   1800     6.981.500,00 

 

  

A
L

3
 

P
ro

fi
ss

io
n

al
 

Estacionamento do ITEC 12 50 600 Solo 4.180 2.508.000,00 

Instituto de Ciências 

Jurídicas (ICJ) 
3 50 150 Telhado 3.830 574.500,00 

Prédio Engenharia Civil 1 50 50 Telhado 3.830 191.500,00 

Prédio Engenharia 

Mecânica 
3 50 150 Telhado 3.830 574.500,00 

Prédio de Pós-graduação 2 50 100 Telhado 3.830 383.000,00 

 

Subtotal - AL3 - 

Profissional 
21   1050     4.231.500,00 

 

  

A
L

4
 

S
aú

d
e 

Faculdade de Odontlogia 3 50 150 Telhado 3.830 574.500,00 

Faculdade de Medicina 1 50 50 Telhado 3.830 191.500,00 

Faculdade de Nutrição 1 50 50 Telhado 3.830 191.500,00 

Estacionamento Hospital 

Betina 
7 50 350 Solo 4.180 1.463.000,00 

Faculdade de Fisioterapia 1 50 50 Telhado 3.830 191.500,00 

Hospital Betina 10 50 500 Telhado 3.830 1.915.000,00 

CEAMAZON 1 50 50 Telhado 3.830 191.500,00 

 
Subtotal - AL4 - Saúde 24   1.200     4.718.500,00 

 
  

 
Total (R$) 100   5.000     19.570.000,00 

 Total (USD) 100   5.000     3.795.577,97 

Fonte: Elaboração própria. 
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Desta forma, utilizando a Equação 17, a despesa total para implantação da comunidade 

de energia é de R$ 49.268.560,00 ou USD 9.555.577,97, considerando o dólar a R$ 5,156 

(Economia UOL, 2022). Considerando o payback simples, a Equação 18 representa o somatório 

das economias geradas pela COME nos meses em operação e a Equação 19 traduz o tempo 

estimado para o retorno do investimento, sendo este calculado em 6,23 anos, conforme 

apresentado na Figura 80. 

 

𝐷𝐼𝐶𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝐼𝑆𝐹𝑉 + 𝐶𝐼𝑆𝐴 Eq. 17 

 

𝐷𝐼𝐶𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  49.268.560,00 

 

 

∑ 𝑅𝐶𝐸𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙

𝑛

𝑖=12

= ∑ 𝐸𝑟𝑒𝑑_𝑑𝑒𝑚 + ∑ 𝐶𝐸𝑒𝑣𝑖𝑡 + ∑ 𝐸𝐸_ℎ_𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎 Eq. 27 

 

∑ 𝑅𝐶𝐸𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 = 7.908.781,25 

 

𝑃(𝑎𝑛𝑜) =
𝐷𝐼𝐶𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

∑ 𝑅𝐶𝐸𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙
𝑛
𝑖=1

 Eq. 19 

 

𝑃(𝑎𝑛𝑜) =  6,23 

 

Figura 80 - Retorno do investimento para implantação da comunidade de energia da UFPA. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Tendo em vista a grandiosidade do investimento e os custos envolvidos, se faz necessário 

verificar o histórico de variáveis como: as revisões tarifárias que incidem no custo da energia; 
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a inflação perante os custos de materiais, equipamentos e mão de obra; e o investimento 

concorrente à implantação do projeto. Dado o histórico das variáveis, para a Tese, ambas foram 

consideradas determinísticas no prazo considerado. O percentual de reajuste tarifário anual 

utilizado teve como base a média dos reajustes nos últimos 7 anos (2015 a 2021) na 

concessionária de energia do Pará, resultando em um percentual médio de 7,07% (Tabela 14) 

(Modalidade tarifária no Pará, 2021). 

 

Tabela 14 - Reajuste tarifário de energia no Pará 

Ano Motivo Ato regulatório 
Efeito médio 

ao consumidor 

    

2015 Revisão Extraordinária Resolução Homologatória nº 1.858, de 27/02/2015 3,65% 

2015 Revisão Tarifária Resolução Homologatória nº 1.930, de 04/08/2015 7,47% 

2016 Reajuste Tarifário Resolução Homologatória nº 2.117, de 02/08/2016 7,55% 

2017 Reajuste Tarifário Resolução Homologatória nº 2.284, de 31/07/2017 7,19% 

2018 Reajuste Tarifário Resolução Homologatória nº 2.433, de 07/08/2018 11,25% 

2019 Revisão Tarifária Resolução Homologatória nº 2.588, de 06/08/2018 0,69% 

2020 Reajuste Tarifário Resolução Homologatória nº 2.750, de 06/08/2020 2,68% 

2021 Reajuste Tarifário Resolução Homologatória nº 2.920, de 07/08/2021 9,01% 

Fonte: Adaptado de (Modalidade tarifaria no Pará, 2021). 

Para o cálculo da inflação, foram utilizados dados com base no IPCA (IPCA, 2022), 

considerando o mesmo intervalo temporal (2015 a 2021) cedido pela concessionária de energia. 

Sendo assim, se obteve o valor médio de inflação de 6,08 % ao ano (Tabela 15). 

 

Tabela 15 - Inflação medida no período, com base no IPCA. 

Ano Norma Data 
Inflação efetiva 

(Variação do IPCA, %) 

2015 Resolução CMN nº 4.237 28/06/2013 10,67 

2016 Resolução CMN nº 4.345 25/06/2014 6,29 

2017 Resolução CMN nº 4.419 25/06/2015 2,95 

2018 Resolução CMN nº 4.499 30/06/2016 3,75 

2019 Resolução CMN nº 4.582 29/06/2017 4,31 

2020 Resolução CMN nº 4.582 29/06/2017 4,52 

2021 Resolução CMN nº 4.671 26/06/2018 10,06 

Fonte: Adaptado de (IPCA, 2022). 

Por se tratar de um investimento público (na Universidade Federal do Pará), estipulou-se 

a média do rendimento da poupança (Indicador de Poupança, 2022) como parâmetro para 
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validar o investimento. Os dados utilizados na Tabela 16 possuem período igual às variáveis 

anteriores (2015 a 2021) e sua média (5,16 %) será tratada como taxa de desconto. 

 

Tabela 16 - Rendimento histórico da poupança 

Ano Acumulado no ano 

2022 4,27% 

2021 2,99% 

2020 2,11% 

2019 4,26% 

2018 4,62% 

2017 6,61% 

2016 8,30% 

2015 8,07% 

Fonte: Adaptado de (Indicador de Poupança, 2022). 

Para cálculo do VP foi considerando o fluxo de caixa do projeto, formado pelos recursos 

financeiros: capital inicial para aquisição de equipamentos; as entradas com a redução de 

demanda e a energia evitada devida a geração (reajustadas de acordo com a revisão tarifária 

anual); e saídas com a substituição de equipamentos (de acordo com sua vida útil), manutenção 

e operação do sistema (0,5 % a.a.); a média do reajuste tarifário de energia da concessionária 

de distribuição do Pará; a média da inflação (IPCA); e a taxa de desconto (poupança). 

Considerando o tempo de vida útil dos principais equipamentos do projeto, como sistemas de 

armazenamento – 12 anos; inversores – 10 anos; e painéis fotovoltaicos – 25 anos; foi estimado 

que o projeto terá duração de 25 anos. Desta forma, foi prevista uma troca do conjunto de 

baterias e duas trocas dos inversores.  

Com base no fluxo de caixa do projeto, utilizou-se a Equação 20 para calcular o VP ano 

a ano, conforme apresentado na Figura 81. E, por meio da Equação 21, verificou-se que o VPL 

do projeto é de R$ 151.239.223,13, ao longo dos 25 anos (Figura 82). 

 

𝑉𝑃(𝑎𝑛𝑜) =
𝑉𝐹𝑎𝑛𝑜

(1 + 𝑖)𝑛
 Eq. 28 

 

𝑉𝑃𝐿(𝑎𝑛𝑜) = ∑ 𝑉𝑃(𝑎𝑛𝑜) Eq. 29 

 

Onde 

𝑉𝑃(𝑎𝑛𝑜): valor presente no ano; 

𝑉𝐹(𝑎𝑛𝑜): valor futuro no ano; 
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i: taxa de desconto, no caso considerando apenas os custos de oportunidade e financeiro; 

n: período em que ocorre o 𝑉𝐹(𝑎𝑛𝑜); 

𝑉𝑃𝐿(𝑎𝑛𝑜): valor presente líquido no ano. 

 

Figura 81Valor presente utilizando o fluxo de caixa anual. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 82 - Valor presente líquido do projeto. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Para a verificação no nível de atratividade do investimento, utilizou-se a taxa interna de 

retorno como método para medir a atratividade do projeto. O índice utilizado como taxa de 

desconto foi a média da poupança nos últimos anos, com valor de 5,16 %. Sendo assim, 

utilizando as Equações 22 e 23, calculou-se a TIR do projeto, que obteve o percentual de 20,41 

% e mostrou que o projeto é viável, haja vista que a TIR é aproximadamente 4 vezes maior do 

que a taxa de desconto utilizada. 
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𝑉𝑃𝐿(𝑎𝑛𝑜) = ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

𝑡=1

− 𝐼0 Eq. 30 

 

0 = ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛

𝑛

𝑡=1

− 𝐼0 Eq. 31 

 

Em que, 

𝑉𝑃𝐿(𝑎𝑛𝑜): valor presente líquido no ano; 

𝐹𝐶𝑡: valor presente das entradas de caixa; 

𝐼0: investimento inicial; 

𝑖: taxa de desconto; 

𝑡: tempo de desconto de cada entrada de caixa; 

𝑛: tempo de desconto do último fluxo de caixa; 

𝑇𝐼𝑅: taxa interna de retorno. 

 

5.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O capítulo apresentou o estudo de caso com a implementação do sistema de gestão 

atuando na comunidade de energia da UFPA, de acordo com a disponibilidade de energia 

oriunda de geração fotovoltaica e o custo de energia advindo da rede externa (concessionária 

local). Para isto, na subseção 5.1.1. são demonstradas a rede elétrica e o comportamento da 

demanda de energia da Universidade. Na subseção 5.1.2. utilizou-se de mini redes fotovoltaicas 

para reduzir a utilização de energia da rede externa, enquanto na subseção 5.1.3. é utilizado o 

sistema de armazenamento para reduzir o pico de demanda da Universidade e zerar o consumo 

de energia no horário de ponta da concessionária. Logo, na subseção 5.1.4. efetuou-se o balanço 

energético entre a energia da rede externa e geração interna. O custo do sistema foi demonstrado 

na subseção 5.1.5. e o retorno do investimento, bem como os possíveis modelos de negócio, 

são demonstrados na subseção 5.1.6. 

As Figuras 79 e 81 demonstram o período temporal de 25 anos para cálculo do payback 

simples e descontado, de acordo com a vida útil dos painéis fotovoltaicos, sendo necessário a 

substituição dos inversores e baterias, 1 e 2 vezes ao longo do período, respectivamente. Ainda 

assim, verificou-se o retorno do investimento com 6,23 anos, demonstrando que a implantação 

de sistemas que caracterize uma COME se torna atrativo e viável, podendo ser replicado para 

outros consumidores de médio a grande porte ou para um agrupamento de pequenos 
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consumidores. Ou seja, o estudo apresentado torna-se um modelo de negócio com metodologia 

e parâmetros a serem seguidos e implementados em comunidades em qualquer região, desde 

que munidos de uma ou mais fontes de geração com sistema de armazenamento. 

Apesar de utilizar equipamentos comerciais desenvolvidos e sólidos no mercado 

internacional, como as placas, inversor e baterias, o modelo de gestão é o principal produto 

proposto nesta tese, baseando-se na viabilidade técnica, econômica e ambiental para 

implantação e gestão de uma comunidade de energia. A metodologia para desenvolvimento de 

comunidade de energia está sendo proposta quando se busca soluções para redução de impacto 

ambiental, descarbonização do setor elétrico, eficientização da rede elétrica e disponibilidade 

de energia elétrica, tendo potencial de elaboração de modelos de negócio em um promissor e 

crescente nicho de mercado de gestão de energia. Nesta tese foram apresentados os passos para 

geração do modelo de negócio para gestão de uma COME, sendo: 

• levantamento dos elementos de custos das soluções de geração e armazenamento 

de energia a serem monitorados durante a implementação e operação da 

comunidade de energia. 

• elaboração de modelo de negócio e avaliação técnico-financeira para subsídios ao 

plano de negócio. 
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CAPÍTULO 6 

 

6. CONCLUSÃO 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões das simulações realizadas e dos possíveis 

modelos de negócio a serem desenvolvidos, utilizando o conceito de comunidade de energia. 

Na sequência, são apresentadas sugestões para trabalhos futuros e, por fim, são apresentadas as 

bibliografias utilizadas pelo autor durante o período acadêmico de doutorado que contribuíram 

para a elaboração desta tese, incluindo os trabalhos correlatos que o autor desenvolveu. 

 

6.1. CONCLUSÕES GERAIS 

Ao que tudo indica, a primeira fase da transição energética mundial foi dada pela 

diversificação da matriz energética e, principalmente, pela utilização de fontes renováveis. 

Internacionalmente, tais mudanças foram realizadas por meio de financiamento do governo 

para provocar o desenvolvimento tecnológico e expansão do conceito de uma matriz energética 

limpa, eficiente e sustentável, tanto por parte das empresas de geração e distribuição, quanto do 

consumidor final. 

Acompanhando a tendência mundial, a junção entre duas ou mais fontes de energia para 

fornecimento de energia têm avançado no Brasil. Ao longo dos últimos 10 anos, o país obteve 

iniciativas públicas e privadas que incentivaram o desenvolvimento e crescimento da geração 

híbrida e distribuída, antes mesmo que houvesse uma regulação da ANEEL. Apesar do 

percentual de geração por fonte renovável, dada a fonte hídrica no Brasil, a combinação entre 

as fontes de energia intermitentes ou com diferentes perfis de produção horária se 

complementam para a utilização da capacidade ociosa do sistema de transmissão de energia, 

além de possibilitar maior segurança e flexibilidade, tornando o sistema elétrico mais estável. 

Motivado pela tendência internacional e pelas mudanças no Brasil, este trabalho 

apresentou uma metodologia para desenvolvimento de um sistema de gestão de energia elétrica, 

capaz de gerenciar uma comunidade, operando com geração híbrida de energia elétrica, advinda 

da rede externa e da geração fotovoltaica, e sistemas de armazenamento. Sendo as principais 

contribuições deste trabalho, o Capítulo 4 apresentou a metodologia para construção/operação 

de comunidades de energia e o Capítulo 5 mostrou a implementação do sistema realizando o 

estudo de caso na Universidade Federal do Pará. 

Analisando apenas os resultados obtidos com o sistema fotovoltaico demonstrado no 

estudo de caso descrito no Capítulo 5, nota-se que a inserção da geração distribuída fotovoltaica 

permite atender, em média, a demanda de 50 % da energia exigida pela UFPA. Com a produção 
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de energia interna, o “prossumidor” é capaz de disponibilizar energia para a rede, permitindo 

que a região mais próxima da COME possa se desenvolver sem que haja adequação da rede nos 

anos subsequentes, evitando gastos para os cofres públicos e, consequentemente, para a 

população. As concessionárias de energia terão a redução de perdas para a transmissão de 

energia devido a geração estar próxima a carga. Em termos de custos para a comunidade que 

implementou o sistema, haverá redução de gastos com energia elétrica, permitindo que o 

sistema se pague em médio prazo. No aspecto ambiental, como a instalação dos sistemas 

fotovoltaicos foram planejados em telhados de prédios e áreas de estacionamento já 

construídos, não haverá a redução da vegetação local. 

Os sistemas de armazenamento, em constante desenvolvimento, são a tecnologia mais 

recente nos sistemas de energia conectados à rede elétrica interligada, pois a redução drástica 

do custo de implantação de tecnologias, como as baterias de íon-lítio, tem proporcionado o 

aumento de sua utilização no mercado. Tendo em vista os preços mais acessíveis, as baterias 

passaram a integrar a operação de sistemas com geração intermitente para auxiliar na 

estabilidade da rede. Além disto, também se mostrou uma ferramenta para atuação e 

flexibilização da demanda de energia em horários de pico do consumidor ou de toda a rede. 

Entretanto, devido ainda ser uma tecnologia em desenvolvimento, as questões ambientais das 

baterias possuem foco preocupante, pois não possuem métodos de descarte fundamentados, 

principalmente quando tratado em grande escala. Sendo assim, a recomendação é de que o 

projeto possua ciclos para utilização/reutilização do sistema de armazenamento, aproveitando 

ao máximo a vida útil das baterias. 

Para as simulações desta tese, foram utilizados dois sistemas de armazenamento com 

baterias de íon-lítio armazenadas em container, configurando uma sala elétrica cada. Os 

contêineres foram distribuídos em pontos distintos da rede, sendo o primeiro inserido onde estão 

as maiores cargas da rede e o segundo foi inserido no ponto mais distante da rede, visando 

manter a energia gerada armazenada e distribuída para as cargas, sem que a energia percorra 

grandes distâncias. Mesmo sendo a parte mais cara de uma COME, a flexibilidade com a 

utilização das baterias e sua utilização em horários em que a energia é mais cara, permite que 

sua contribuição ao conjunto também reduza os custos com energia elétrica. Em termos 

ambientais, a estrutura de contêiner possui grande praticidade em caso de locomoção, devido a 

possibilidade de o sistema poder ser conectado em qualquer ponto da rede da Universidade. 

Tendo em vista a redução de consumo nos horários de pico, a implantação de sistemas de 

armazenamento também será benéfica para as geradoras de energia, que terão sua geração mais 
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equalizada ao longo do dia, e para o governo, que terá o prolongamento da necessidade de novos 

projetos. 

Peça fundamental para a operação conjunta da COME, o sistema de gestão deve ser capaz 

de atender as necessidades do consumidor, bem como não interferir no fornecimento de energia 

da rede externa. Assim como a concessionária de distribuição trabalha atualmente, o sistema de 

gestão deve monitorar instantaneamente as variações da carga, condições da rede externa, 

intermitência de geração e capacidade de armazenamento da comunidade. A qualidade da 

energia elétrica passa a ser de responsabilidade da COME, que deverá atender a todos os 

procedimentos existentes no PRODIST, além daqueles que serão gerados, oriundos da transição 

energética. Desta forma, assim como ocorreu com a geração distribuída, se faz necessária a 

revisão de regulamentação do setor elétrico, citando sistemas de armazenamento e comunidades 

de energia conectados à rede elétrica, com foco, principalmente, no método operativo e de 

qualidade do fornecimento de energia. 

O sistema de gestão da COME da UFPA descrita no estudo de caso do Capítulo 5, 

mostrou que é capaz de atender as demandas das cargas da Universidade, controlando o fluxo 

de energia entre o sistema de armazenamento, gerador fotovoltaico e rede externa. Ainda assim, 

permitiu que houvesse a maximização da energia gerada pela miniusina fotovoltaica e reduzisse 

a demanda e o consumo de energia da rede externa, principalmente quando a energia é mais 

cara. No aspecto financeiro, foram realizados análise financeira utilizando ferramentas como 

payback simples e descontado, além da taxa interna de retorno, para medir a atratividade do 

modelo de negócio proposto. Apesar do alto custo de investimento inicial, a COME possui 

baixo custo de manutenção, então, utilizando históricos de reajuste da energia, índices de 

inflação e de rendimento, foi possível calcular o retorno financeiro da COME (6,23 anos). 

Apesar de o foco do trabalho estar voltado para o consumidor, em termos práticos, o 

sistema de gestão proposto na Tese, tem a capacidade de gerar novos modelos de negócio para 

os seguintes setores: 

• Consumidores – obtendo as devidas adaptações do sistema de armazenamento e 

de geração de energia (como fotovoltaico, eólico, biomassa etc.), de acordo com a 

proporção da comunidade, o sistema de gestão poderá ser implementado para 

gerenciar a energia de diferentes consumidores. O público-alvo para o novo modelo 

de negócio são médios e grandes consumidores de energia, como condomínios, 

hospitais, instituições de ensino, prédios públicos, shoppings etc.; bem como 

conjunto de consumidores de energia, condomínios, prédios residenciais e 
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comerciais; todos em detrimento a redução de custos com a energia elétrica, 

redução do impacto ambiental e melhoria da qualidade de vida; 

• Governo – introduzida como ferramenta estratégica do governo, de acordo com o 

crescimento setorial de cada região, a geração distribuída com armazenamento, 

proporciona flexibilidade ao governo para postergar investimentos nos setores de 

geração, transmissão e distribuição de energia em curto e longo prazo. As 

comunidades de energia possuem gestão própria, reduzindo o financiamento 

assistencial e de manutenção de redes elétricas. O público-alvo para o novo modelo 

de negócio são instituições governamentais nos âmbitos municipal, estadual e 

federal; 

• Empresas do setor elétrico, de engenharia e administração – as concessionárias 

de distribuição operam como prestadora de serviço de fornecimento de energia e 

tratam separadamente pequenos, médios e grandes consumidores, de acordo com 

sua demanda de energia. O novo modelo de negócio cria um mercado de gestão de 

energia, capaz de monitorar a oferta e demanda de energia, tornar o sistema de 

geração e consumo mais eficiente e, consequentemente, reduzir os custos da 

comunidade, além de melhorar a qualidade de vida dos usuários diretos e indiretos. 

Assim como as próprias concessionárias de energia poderão revisar o seu nicho de 

clientes, também se torna público-alvo para o novo modelo de negócio, as empresas 

de engenharia e de administração, que também poderão atuar nos projetos para 

desenvolvimento da COME e de sua gestão. 

Assim como toda mudança, a transição energética possui suas dificuldades e incertezas 

inerentes do processo de melhoria. Ao que parece, a falta de uma legislação não foi um 

problema para que projetos de geração fotovoltaico saíssem do papel, entretanto, é importante 

um arcabouço legal para que este novo modelo de negócio se desenvolva no setor elétrico.  

Conforme apresentado neste trabalho, a implementação de comunidades de energia 

conectados à rede ou em modo isolado funcionam perfeitamente desde que obtenham um 

sistema de gestão e conectividade entre os agentes de uma rede elétrica. Mas sabe-se que obter 

modelo de COME não é o suficiente para popularizar o modelo de negócio, então, neste 

momento, o modelo de sistema de gestão como o apresentado nesta Tese pode auxiliar nas 

estratégias de geração de COME, bem como propiciar ferramentas e informações para a 

alteração da regulação do setor elétrico. 

O desenvolvimento de comunidades de energia proposto nesta Tese proporciona o 

aumento de poder e responsabilidades do consumidor, que terá maior participação nas decisões 



157 
 

 

para garantir a geração e o consumo de sua própria energia. Logo, o modelo de gestão propicia 

eficiência energética ao sistema e mais transparência ao usuário, além de disponibilizar os 

custos reais do serviço de geração e distribuição. Porém, para que a metodologia utilizada seja 

diversificada, ampliada e alcance o sucesso operacional e comercial desejado, também é 

necessário o envolvimento dos demais atores do setor elétrico como concessionárias de geração, 

transmissão e, principalmente, distribuição, além de entidades acadêmicas e setores de gestão 

do governo. 

 

6.2. PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

Com base nos estudos realizados a partir desta tese, propõem-se: 

• Efetuar análise do fluxo de carga e da posição ótima para instalação do sistema de 

armazenamento dentro da COME, com foco na qualidade da energia elétrica; 

• Efetuar a utilização da lógica de gestão da fonte de geração, de armazenamento e 

da rede externa, em programas computacionais de aquisição de dados, como 

Python, Java ou C, permitindo maior praticidade na visualização dos dados e 

interação entre o gestor e usuário; 

• Utilizar inteligência computacional para antever a utilização da carga e geração da 

COME; 

• Inserir outra fonte de geração de energia renovável, como eólica e biomassa ou 

gerador diesel, permitindo ainda mais independência da rede externa, maior 

eficiência energética e mais sustentabilidade para o sistema; 

• Implementar a comunidade de energia em outros consumidores que possuem curva 

de carga diferente de instituição de ensino, como hospitais, residências, 

condomínios, shoppings etc., verificando as particularidades horárias de cada setor; 

• Efetuar o modelo de negócio analisando o sistema pela ótica da empresa 

responsável pela gestão da comunidade de energia, permitindo ainda mais 

segurança para gerir o novo modelo de negócio; 

• Realizar estudo de ajuste de proteção da rede quando o sistema estiver operando em 

modo isolado; 
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GLOSSÁRIO 

 

Comunidade de energia: unidade consumidora ou grupo de consumidores com o objetivo de 

produzir, consumir, armazenar e gerir sua própria energia, visando o bem comum dos 

envolvidos e do ambiente externo. 

 

Curva de carga: característica da demanda em um ponto de interesse, podendo ser obtida por 

meio de grandezas como potência ativa, reativa ou aparente. 

 

Eficiência Energética: métodos utilizados para produzir mais com menor consumo, de modo 

que se mantenha os padrões de qualidade e conforto do serviço. 

 

Energia renovável: fonte de geração advinda de fonte natural, como solar, eólica, biomassa 

etc. 

 

Geração distribuída: sistemas de geração de eletricidade instalados em unidades 

consumidoras próximo a carga, que estão conectados ou não à rede elétrica de distribuição. 

 

Modelo de negócio: método organizacional no qual a entidade ou órgão desenvolve valor para 

si próprio ou para seus usuários. 

 

Payback simples: é um indicador financeiro que revela o tempo necessário para recuperar o 

custo de um investimento, com base no valor gasto inicial e a economia adquirida em dado 

período. 

 

Payback descontado: é um indicador financeiro que revela o tempo de recuperação de uma 

aplicação financeira descontando o custo de capital nos fluxos de caixa ao longo do período 

pré-determinado, trazendo os valores para o mesmo instante. 

 

Qualidade de energia elétrica: serviço sob a responsabilidade de concessionárias e usuários 

que visam garantir o perfeito funcionamento e estabilidade de equipamentos, processos, 

instalações e sistemas elétricos 

 

Sistema de armazenamento: conjunto de baterias capaz de armazenar e disponibilizar energia 

sempre que solicitado pelo usuário. 

 

Sistema de gestão de energia: sistema capaz de analisar dados e o comportamento de consumo 

de consumidores únicos ou agrupados, visando monitorar e controlar as informações de acordo 

com seu interesse em termos de qualidade de energia, eficiência e/ou custo. 

 

Sistema híbrido de fornecimento de energia: sistema de geração e operação capaz de utilizar 

uma ou mais fontes de energia para atender a carga da unidade consumidora. O fornecimento 

pode ser realizado por meio de geração própria, como solar, eólica, biomassa etc. ou utilizando 

a rede elétrica disponível. 

 

 


