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Sumário Executivo

Mercado de sistemas híbridos 
de energia solar com 
armazenamento possui 
grande potencial no Brasil. 
Seu crescimento é 
impulsionado pelas 
constantes reduções nos 
preços das tecnologias, assim 
como pela crescente 
participação de fontes 
intermitentes no país. Além 
disto, só um sistema híbrido 
pode proporcionar verdadeira 
autonomia energética aos 
consumidores.

Clientes que já possuem um 
sistema de micro ou minigeração
fotovoltaica podem adquirir um 
sistema de armazenamento com 
acoplamento AC e, assim obter os 
benefícios desta nova tecnologia. 
Em breve, consumidores ainda sem 
geração poderão utilizar inversores 
híbridos, reduzindo complexidade e 
custo, e ao mesmo tempo, obtendo 
todos os benefícios de um sistema 
híbrido. 
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A falta de regulamentação 
específica para conexão de 
sistemas de armazenamento 
à rede, tanto como a ausência 
de certificados para 
inversores híbridos dificultam, 
mas não inviabilizam a 
implantação de sistemas de 
armazenamento.

Do ponto de vista de tarifas de 
energia, os estados do Pará, 
Tocantins, Maranhão, Bahia e Rio de 
Janeiro possuem as maiores 
atratividades para instalação de 
sistemas de armazenamento ou 
sistemas híbridos. Provavelmente, os 
adotantes iniciais da tecnologia de 
armazenamento estarão localizados 
nesses estados.
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Capítulo 01
Introdução



Tendência de redução do 
custo da tecnologia solar 
fotovoltaica

○ Aumento da capacidade 
global de manufatura, 
redução do custo do 
silício e ganho de 
eficiência nos módulos.

Mudanças no mercado global...

Módulo fotovoltaico



Redução do custo 
das baterias de lítio

○ Demanda por carros elétricos 
tem puxado a redução dos 
custos de sistemas de baterias. 
De 2010 a 2018 a redução 
alcançada foi de 85%. As fontes 
de geração intermitente se 
beneficiam.

Mudanças no mercado global...

Baterias



Crescimento das fontes 
intermitentes (solar e eólica)

○ Crescimento de fontes 
intermitentes exigirá maior 
capacidade de armazenamento 
para garantir maior flexibilidade 
no despacho da geração.

Evolução GD no Brasil

Mudanças no mercado global...



Evolução do modelo tarifário

○ Aplicação de tarifas horárias e de 
demanda para a baixa tensão 
incentiva a criação de novos 
modelos de negócio onde o 
armazenamento tem um papel 
central.

Tarifa Branca:
• Ponta $$$

• Intermediária $$

• Fora Ponta $

Mudanças no mercado global...

$$$

$ $

$$ $$



● Aplicações GD Solar + Armazenamento 
de energia passam a ser cada vez mais 
viáveis.

● Consumidores que já possuem sistema 
de geração adicionam sistema de 
baterias para evitar perdas por 
tributação e compensação.

● Novos geradores podem adquirir 
sistema solar + armazenamento com 
inversores híbridos, reduzindo o custo 
de aquisição. O inversor híbrido é 
capaz de converter a energia 
proveniente das baterias e dos 
módulos fotovoltaicos.

PV

Inversor

Rede

Bateria

...resultam em novas oportunidades



Capítulo 02
Topologias Solar 
+Armazenamento



TAYO ENERGIA 

Existe uma ampla variedade de tecnologias 
de baterias

Chumbo Ácido Íon de lítio Bateria de fluxo Sódio-enxofre Ar-zinco

Composição 

química

Pb + H₂SO₄;
Gel, AGM*, ALC**, 

Chumbo-carbono, ...

LFP, NMC, NCA, 

LTO, ...

Redox de vanádio, 

Ferro-Cromo, Zinco-

Bromo, ...

Sódio-enxofre Ar-zinco

Tempo de 

descarga

Flexível, pode ser 

otimizado para até 20 

horas

Até 4 horas 4 – 10 horas 4 – 10 horas > 7 horas

Vida útil 

(ciclos)

200 - 800 2,000 – 8,000 10,000 – 15,000 2,500 - 4,500 10,000 +

Eficiência total 60%-70% 85%-98% 60%-85% 70%-90% 50-70%

Densidade

energética

Baixa Alta Média Elevada, mas muito 

pesada

Média

Preço (USD) <$100/kWh <200$/kWh c/ ten-

dência de queda

$200-$600 por kWh $500/kWh $160-250/kWh, com

efeito escala

Segurança Média Baixa, probabilidade 

de 1ppm de incêndio

Não inflamável, mas 

vazamentos 

possíveis 

Temperaturas

internas elevadas 

Sem risco

Toxicidade Elevada Média Depende, p.ex. bromo 

muito tóxico
Média Não tóxico

Observações Processos produtivos

tóxicos

Requer gestão de 

temperatura 

Problemas em 

ambientes severos

Aplicações de tração Não requer 

resfriamento

* AGM: absorbent glass matt

** ALC: advanced lead carbon

Fonte: IFC / Peter Möckel

Vantagem em 

relação às demais 

tecnologias

Sem vantagem ou 

desvantagem

Desvantagem em 

relação às demais 

tecnologias



Existem diversas topologias para um sistema 
de armazenamento de energia com geração 
solar. Neste Capítulo serão apresentadas duas 
alternativas de modo genérico. Casos 
específicos podem ter alterações conforme as 
necessidades, características da instalação e 
aplicação dada ao sistema. As topologias 
impactam na estrutura de custos e cada 
modelo pode ser mais indicado a depender da 
existência de um sistema de geração ou não, 
da regulação existente, critérios de 
segurança, dentre outros fatores. As 
topologias elétricas apresentadas são:

Topologias Solar + Armazenamento

Acoplamento AC:
Conexão entre sistema solar e de 
armazenamento é feita em corrente 
alternada após a saída do inversor. São 
necessários dois inversores, um para os 
módulos solares e outro para as baterias.

Acoplamento CC:
Conexão entre sistema solar e de 
armazenamento é feito em corrente contínua 
antes da entrada do inversor. Nesse caso, 
apenas um inversor é capaz de atender aos 
dois componentes do sistema.



● A energia do sistema solar é 
transformada em alternada para 
alimentar as cargas ou ser injetada. 
Para carregar as baterias é convertida 
novamente em contínua.

● Há menor eficiência devido a 
necessidade de maior número de 
conversões da energia.

● Ideal para onde já existem sistemas 
solares instalados com inversores 
fotovoltaicos on-grid.

● Alguns modelos de inversor de baterias 
não vêm com Controlador de Carga 
integrado.

Acoplamento AC



● A energia solar pode ser diretamente 
armazenada nas baterias, reduzindo perdas 
por conversão.

● Um único inversor é necessário, o que 
reduz o custo total e a complexidade da 
instalação do sistema.

● Indicado para sistemas novos. Necessário 
garantir compatibilidade entre as baterias e 
o inversor híbrido, pois cada marca de 
inversor opera com marcas específicas de 
baterias.

● Alguns modelos de inversor híbrido não vêm 
com Controlador de Carga integrado.

Acoplamento DC



Capítulo 03
Regulação



● Atualmente, não existe regulação específica para o uso de baterias com 
injeção na rede. Inversores híbridos também não possuem certificação 
específica. 

● A ABNT está desenvolvendo as normas técnicas para certificação de 
inversores híbridos, o que facilitaria o processo de aprovação da 
concessionária. Atualmente, esse processo é analisado caso a caso pelas 
concessionárias. 

● Existe uma ação por parte de agentes do setor de incluir o armazenamento de 
energia como tecnologia aplicável para a Geração Distribuída na Resolução
Normativa no 482. A ABSOLAR tem apresentado propostas para ANEEL para 
inclusão de sistemas de armazenamento na resolução 482 e no PRPODIST, 
além de sugestões regulatórias para sistemas de armazenamento de grande 
porte para usinas solares;

● A ampliação e padronização das regulações que envolvem as aplicações de 
armazenamento é essencial para o desenvolvimento desse mercado.

Regulação



Capítulo 04
Aplicações e 
Atratividade



Baixa Tensão (Grupo B)
Média e Alta Tensão 

(Grupo A)

Aplicação Tarifa 
Convencional

Tarifa Branca Tarifa Binômia Tarifa Verde Tarifa Azul

Backup

Redução do Pico de 
Demanda

Gestão do horário de 
consumo

Somente se a 
componente 

volumétrica for 
horária

100% Autoconsumo

Gestão do horário de 
injeção na rede

Somente se a 
componente 

volumétrica for 
horária

Venda de Serviços 
Ancilares (ex.: Regulação de 

Tensão e Frequência)

Gestão de Ponto de Recarda 
de Mobilidade Elétrica

Um sistema de geração solar 
com armazenamento pode 
oferecer vários benefícios ao 
consumidor, de modo a obter 
economias na conta ou 
mesmo receitas ao prover 
serviços à rede. Todas as 
aplicações listadas são 
tecnicamente possíveis, 
porém algumas necessitam 
regulação específica, como é 
o caso da Venda de Serviços 
Ancilares.

Aplicações de GD+ Armazenamento 
no Brasil



Durante períodos de falha do 
fornecimento de energia pela rede, o 
sistema de backup entra em ação 
garantindo o funcionamento das 
cargas críticas, ou seja, aquelas que 
trazem maior risco ou prejuízo, se 
desligadas (ex.: iluminação, 
refrigeração, TI, sistemas de 
segurança, dentre outros)   

Aplicações - Backup

Operação
normal: 

Operação 
backup: 



Aplicações - Backup

Sistema de backup 
entrando em ação

Curva de carga do consumidor:



Redução do Pico de Demanda:

Em aplicações de armazenamento para 
redução do pico da demanda, durante os 
horários de pico de consumo, o sistema de 
armazenamento entra em operação para 
reduzir a demanda da rede. Assim, o 
consumidor pode diminuir a demanda 
contratada da concessionária reduzindo, sua 
conta de energia, além de evitar multas por 
ultrapassagem da carga máxima.

Aplicações - Redução do Pico de Demanda

Pico de
demanda sem

Armazenamento:  

Pico de
demanda com

Armazenamento:  



Demanda Contratada sem ESS

Demanda Contratada com ESS

Redução do Pico de Demanda:

Aplicações - Redução do Pico de Demanda

Redução do Pico 
de Demanda



Preço da Demanda

Locais com maior custo da 
demanda contratada tendem a 
fornecer maior atratividade a 
sistemas de armazenamento 
com aplicação de redução do 
montante contratado. A Tabela 
mostra as 10 Concessionárias 
com maiores valores de tarifa 
de Demanda. 

Concessionária UF Demanda 
(R$/kW)

ETO TO 40,79

CELPA PA 37,66

ENEL RJ RJ 36,83

COELBA BA 36,62

Sulgipe SE 35,87

EDPES ES 35,84

ENF RJ 31,81

Cemar MA 30,9

EPB PB 28,49

EMG MG 28,49

Atratividade dos Mercados
A4 Verde



Gestão do horário 
de consumo:

A adoção de um sistema de 
armazenamento junto à geração solar 
pode reduzir o consumo de energia da 
rede nos horários de preço mais elevado, 
o horário de ponta. Nessas horas, o 
consumidor pode fazer uso da energia 
armazenada nas baterias, reduzindo os 
custos.

Aplicações - Gestão do Horário de Consumo

Horário Fora
de Ponta:

Horário
de Ponta:



Carga da
Bateria

Descarga da
Bateria

Aplicações - Gestão do Horário de Consumo

Curva de carga do consumidor:



Relação Ponta-Fora 
Ponta

A relação entre os valores da 
energia na Ponta e Fora Ponta é 
um dos principais fatores para 
definir a atratividade de um 
sistema de armazenamento 
voltado para aplicações de 
gestão do horário de consumo.

Concessionária UF Δ (P-FP) 
(R$/MWh)

Cemar MA 1.367
CELPA PA 1.314

ETO TO 1.238
Sulgipe SE 1.230
CHESP GO 1.198

ENF RJ 1.188
EFLJC SC 1.183
Cepisa PI 1.171

EPB PB 1.128
ENEL RJ RJ 1.122

COELBA BA 1.120

Atratividade dos mercados - Tarifa Branca



Concessionária UF Δ (P-FP) 
(R$/MWh)

CELPA PA 3.316
ETO TO 2.983

Sulgipe SE 2.754
ENF RJ 2.695

Coelba BA 2.607
ENEL RJ RJ 2.595

Cemar MA 2.452
EPB PÍ 2.297
EMG MG 2.016

Cosern RN 2.014

ESE SE 2.012

Relação Ponta-Fora 
Ponta

Na média tensão as diferenças 
entre Ponta e Fora Ponta são 
ainda mais acentuadas para 
diversas distribuidoras. Nesses 
locais a atratividade do 
armazenamento é elevada e os 
adotantes iniciais desse 
mercado podem estar 
localizados nessas regiões.

Atratividade dos mercados - Média e Alta Tensão
A4 verde



Case - 1 º Sistema de Armazenamento com Solar do Brasil
Sistema conectado a uma Usina Solar FV de 400 kWp e com o propósito de reduzir o consumo 

de energia no horário de pico.



Análise do Case

Potência Máxima: 1,26 MVA 

Capacidade de Armazenamento: 1,36 MWh

Localização: Uberlândia, Minas Gerais 

Desenvolvimento: Cemig e Alsol Energias Renováveis 

Investimento: R$ 22,7 milhões de reais

Química: Fosfato de Ferro e Lítio 

Características: Alta densidade energética e ciclo de vida longo



Geração sem 

injeção

Aplicações

Aumento do Auto-consumo:

Com a cobrança de tributos na energia 
injetada e potenciais alterações nas 
regras de compensação, o uso de um 
sistema de armazenamento pode reduzir 
a injeção de energia na rede, 
armazenando o excedente nas baterias.

Geração sem injeção:



Aplicações

Aumento do Auto-consumo:.

Geração Solar Excedente

Curva de Carga do 
Consumidor de Geração Solar

Carga do Consumidor 
atendida pela rede

Carga do Consumidor 
atendida pela bateria



Aplicações - Prestação de Serviços Ancilares

O sistema solar junto ao de armazenamento pode 
fornecer serviços de melhora da qualidade da energia 
da rede elétrica. Numa eventual regulação da 
prestação desse serviço, o consumidor seria 
remunerado pela injeção, trazendo receitas 
financeiras e contribuindo com o fornecimento da 
distribuidora. Dentre os serviços possíveis cita-se o 
controle da tensão e frequência.



Capítulo 05
Custos



O gráfico ao lado apresenta uma 
estrutura de custos de sistemas de 
acoplamento AC e DC. Os valores 
levantados correspondem a um gerador 
com as seguintes características:

• Módulos: 4 kWp
• Inversores (Solar e Híbrido): 4 kW
• Baterias: 2,5 kWh
• Tecnologia: Lítio
• Inversor bateria: 3 kW

O sistema de acoplamento DC, devido 
principalmente a utilização de um 
inversor, tem um custo total cerca de 
20% inferior ao sistema com 
acoplamento AC.

Custos de sistemas para usuários em BT



TAYO ENERGIA 

Para usuários em média tensão precisaremos de sistemas de 
armazenamento com capex abaixo de R$ 3.000/kWh

Distribuidora Estado

Ponta vs. fora-

ponta (R$/kWh) *

Market 

share

Capex do sistema de armazenamento (R$/kWh)

4.000 2.800 2.200 1.600 1.000

CELPA PA 3.316 2,5%

ENERGISA TO TO 2.983 0,7%

COELBA BA 2.607 5,2%

ENEL RJ RJ 2.595 3,0%

CEMAR MA 2.452 1,8%

ENERGISA PB PB 2.297 1,2%

COSERN RN 2.014 1,4%

CEMIG MG 1.776 8,2%

RGE RS 1.666 2,1%

CELPE PE 1.619 3,5%

ELEKTRO SP 1.561 3,9%

CELG GO 1.493 3,7%

LIGHT RJ 1.469 6,6%

COPEL PR 1.429 7,4%

COELCE CE 1.404 3,2%

CPFL Paulista SP 966 6,8%

Elektropaulo SP 742 11,3%

∑: 72,5%

VPL negativo

VPL positivo

* Tarifa A-4 Verde com tributos



TAYO ENERGIA 

Sistemas híbridos ajudam muito em 
viabilizar soluções de 
armazenamento para usuários em 
média tensão
Distribuidora Estado

Ponta vs. fora-

ponta (R$/kWh) *

Market 

share

Capex do sistema de armazenamento (R$/kWh)

4.000 2.800 2.200 1.600 1.000

CELPA PA 3.316 2,5%

ENERGISA TO TO 2.983 0,7%

COELBA BA 2.607 5,2%

ENEL RJ RJ 2.595 3,0%

CEMAR MA 2.452 1,8%

ENERGISA PB PB 2.297 1,2%

COSERN RN 2.014 1,4%

CEMIG MG 1.776 8,2%

RGE RS 1.666 2,1%

CELPE PE 1.619 3,5%

ELEKTRO SP 1.561 3,9%

CELG GO 1.493 3,7%

LIGHT RJ 1.469 6,6%

COPEL PR 1.429 7,4%

COELCE CE 1.404 3,2%

CPFL Paulista SP 966 6,8%

Elektropaulo SP 742 11,3%

∑: 72,5%

VPL negativo 

sistema solar + 

armazenamento

VPL positivo

sistema solar + 

armazenamento

* Tarifa A-4 Verde com tributos
Sistema FV usado exclusivamente para 

carregar baterias



Capítulo 06
Conclusões



Conclusões

O desenvolvimento do 
mercado de armazenamento é
essencial para a evolução e 
crescimento futuro da 
geração solar fotovoltaica de 
forma sustentável e segura. 
Para poder oferecer 
verdadeira autonomia 
energética, soluções de 
geração distribuída precisam 
incluir sistemas de 
armazenamento.

Existe uma grande variedade de 
aplicações para sistemas de 
armazenamento. Projetá-los para 
que estes sistemas possam 
oferecer diferentes funcionalidades 
é essencial para melhorar a 
atratividade econômica do 
investimento, reduzindo, assim, o 
tempo de retorno.
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Conclusões

Usuários localizados nas área de 
concessão com as maiores 
diferenças entre as tarifas no 
horário ponta e fora-ponta, tais 
como Celpa, ETO, Cemar, Coelba, e 
Enel-RJ terão os maiores 
benefícios adotando sistemas de 
armazenamento. Usuários com 
elevados picos de demanda, 
principalmente aqueles pagando 
mais que R$ 30/kW também 
deveriam considerar a instalação 
de um sistema de armazenamento.

A falta de regulamentação 
específica para conexão de 
sistemas de armazenamento à 
rede, tanto como a ausência de 
certificados para inversores 
híbridos dificultam, mas não 
inviabilizam a implantação de 
sistemas de armazenamento.
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Mapa de Empresas 
atuantes no ramo 
de Armazenamento



Mapa de Empresas
ABB

AEG

Axitec

BSB 

BYD

CATL

Delta Energia

DLG

Duracell

Energy Source

Enphase

ESS Ltda.

Moura

Nissan

Outback Power

Panasonic

PHB

Powerstar

Puredrive

Saft do Brasil

Samsung

Schneider Electric

Siemens

Simpliphi

Freedom 

Fronius

Fulguris 

Furukawa 

GCL

GE 

GoodWe

Hitachi

Huawei

Johnson Controls

NEC

LG

SMA

SolarEdge

Sonnen

Sungrow

Tayo Energia

Tesla

Trinasolar

Unicoba-UNIPOWER

Victron

WEG

MicroPower

HDF



Patrocinador

vendas@byd.com.br

marcelo.santos@byd.com

Gigante global pioneira em energia limpa, a BYD foi 

fundada em 1995 e rapidamente se tornou a maior 

fabricante mundial de baterias recarregáveis e sistemas 

de armazenamento de energia.

mailto:vendas@byd.com.br
mailto:marcelo.santos@byd.com
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Todos os direitos reservados.
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contato@greener.com.br

www.greener.com.br 
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