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1. Introdução 

As interrupções instantâneas ou prolongadas no fornecimento de energia elétrica, junto com os 
afundamentos de tensão e a crescente demanda de energia, especialmente nas horas de ponta de consumo, 
representam alguns dos mais difíceis e importantes problemas de fornecimento de energia elétrica que afetam 
o setor elétrico. 

Junto com a modernização econômica e industrial, um número cada vez maior de equipamentos para 
controle de processos e monitoramento, com alta exigência na qualidade da energia, são instalados e 
utilizados pelos consumidores (por exemplo computadores). Desta forma, afundamentos de tensão ( “voltage 
dips”, “flickers”, etc.) que não causavam nenhum problema no passado, atualmente causam distúrbios nos 
processos que levam a custosas interrupções de produção ou de processamento de dados. A reestruturação do 
setor elétrico brasileiro e a nova legislação aplicável a este mercado, aceleraram a necessidade de soluções 
relacionadas a estes problemas.  

Outro aspecto importante da situação atual do setor elétrico é a dificuldade em aumentar a capacidade de 
geração instalada, que deriva da dificuldade em construir novas usinas hidroelétricas de grande porte (seja por 
falta de recursos financeiros, pelo esgotamento dos recursos hídricos em determinadas áreas ou pelos 
prejuízos ambientais). Desta forma, a crescente demanda por energia elétrica, especialmente nas horas de 
ponta de consumo, vem sendo suprida com o suporte de novos sistemas, como os térmicos e nucleares, 
instalados ou em vias de instalação. 

Para atender estas exigências de qualidade e quantidade da energia elétrica fornecida, uma das opções são 
os sistemas que, instalados diretamente nos locais de consumo, corrigem os problemas de afundamento de 
tensão e fornecem energia nas horas de ponta independentemente da rede. Tendo em vista a utilização destes 
sistemas, para melhorar a qualidade da energia fornecida e diminuir os problemas de demanda de energia nas 
horas de ponta de consumo, o LACTEC, em parceria com a Copel Distribuição, desenvolveu um sistema 
protótipo de acumulação de energia a base de baterias especiais de chumbo-ácido. Os objetivos do 
desenvolvimento deste sistema são: 

1.) Testar este sistema funcionando diariamente como gerador de energia nas horas críticas de consumo, 
das 18 até as 22 h (permitindo desligar uma determinada carga da rede de distribuição, neste 
período). O sistema se recarrega nas horas da madrugada fora do pico de consumo, das 24 até as 6 h. 

2.) Ligar este sistema piloto “on line” na rede, permitindo: 

2.1)  Realizar correções ativas das oscilações de tensão da rede (afundamentos de tensão), 
por meio de injeção de potência, no período das 6 até as 18 h. 

2.2)  Funcionar como um “no-break” (UPS) durante o período diurno (“Stand-by”, desde 
as 6 até as 18 h) 

O sistema protótipo, construído e em funcionamento no LACTEC, tem a capacidade de fornecer 12 kW 
durante 5 horas, o que representa 60 kWh de energia. Atualmente, o sistema protótipo, que está em 
funcionamento desde abril/2000, funciona no regime de corte da carga nas horas de ponta. Para este fim, o 
sistema é carregado diariamente durante a madrugada, e fornece a energia necessária para a iluminação 
externa do LACTEC no período das 18 até as 22 h. Numa segunda etapa, ainda em preparação, o sistema 
permanecerá “on line” para funcionar no regime de correção ativa. 

No trabalho é apresentada a descrição do sistema, junto com os resultados preliminares do seu 
funcionamento, os custos do sistema (com capacidade de 10 kW até 250 kW) e a infra-estrutura requerida 
para sua instalação e operação. Finalmente são analisadas as perspectivas destes sistemas no Brasil, 
considerando o estado da arte e a experiência acumulada na utilização destes sistemas no mundo. 
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2. Descrição do Sistema 

O sistema consta de três partes: 

2.1) O banco de baterias 

2.2) O carregador/inversor 

2.3) O Sistema de Monitoramento e Controle. 

 

2.1. O banco de baterias 

O banco de baterias foi desenvolvido pelo LACTEC em conjunto com o Departamento de Química da 
UFSCar e a empresa Saturnia – Hawker. 

Visando um banco de baterias com garantia de funcionamento de mais de 6 anos em regime de descarga 
diária, o LACTEC e a UFSCar definiram o tipo de placas, o número de elementos, a capacidade, as ligas de 
Pb das grades, a composição do material ativo e outros parâmetros utilizados na construção das placas. Os 
resultados do dimensionamento foram executados pela empresa Saturnia-Hawker. 

O sistema de baterias foi instalado num local construído para atender todas as exigências de 
funcionamento do sistema (controle de temperatura, ventilação, etc.). Nas figuras 1 e 2 podem ser vistas 
fotografias do sistema de baterias já instaladas no local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fotografia do conjunto de 4 
baterias de 6 elementos instalada no 
LACTEC. 

Figura 2. Fotografia da parte superior das 
baterias, onde podem ser vistos detalhes 
do sistema. 
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2.2. O Sistema Carregador / Inversor 

O Sistema Carregador / Inversor foi desenvolvido para atender características específicas do 
protótipo. Uma destas características é a necessidade de trabalhar com até 250 A e 48 V (apenas no caso 
específico do protótipo), o que implica na necessidade de componentes fora do padrão (alta corrente, baixa 
tensão). Outra característica do protótipo é que, por ser experimental, o mesmo comporta uma série de 
dispositivos de leitura e comando desenvolvidos unicamente para este caso, com controles de corrente (CA 
trifásica de saída do inversor e CC das baterias), de temperatura e tensões (de entrada, CA trifásica, da rede e 
saída do inversor, e CC das baterias). Todas estas informações são analisadas pelo software desenvolvido no 
LACTEC (descrito no Sistema de Monitoramento e Controle) e em função dos valores medidos são tomadas 
decisões automaticamente. Desta forma, o sistema carregador / inversor possui uma estrutura que permite 
sua interação com o sistema de controle (computador) específica para este projeto. Nas Figura 3 pode ser 
vista uma fotografia do sistema carregador / inversor instalado no LACTEC. Na Figura 4 temos uma 
fotografia do interior do equipamento, sendo que do lado esquerdo temos os componentes relativos ao 
carregador e do lado direito os relativos ao módulo inversor. 

Características gerais e técnicas do sistema carregador / inversor: 

1) Módulo carregador de baterias, tiristorizado, para 48 Volts nominais, com capacidade de 15 kVA, 
alimentação AC trifásica e controle de corrente continua de zero a 150 Ampères com tensão limite 
superior regulável entre 38 Volts e 65 Volts. 

Comando e proteção geral da entrada de corrente alternada trifásica de 220 VAC com disjuntor 
termo/magnético de alta velocidade e fusíveis rápidos. 

Características técnicas do carregador: 
Potência nominal:     15 kVA 
Potência de saída máxima em CCA):   13 kW 
Tensão de recarga das baterias variável   54 V – 64 V 
Tensão de flutuação ajustável    48 V – 55 V 
Corrente CC de carga variável   60 A – 160 A 
temperatura de operação    0 ºC – 45 ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Vista da parte interna do sistema carregador / inversor, 
(carregador - módulo da esquerda e inversor - módulo da direita) 

Figura 3. Sistema carregador – 
inversor 
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Figura 5. Software de comando e controle do 
sistema de acumulação de energia. O software cria: 
1. Duas áreas de mensagens (parte superior 

esquerda) 
2. Gráficos selecionáveis on-line de temperaturas, 

correntes e tensões. (parte inferior esquerda) 
3. Display de valores de temperaturas (24 vasos e 2 

temperaturas externas, parte direita inferior). 
4. Status dos relês e contatoras (parte superior 

direita) 
5. Dados de tensões e correntes (parte central). 

2) Módulo inversor de corrente contínua, de 48 V nominais, para corrente alternada senoidal, trifásica de 
220 VAC. Potência máxima de entrada DC de 12 kVA, feita através de "IGBT". Correção do fator de 
forma de onda por ferro ressonante, e saída mínima de 9 kVA plena carga, com carga linear. 

  

Características técnicas do Inversor: 
Potência nominal     12 kVA 
Potência mínima de saída    9 kVA 
Corrente contínua máxima a plena carga  200 A 
Tensão de recarga das baterias variável   54 V – 64 V 
Tensão de saída AC     220 V 
Temperatura de operação    0 ºC – 45 ºC 

 

2.3. O Sistema de monitoramento e controle 

O Sistema de Monitoramento e Controle, desenvolvido pelo LACTEC, é formado pelo hardware 
(placas e componentes) montado num PC Pentium 166 KHz, o software, os relês de comando, os sensores 
de temperatura e os dispositivos para medir correntes e tensões. 

Este sistema “inteligente” controla automaticamente a corrente de carga das baterias em função do 
regime de funcionamento escolhido, tendo autonomia para diminuir ou aumentar a intensidade da mesma em 
função da temperatura das baterias e do tempo estipulado para o processo de carga. O sistema controla os 
períodos de carga, descarga e “stand by” automaticamente, monitorando permanentemente o estado da rede 
externa de alimentação (em casos de queda de energia externa, aciona os relês de comando correspondentes 
a esta situação). 

Durante os períodos de carga e descarga 
diários, o sistema monitora em tempo real a 
eficiência do equipamento (armazenando os dados 
sobre a potência e energia de entrada e comparando 
com os dados de energia e potência de saída), 
controlando paralelamente o estado de 
funcionamento da rede trifásica de saída (correntes e 
tensões), resguardando o equipamento de possíveis 
problemas no circuito de iluminação que está sendo 
alimentado (curtos, etc.). 

Em termos gerais o sistema monitora e 
controla um conjunto de 40 variáveis (26 
temperaturas, 7 tensões, 7 correntes) em tempo real, 
tomando decisões em função das leituras efetuadas. 
 O Software cria um ambiente que permite 
visualizar todas estas variáveis em tempo real (ver 
Figura 5), assim como seus gráficos em função do 
tempo, por períodos de 24 h. Todas as informações 
são gravadas diariamente em arquivos, evitando a 
perda das mesmas. 

Sendo este sistema de monitoramento e 
controle um ponto crítico para o funcionamento do 
sistema como um todo, ele próprio (o PC com o 
hardware, software e relês de comando) é assistido 

por um “no-break” e é monitorado permanentemente por dois sistemas independentes, auto-alimentados e 
redundantes, do tipo “watch-dog”, que acionam um sistema de proteção (também independente), em caso de 
um eventual erro fatal no PC que possa travar o funcionamento do computador. 
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3. Resultados 

A seguir são apresentados os resultados do funcionamento do sistema no regime de corte da carga de 
ponta (no período das 18 até as 22 s). A carga alimentada inicialmente pelo sistema (a iluminação externa do 
LACTEC) consiste de 4 lâmpadas alógenas de 300 W, 22 lâmpadas de vapor de sódio de 70 W com reator 
eletrônico, 9 lâmpadas de vapor de sódio de 250 W com reator convencional e 3 lâmpadas de vapor metálico 
de 250 W com reator convencional, totalizando aproximadamente 5,7 kW. 

Na Figura 6 é apresentado um gráfico de corrente, durante um período de funcionamento do sistema 
de 3 dias. Os valores negativos de corrente indicam a descarga das baterias (durante o fornecimento de 
energia para a iluminação externa do LACTEC) e os valores positivos a recarga das baterias, após o período 
crítico. Esta recarga, se necessário, pode ser adiada para horários mais afastados do período crítico, por 
exemplo, pode começar a partir das 24 s e não das 22 s como é feito atualmente. 

Gráficos semelhantes são obtidos diariamente para a tensão das baterias, temperatura de cada 
elemento, correntes e tensões na saída trifásica do inversor (CA) e finalmente para as correntes e tensões na 
entrada trifásica do carregador (CA). A partir destes dados obtemos as eficiências dos processos de carga, 
inversão e do próprio armazenamento de energia (razão entre a energia fornecida às baterias durante a carga e 
a retirada durante a descarga). Na tabela 1 apresentamos estes valores, calculados a partir das potências 
aparentes, medidas experimentalmente. 
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Figura 6. Gráfico das correntes de carga e descarga das baterias, no período de 
funcionamento do sistema. Os valores negativos correspondem a corrente de 
descarga 
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Tabela 1. Valores das eficiências dos processos de carga, armazenamento e inversão, em função das 
potências aparentes, medidas experimentalmente. 

Processo Eficiência 

Carga 62,5 % 

Inversão 75 % 

Armazenamento 80% 

Eficiência total  37,5 % 

 

A eficiência total do sistema (que é o produto das eficiências parciais) pode ser melhorada através do 
aumento da tensão do banco de baterias, melhorando a relação V/I do sistema (para um sistema de maior 
potência e não um protótipo). Através desta e outras pequenas modificações (relacionadas ao aumento de 
potência do sistema), o sistema pode atingir facilmente uma eficiência total de aproximadamente 60%, sem 
aumento do custo por kW armazenado. 

O custo do protótipo, de 12 kVA com autonomia de 5 s, considerando os sistemas auxiliares para 
levantamento de dados, foi de aproximadamente 3.000 R$/kW. Este valor é reduzido para aproximadamente 
2000 R$/kW em caso de um sistema comercial até 20 kVA (o sistema comercial não dispõe dos sistemas de 
aquisição de dados, etc). No caso de um sistema comercial de 250 kVA, o custo estimado por kW, de uma 
única unidade, diminui para aproximadamente 1.200 R$/kW e finalmente, no caso da construção de um 
número superior a 10 unidades de 250 kW, o custo por kW diminui para aproximadamente 800 R$/kVA. 
Estes valores foram obtidos do protótipo construído (para sistemas de até 20 kVA) e para sistemas de maior 
potência, por consulta junto às empresas que participaram do desenvolvimento. 

Nos custos estimados dos sistemas de 250 KVA, foi incluído o custo do sistema de sincronização, 
que permite a ligação “on line” do sistema na rede. A montagem deste sistema de sincronização, no protótipo 
instalado no LACTEC, é o passo seguinte no desenvolvimento destes sistemas e está programado para o 
próximo ano. 

 

4. Perspectivas 

A renovada importância dos sistemas de acumulação de energia é produto das novas demandas e da 
sua influência na estrutura dos sistemas de abastecimento de energia elétrica em geral. Durante as últimas 
décadas, têm acontecido enormes mudanças na demanda, forçadas pelas modernas economias. Isto está 
exigindo replanejamentos nos sistemas de fornecimento de energia elétrica [1]. Estas mudanças na estrutura 
fizeram com que as companhias fornecedoras começassem a pensar e agir segundo essas novas condições 
sendo, cada vez mais, obrigadas a oferecer aos consumidores serviços de qualidade mais eficientes, 
ecologicamente limpos e a preços mais competitivos. Neste contexto, os sistemas de acumulação de energia a 
base de baterias de chumbo-ácido vem sendo instalados e utilizados amplamente em diferentes regimes de 
funcionamento [2-4]. Entre os mais importantes estão as correções de distorções de tensão [5,6] e o corte da 
carga de ponta [7-9]. De acordo com as análises acima, os sistemas de baterias para a acumulação de energia 
se apresentam com um futuro muito promissor. Estes sistemas, apontados como um mercado emergente 
estratégico para as indústrias de baterias de chumbo-ácido, estão sendo adotados pela maioria dos países do 
primeiro mundo. Grandes empresas como a Johnson Controls Inc, Exide e outras, junto com o US Department 
of Energy (DOE) e o Electric Power Research Institute (USA), estão investindo na organização de programas 
de intercâmbio e transferência de tecnologia com o objetivo de assegurar os benefícios econômicos e 
estratégicos dos sistemas de baterias para a acumulação de energia (incluindo os relacionados às aplicações 
em transporte). Como resultado destas atividades, no presente, ha vários sistemas de armazenamento de 
energia, à base de baterias de chumbo-ácido, estão sendo instalados nos EUA e outros estão em fase de 
planejamento [9]. 
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5. Conclusões 

Sistemas de acumulação de energia a base de baterias de chumbo-ácido são uma opção viável para 
racionalizar e melhorar o consumo de energia elétrica. Os principais modos operativos destes sistemas 
incluem: (i) fornecimento de energia ininterrupta (UPS), (ii) aprimoramento da qualidade da energia fornecida 
(correção ativa de tensão) e (iii) corte da carga de ponta ( “peak shaving” ). Devido às constantes perturbações 
das redes de T&D, existe uma crescente demanda por soluções que permitam melhorar a qualidade da energia 
elétrica fornecida, o que implica em sistema que possam operar em múltiplos regimes. Para operar em tais 
regimes, o LACTEC desenvolveu um sistema de armazenamento de energia a base de baterias de chumbo-
ácido especiais, com grande capacidade de acumulação de energia e durabilidade, desenvolvidas dentro do 
próprio projeto. O sistema está em operação desde abril/2000, nas dependências do LACTEC, no regime de 
corte da carga de ponta. No Brasil, dadas as características do seu sistema elétrico, estes sistemas ou similares 
terão de ser utilizados, não só para um crescimento programado dos investimentos, mas também na medida 
em que a modernização do país exige, cada vez mais, abastecer áreas limpas com energia de qualidade (sem 
afundamentos) e serviços mais eficientes, com sistemas de baixo custo, de rápida resposta e de alta 
confiabilidade. 

6. Bibliografia 

[1] Brendan Kirby, Eric Hirst and James Vancoevering. “Unbundling Electric Generation and Transmission 
Services”, Energy, V.20, N°12 (1995), p.1191-1203. 

[2] R. Wagner. “Large lead/acid batteries for frequency regulation, load levelling and solar power 
applications”, J.P.Sources 67 (1997) 163-172. 

[3] G.W.Hunt. “Design and commissioning os a valve regulated lead/acid battery energy-storage system for 
backing up critical enviromental loads”, J.P.Sources 67 (1997) 179-186. 

[4] R Wagner, et. al. “A multifuncional energy-storage system with high-power lead-acid batteries”, 
J.P.Sources 78 (1999) 156-163. 

[5] B. Ratering-Schnitzler, R. Harke, et.al. “Voltage quality and reliability from electrical energy-storage 
systems”, J.P.Sources 67 (1997) 173-177. 

[6] P. Taylor, P. Butler and W. Nerbun. “Lead/acid batteries in systems to improve power quality”, 
J.P.Sources, 67 (1997) 187-191. 

[7] G. W. Hunt. “Operational experience and performance characteristics of a valve regulated lead-acid 
battery-storage system for providing the customer with critical load protection and energy-management 
benefits at a lead-recycling plant”. J.Power Sources, 78 (1999), p.171-175. 

[8] W.C.Spindler. “Lead/Acid batteries in utility energy storage and power control applications”, J.Power 
Sources, 35 (1991), p.17-21. 

[9] C.V.D’Alkaine, P.R.Impinnisi. ”Baterias de chumbo-ácido Stand-by para sistemas de acumulação de 
energia” Anais do V Seminário de Materiais Elétricos, Curitiba-PR (1996), Vol. II, p. 814-824 

 

 

 

 

 

 

 


