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1. Introdução 
 

Com a adoção da bandeira branca, o custo da energia elétrica para o 
consumidor será mais elevado nos horários do pico da demanda, entre 18 
horas e 21 horas, e menor nos horários de pouca demanda, normalmente entre 
meia noite e 6 horas da manhã. O objetivo maior da diferenciação de tarifas é 
proporcionar uma melhor distribuição do consumo ao longo do dia, e assim 
evitar que usinas a diesel, que operam nos horários de pico de consumo, sejam 
ativadas. Essa iniciativa diminuirá a necessidade de expansão dos sistemas de 
geração, transmissão e distribuição, com consequente redução de custos para 
a sociedade. 

Medidores apropriados serão empregados para tarifar o consumo de 
energia em função da hora em que ela é consumida. 

Há uma tendência em se desenvolver e utilizar sistemas residenciais 
que armazenem energia nos horários de pouca demanda, e a utilize nos 
horários de pico, proporcionando assim consideráveis benefícios sociais, 
econômicos e ambientais. A empresa NEC, por exemplo, produz e comercializa 
tais sistemas exclusivamente para consumidores do Japão. 

Com o sistema apropriado, a energia armazenada no banco de baterias 
pode ser proveniente tanto da rede comercial quanto de geradores 
fotovoltaicos e eólicos de pequeno porte instalados na própria residência. 

A Fig. 1 mostra a curva de consumo, armazenamento e consumo de 
energia de um consumidor residencial, ao longo de 24 horas. 

Na Fig. 2 é mostrada a representação em blocos de um sistema de 
armazenamento de energia, para uso residencial, formado pelos seguintes 
componentes: 

 
a) Rede comercial de energia elétrica; 
b) Inversor bidirecional conectado à rede elétrica; 
c) Banco de baterias; 
d) Módulos fotovoltaicos; 



e) Conversor cc-cc para controle da energia gerada pelos módulos 
fotovoltaicos e rastreamento de MPPT; 

f) Cargas locais 
g) Sistema de gerenciamento da energia (não mostrado na figura). 
 
 
Na Fig. 3 são mostradas fotografias de equipamentos para 
armazenamento de energia, em uso no Japão. 

 
 

 
Fig. 1- Curva de consumo, geração e armazenamento de energia. 
 
 
 

 
 
Fig. 2- Representação de um sistema residencial para armazenamento de energia. 

 
 

 
 
Figura 3 – Fotos de equipamentos comerciais utilizados no Japão. 



2. Objetivos  
 

O principal o objetivo do trabalho é gerar conhecimento que permita a 
um engenheiro: conceber, modelar, dimensionar, simular, construir e testar 
sistemas de armazenamento de energia, para uso residencial, com integração 
de geração eólica de pequeno porte e fotovoltaica. 
 
 
3. Metodologia 

 
1) Revisão bibliográfica; 
2) Modelagem matemática; 
3) Simulações; 
4) Projeto e construção de protótipos; 
5) Estudos experimentais. 

 
 
4. Cronograma de atividades  
 
Inicio do trabalho: agosto/2016 
Fim do trabalho: dezembro/2017 
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Etapas da Pesquisa 
 

1) Estudo e análise de artigos, livros, manuais e dados de fabricantes de 
equipamentos; 

2) Análise comparativa das possíveis arquiteturas de sistemas para o 
armazenamento de energia, e das topologias dos conversores que 
possam ser empregados; 

3) Análise das possíveis estratégias de controle local e global do sistema; 
4) Definição de uma estratégia para o gerenciamento da energia do 

sistema, com foco em economia de energia e eficiência energética; 
5) Definição da arquitetura do estágio de potência e de controle; 



6) Modelagem e validação por simulação; 
7) Dimensionamento e construção de protótipo de laboratório; 
8) Estudos experimentais; 
9) Documentação, apresentações orais e publicação de artigos; 
10) Redação e defesa pública da dissertação de mestrado. 
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