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“ Um jovem em casa deve amar os pais, e fora de casa respeitar os velhos. Deve ser 

discreto, mas, ao mesmo tempo, falar com convicção quando se fizer necessária a 

sua ação. Deve amar a todos os homens, sem distinção, e alegrar-se com as 

pessoas de bom coração. Se assim se portar, terá condições de bem se governar, e 

a outros. 

.......... 

Se o povo for conduzido apenas por meio de leis e decretos impessoais e se forem 

trazidos à ordem apenas por meio de punições, ele apenas procurará evitar a dor 

das punições, evitando a transgressão por medo da dor. Mas se ele for conduzido 

pela virtude e trazido à ordem pelo exemplo e pelos ritos em comum, ele terá o 

sentimento de pertencer a uma coletividade e o sentimento de vergonha quando agir 

contrário a ela e, assim, bem se comportará de livre e espontânea vontade. ” 

 

Confúcio, 551-479 a.C. 
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RESUMO 

 

O potencial brasileiro em recursos renováveis e o cenário dinâmico acerca de 

sustentabilidade e geração distribuída, juntamente com os avanços tecnológicos e 

as quedas dos custos, têm instigado maiores estudos sobre a viabilidade de 

sistemas híbridos de energias renováveis. A energia renovável vem sendo alvo de 

intenso estudo com vistas a sua aplicação em ambientes urbanos, notavelmente em 

edifícios. 

Neste trabalho modela-se parametricamente um sistema híbrido fotovoltaico-eólico-

bateria-gerador de um edifício sem conexão com a rede, resultando em um balanço 

de energia e custo. No levantamento do potencial de captação e consumo de 

energia são considerados aspectos regionais, tecnológicos, espaciais e temporais. 

No equacionamento do sistema, desenvolve-se um algoritmo de despacho para 

atender qualquer composição do sistema híbrido (CSH). A modelagem em Excel 

permite o equacionamento, representação gráfica, simulação e otimização da 

solução. O processo de otimização baseia-se em algoritmos evolutivos multiobjetivos 

e adota-se a técnica de enxame de partículas, devido a necessidade de minimizar 

quatro objetivos simultaneamente: investimento, despesas operacionais, 

probabilidade de falta de energia, tempo de operação do gerador diesel. O objetivo 

do modelo é obter a melhor CSH por meio de simulação estocástica no espaço de 

soluções, em termos dos multiobjetivos estabelecidos. O espaço de objetivos 

representa todas as CSH simuladas, e por meio de restrições aplicáveis a estes 

resultados, é possível refinar progressivamente a faixa de variação de cada 

componente do SH. A metodologia do ℰ-constraint é adotada para encontrar a 

Fronteira de Pareto. 

A simulação de alguns cenários considera a combinação entre as seguintes 

variáveis de entrada: localidade, tipo de uso e classe de consumo. Os resultados 

indicam sistemas mais enxutos em localidades de alta insolação, sob uso comercial 

e classe de consumo maior. O uso de geradores diesel se confirma como uma 

alternativa de baixo investimento e grande confiabilidade, mas, penalizando os 

custos operacionais e as emissões poluentes. A aplicação de aerogeradores em 

edifícios não revela benefícios evidentes, dado seu alto custo e baixo rendimento 

sob aplicações urbanas, e principalmente inconsistência de geração de energia dado 

o regime intermitente dos ventos. Dos quatro componentes analisados, a geração de 

energia fotovoltaica apresenta os resultados preferenciais em termos de custo. 

Subindo a classe de consumo, os sistemas híbridos otimizados indicam menores 

bancos de bateria em situações onde o gerador diesel opere ocasionalmente. Caso 

o requisito seja de que o gerador raramente opere, ao subir a classe de consumo os 

bancos de bateria tendem a ser relativamente maiores. O resultado deste trabalho é 

um modelo flexível que permite a simulação e adaptação de diversos parâmetros, 

possibilitando um maior entendimento da interação entre os vários componentes do 

sistema híbrido, bem como abre um novo enfoque para aplicação de outras 

tecnologias. 



 

 

Palavras-chave: geração autônoma, fontes renováveis, edifícios, sistemas híbridos 

de energias renováveis, otimização multiobjetivo, MOPSO, Fronteira de Pareto. 

ABSTRACT 

 

The potential of the Brazilian renewable resources and the dynamic scenery around 

sustainability and distributed generation, along to the technological progress and cost 

declines, have instigated more research about feasibility of renewable hybrid energy 

systems. Renewable energy has been the target of intensive studies regarding its 

applications on urban environment, specially on vertical buildings. This research 

models a hybrid system photovoltaic-wind-battery-generator of an autonomous off-

grid building, resulting in a balance of energy and cost. In the harvesting potential 

and the demand load estimations, regional aspects, technological, spatial and 

temporal aspects are considered. While equationing the system, a dispatch algorithm 

is modelled in a way to settle any hybrid composition (CSH). Excel modelling enables 

the mathematical balance, graphical visualization, simulation and optimization of 

each solution. The optimization process relies on multiobjective evolutionary 

algorithm, and adopts particle swarm technique due to its flexibility to minimize four 

objectives simultaneously: CAPEX, OPEX, loss of load power, operation time of 

diesel generator. The objective of this model is to find the best CSH by using 

stochastic simulation on solution space, in terms of the desired multiobjectives. The 

objective space represents all performed simulations, and by refining the solutions 

that fit on the objective criteria, it is possible to improve gradually each system 

optimal range. The ℰ-constraint method is performed to find Pareto Frontier. 

Simulations of different scenarios consider the combination of the following input 

variables: geographic place, type of use (load curve) and consumption class. Results 

depict leaner systems at places of high insolation, commercial use and larger 

consumption class. The use of diesel generator points it as a low investment 

alternative and great reliability, but, penalizing operational costs and polluting 

emissions. Application of building integrated wind turbines does not reveal visible 

benefits, due to their high cost and low efficiency under these conditions, and mainly 

the inconsistency on power generation given the intermittent wind profile. After 

analyzing the four components, the photovoltaic power generation presents 

preferential results regarding cost. Higher consumption classes lead to optimized 

hybrid systems with smaller battery banks in the cases where diesel generator 

occasionally operates. Requirements for it negligible operation on higher 

consumption classes bring the need of relatively bigger battery banks. The result 

from this work is a flexible model which allows simulation and adaptation of several 

parameters, enabling a more complete understanding of the interaction on the 

several hybrid system components, as well as opening a new approach for other 

technology applications.  

 



 

Keywords: off-grid generation, renewable resources, vertical buildings, renewable 

hybrid energy systems, multiobjective optimization, MOPSO, Pareto Frontier. 
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SMA  – Simulação Múltipla Aleatória 

SMO  – Simulação Múltipla Otimizadora 

UC  – Unidade Consumidora 

VH   – Vetor horário com 8760 elementos 



 

SUMÁRIO 

 

1  INTRODUÇÃO  ................................ ................................ ......... 18  

1.1 CONTEXTO ................................................................................................. 18 

1.2 O PROBLEMA ............................................................................................. 19 

1.3 OBJETIVOS ................................................................................................. 22 

1.4 JUSTIFICATIVA ........................................................................................... 23 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ................................................................ 25 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  ................................ .................. 26  

2.1 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E GERAÇÃO DISTRIBUÍDA ........................... 26 

2.2 CURVA DE CARGA ..................................................................................... 28 

2.3 FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA ....................................................... 30 

2.3.1 Energia Fotovoltaica ................................................................................. 31 

2.3.2 Energia Eólica ........................................................................................... 35 

2.4 SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUPTA ................................................. 40 

2.4.1 Bancos de Baterias ................................................................................... 40 

2.4.2 Gerador Diesel .......................................................................................... 44 

2.5 SISTEMAS HÍBRIDOS DE ENERGIA .......................................................... 47 

2.6 OTIMIZAÇÃO MULTIOBJETIVO ................................................................. 51 

3  PESQUISA BIBLIOGRÁFICA  ................................ .................... 55  

4  MATERIAIS E MÉTODO  ................................ ...........................  60  

4.1 MATERIAIS .................................................................................................. 60 

4.2 MÉTODO ..................................................................................................... 64 

4.2.1 Definição do sistema e estratégia operacional .......................................... 65 

4.2.2 Considerações e critérios.......................................................................... 69 

4.2.3 Equacionamento do problema .................................................................. 90 

4.2.4 Modelagem do simulador ........................................................................ 102 

4.2.5 Modelo matemático de otimização .......................................................... 112 



 

5  ESTUDO DE CASO SIMULADO  ................................ ............... 125  

5.1 Entradas e saídas da simulação ................................................................ 126 

5.2 Simulações classe-tipo-região ................................................................... 130 

5.3 Insolação sob condições específicas ......................................................... 135 

6  ANÁLISE E DISCUSSÃO  ................................ ........................  140  

6.1 Comportamento de sistemas híbridos específicos ..................................... 140 

6.2 Comportamento das variáveis de saída ..................................................... 146 

6.3 Análise de sensibilidade ............................................................................. 150 

6.4 Tendências dos sistemas híbridos ............................................................. 155 

6.5 Avaliação do método de otimização ........................................................... 158 

7  CONCLUSÕES FINAIS  ................................ ............................  159  

REFERÊNCIAS  ................................ ................................ ................ 164  

ANEXO 1 –  CURVAS DE CARGA TÍPICAS  ................................ ......... 170  

ANEXO 2 – TIPOS DE AEROGERADORES ................................ ................ 171  

APÊNDICE 1 – GERAÇÃO ELÉTRICA DE AEROGERADORES .......................  172  

APÊNDICE 2 – FATOR DE CAPACIDADE DOS AEROGERADORES ................ 173  

APÊNDICE 3 – IRRADIAÇÃO POR SUPERFICIE X HORA X MÊS .................... 174  

APÊNDICE 4 – PREÇOS DE BATERIAS ................................ .................... 175  

APÊNDICE 5 – PREÇOS DE AEROGERADORES ................................ ........ 177  

APÊNDICE 6 – DADOS DE VENTO DO BDMET-INMET ................................ . 178  

APÊNDICE 7 – PREÇOS DE INVERSORES HÍBRIDOS ................................ . 179  

APÊNDICE 8 – PREÇOS DE CONTROLADORES E INVERSORES ................... 180  

APÊNDICE 9 – COMPARAÇÃO DE BATERIAS ................................ ........... 181  

APÊNDICE 10 – PREÇO DE GERADORES E CONSUMO DIESEL .................... 182  

APÊNDICE 11 – PREÇOS DE PAINÉIS SOLARES ................................ ....... 183  

APÊNDICE 12 – CUSTOS PMA ................................ ...............................  184  

APÊNDICE 13 – CSH: RESULTADOS DA FUNÇÃO TABELA (1/2)  .................. 185  

APÊNDICE 14 – SIMULAÇÕES EC1 A EC8 (1/2)  ................................ ........ 187  

APÊNDICE 15 –  RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO INDIVIDUAL  ...... 189  

 

 

  



19 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

Sabe-se que a disponibilidade energética proporcionada pelas fontes 

renováveis seria mais do que suficiente às necessidades da sociedade. (FEITOSA, 

2012). Nos Estados Unidos, as metas do governo visam atingir 20% de sua matriz 

energética com base em energia eólica até 2030 (NREL – Smith et al, 2012). Além 

disso, as quedas de mais de 10% ao ano desde 2010 no custo de sistemas 

fotovoltaicos (NREL, 2016) têm dado perspectivas otimistas em relação ao futuro 

energético global. 

A diversidade e intensidade no uso dos recursos naturais renováveis no 

Brasil é forte e atinge a margem de 41% frente a média mundial de 13%, de acordo 

com o Balanço Energético Nacional de 2015, do Ministério de Minas e Energia 

(SCIUTTO, 2016). Entretanto, a matriz energética brasileira ainda é pouco flexível e 

apresenta elevado custo de transmissão e distribuição. Perdas de energia, custos 

ambientais, a distância dos grandes potenciais hidrelétricos e a necessidade 

crescente de manter uma matriz limpa estimulam, progressivamente, a 

regulamentação e os investimentos em geração de fontes alternativas de energia 

elétrica e próxima dos consumidores (FREITAS, 2011).  

A abertura do mercado de energia à geração independente (micro e mini 

geração) homologado pela ANEEL em 2012, através da Resolução Normativa 482 

atualizada em 2015, constitui-se de um grande passo rumo à flexibilização e 

renovação da matriz energética brasileira. (COSTA, 2014) 

No contexto energético atual as edificações modernas buscam utilizar fontes 

renováveis como a energia solar e eólica. Isto traz consigo a dependência de um 

suprimento ininterrupto de energia, o que tem sustentado o uso de geradores 

baseados em fontes não-renováveis (FNR). Seu alto impacto ambiental tem se 

convertido nas últimas décadas em progressivos avanços tecnológicos acerca do 

uso das tecnologias de armazenagem de energia, tais como baterias, células 

combustível, supercapacitores e supercondutores. (DIAS, 2009) (PALO, 2006) 

A trajetória do meio científico no tocante ao tema “fontes de energia” e 

“sustentabilidade” tem se guiado na busca de maiores eficiências de edificações, 

sistemas e equipamentos, bem como no aumento da geração a partir de fontes 
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limpas e renováveis. A utilização de FNR visa complementar lacunas não 

alcançáveis pelas ações anteriores, e a FIGURA 1 ilustra o conceito desta 

abordagem moderna. 

 

FIGURA 1 – PIRÂMIDE ENERGÉTICA E A SUSTENTABILIDADE 

 

FONTE – AIPEX (2017) 

 

Toda esta combinação tecnológica tem propulsionado a aplicação e uso de 

sistemas híbridos de energia (SHE), que quando utilizados, permitem flexibilizar o 

suprimento energético de edificações, bem como auxiliar na obtenção de 

certificações ou selos verdes – LEED, BREEAM, PBE (STEFANUTO & HENKES, 

2012). Critérios de sustentabilidade – também chamados de selos verdes – nas 

últimas décadas vêm ganhando espaço no mundo, e mais recentemente no Brasil. 

Com base no consumo e em estimativas de potencial local de geração para uma 

dada edificação, pode-se estimar o quanto a mesma pode ser capaz de produzir em 

relação ao seu consumo, possibilitando enquadrar-se como um edifício energia-zero 

(EEZ) (CAVIQUE, 2014). 

Os edifícios são grandes consumidores de energia e representam um 

volume de controle amplo o suficiente para modelar a captação de recursos 

energéticos, tão abundantes nas regiões litorâneas – que concentram cerca de 26% 

da população brasileira (IBGE, 2011). No Brasil cerca de 45% do consumo total de 

energia elétrica é atribuído aos edifícios (ELETROBRAS, 2006) e nos países 

desenvolvidos essa estimativa é de 40%. (PÉREZ-LOMBARD; OTIZ; POUT, 2008). 

Na Europa, as metas de obrigatoriedade de que todo novo edifício a partir de 2020 

seja energeticamente sustentável mobilizam e projetam investimentos gigantescos.  

 

1.2 O PROBLEMA 
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As energias renováveis são relativamente imprevisíveis e dependente das 

condições climáticas. Os efeitos negativos da aleatoriedade desses recursos podem 

ser reduzidos pela integração destas em sistemas híbridos de energia renovável 

(SHER). A implantação de um SHER se configura como um problema complexo 

dadas as incertezas no preço da energia e das tecnologias envolvidas, na energia 

demandada, e na disponibilidade de recursos renováveis. Além disto, trata-se de um 

problema de decisão multiobjetivo pois vários objetivos concorrentes devem ser 

levados em conta (SHARAFI, 2015). 

O enfoque deste trabalho considera a captação e geração de energia 

elétrica pelo consumidor, representado por um edifício sem conexão com a rede 

elétrica – conforme indicado pela área pontilhada da FIGURA 2. Nesta figura, o lado 

esquerdo representa o fluxo tradicional de geração e consumo, e no lado direito, a 

possibilidade de conexão à malha de distribuição é representada apenas como 

sugestão (cor cinza). 

 

FIGURA 2 – ABORDAGEM TRADICIONAL E O ENFOQUE DESTE TRABALHO 

 

FONTE – O autor. 

 

De forma geral, a captação de energia renovável em um edifício depende 

diretamente das restrições físicas vizinhas, tais como causadores de sombreamento, 

redução de velocidade e/ou turbulência do vento. No caso de centros urbanos isso 

pode configurar num delicado problema a ser analisado, o que não ocorre no caso 

de edifícios existentes isoladamente (BOONE, 2013). Independentemente das 

restrições existentes, a existência de um modelo para quantificar o potencial teórico 

de captação de energia das fontes renováveis pode permitir ao consumidor 

identificar se a carga demandada pode ser integralmente suprida pela energia limpa. 

Diante dos diversos fatores que podem influenciar na captação e no 

consumo de energia, torna-se desafiador conhecer qual composição de sistema 

híbrido vai atender às necessidades energéticas do edifício. Essa dificuldade vem de 
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encontro a fatores que variam com o tempo, influenciando tanto na 

captação/geração quanto no consumo. O tipo de uso da energia, a quantidade 

demandada, a disponilidade de recursos, e os hábitos de consumo são algumas 

dessas peculiaridades. 

Na concepção de um problema abrangente como este, o grande desafio 

inicial reside em como calcular a quantidade de energia que é possível extrair de um 

edifício. Conhecidos os limites máximos de geração, pode-se encontrar uma ampla 

variedade de composições do SHER que satisfaçam o balanço energético e venham 

a atender os objetivos técnico-operacionais almejados. Caso existam múltiplos 

objetivos, o problema torna-se mais complexo porque tem-se a necessidade de 

tantos balanços quantos forem necessários a fim de modelar o sistema. 

 A informação de disponibilidade de recursos energéticos, integrada aos 

parâmetros técnicos dos equipamentos de captação disponíveis no mercado, 

permite elaborar um balanço de energia teórica disponível. Quando esta energia é 

contraposta a uma carga de demanda, pode-se realizar um balanço energético onde 

vários aspectos podem ser analisados. Paralelamente ao balanço energético, pode-

se realizar o equacionamento dos custos. A obtenção de um modelo energético e 

um modelo de custo, possibilita que para uma dada composição de sistema híbrido 

(CSH) se verifique parâmetros de desempenho, tais quais: 

 Probabilidade de falta de energia (LOLP) 

 Uso de Energias Não-Renováveis (ENR) 

 Investimento necessário (CAPEX) 

 Despesas anuais com operação e manutenção (OPEX) 

 

Para tanto é necessário estabelecer as condições de captação desta energia, 

o que se pode representar mais facilmente através de um edifício de geometria 

simplificada. A representação de um edifício por meio de sua geometria e 

dimensões, permite estabelecer limites de captação tanto solar quanto eólica. Além 

disto, a modelagem de um SHER genérico é importante para se terem definidas 

tanto a máxima geração teórica, quando o equacionamento matemático do 

problema.  
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O modelo de SHER adotado está representado na FIGURA 3, onde o limite 

do trabalho é o equacionamento dos sistemas, não sendo alvo de estudo o sistema 

de controle e gerenciamento. 
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FIGURA 3 – FORMAÇÃO DO MODELO DE ANÁLISE 

 

FONTE – Adaptação de IRENA (2016). 

 

A definição de uma CSH como ótima não pode ser feita sem comparar seus 

parâmetros de saída com outras composições. Havendo mais de um parâmetro 

como objetivo de desempenho, torna-se mais difícil a escolha da melhor CSH. 

Simular tantas CSH quanto seja possível, poderá refinar consideravelmente a 

solução, mas a ausência de uma sistemática de depuração e seleção pode fornecer 

resultados ineficazes. O método de otimização apresentado é uma forma eficiente 

para se poder distinguir e encontrar um conjunto de soluções de boa qualidade. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é propor um modelo multiobjetivo que permita 

encontrar a melhor composição de sistema híbrido (CSH) para tornar uma edificação 

eletricamente autônoma e sustentável. De forma a alcançar o objetivo geral, este 

trabalho traz os seguintes objetivos específicos: 

a. Caracterizar as curvas de carga e os parâmetros que as influenciam, de 

forma genérica; 

b. Identificar as tecnologias existentes e de maior rendimento, considerando 

os componentes do SHER proposto; 

c. Identificar as condições ótimas que favoreçam a implementação das 

tecnologias abordadas; 

d. Modelar e simular de forma independente as curvas de geração de cada 

fonte, sob diversos cenários; 

e. Apresentar e analisar graficamente o desempenho das múltiplas 

combinações dos componentes do SHER em termos de 

autonomia/eficiência e custo; 
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f. Enfatizar despesas de operação e manutenção no modelo operacional 

do sistema; 

g. Estruturar um algoritmo baseado em otimização multiobjetivo (EMO) que 

facilite o mapeamento e elucidação por meio da aplicação 

computacional; 

h. Investigar a efetividade em aplicar sistemas híbridos de maior 

captação/geração ou de maior armazenagem. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Diante de um cenário global em que sustentabilidade é um fator chave, o 

consumidor consciente se compromete a ir em busca de soluções eficientes. 

Relativo ao consumo energético global, especificamente nos centros urbanos, uma 

das formas de alcançar isto é empreender esforços no aumento da geração 

energética a partir de fontes limpas e renováveis. Algumas das razões para 

desenvolver um trabalho neste âmbito são: 

 Elevada quantidade de edifícios e significativo consumo da malha energética 

(EPE, 2013) 

 Abundância de recursos energéticos renováveis no território brasileiro. 

(CRESESB, 2010) 

 Perspectivas de diversificação das fontes e descentralização da geração 

(DIAS, 2009) 

 Progressivos avanços tecnológicos em termos de eficiência e custo de 

equipamentos (NREL, 2016) 

 Edifícios representam comunidades compactas, onde aplica-se ganho de 

escala (ANDRADE, 2012) 

 

O estudo aborda a modelagem de um sistema híbrido de composição 

desconhecida em um edifício sem conexão à rede elétrica. Objetiva-se com isto 

simplificar o sistema e assim obter resultados livres da interferência de custos da 

rede elétrica local, a fim de visualizar as diferenças entre os SH sob uma base 

comum. O potencial da geração distribuída em centros urbanos é promissor e, 
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estabelecer um limite de controle em torno do edifício facilita a compreensão do 

balanço energético e econômico independente.  

Futuramente, o excedente energético de fato poderá estar interligado à rede 

visando suprimento a outros setores como transportes e indústria, assim como, 

poderá ser facultativo ao consumidor a opção pela conexão à rede. A NT 05/2017 do 

Ministério de Minas e Energia já prevê um aprimoramento do setor de geração e 

distribuição de energia, onde o consumidor poderá gerar e comercializar, podendo 

inclusive utilizar o sistema de distribuição local ou não. 

A possibilidade de tornar-se um edifício autônomo, induz a uma conduta 

moral cujo objetivo final é o ganho coletivo. Em uma escala mais ampla, ao resolver 

o problema de saldo energético, emissões e resíduos de uma edificação 

isoladamente, torna-se mais fácil a integração e manutenção de uma rede maior. Por 

este motivo, o termo autônomo também visa estimular a redução de ineficiências e 

usos desnecessários, além de possibilitar a análise do comportamento de cada 

sistema dentro do SHER e simplificar cenários. 

A aplicação de algoritmos evolutivos (AE) heurísticos e meta-heurísticos por 

meio da otimização combinatória, têm revelado resultados muito satisfatórios nos 

campos da ciência e da engenharia. As técnicas de obtenção de soluções 

aproximadas, como SPEA ou MOPSO, têm demonstrado boa eficiência na 

otimização dos objetivos estabelecidos.  

Desta forma, este trabalho utiliza o algoritmo evolutivo multiobjetivo MOPSO 

– Multi-Objective Particle Swarm Optimization – para encontrar as melhores 

soluções entre objetivos técnico-econômicos almejados. A convergência dos 

resultados no espaço de objetivos se revela rápida e confiável, e permite obter a 

Fronteira de Pareto sem dificuldades. O espaço de soluções possíveis para a CSH 

fica assim limitado a faixas restritas, onde se pode melhor tomar a decisão. 

Nesse contexto, a proposta de um modelo de otimização de sistemas 

híbridos baseado na oferta e demanda do recurso energético visa estimular o 

consumidor a analisar, planejar e viabilizar empreendimentos sustentáveis. A 

aplicação em edifícios aqui proposta, é somente um dos nichos onde desenvolver 

tais estudos e tem como foco edifícios comerciais e residenciais. Em uma escala 

mais ampla, é perfeitamente factível a aplicação de um modelo similar em ambientes 

industriais ou de edificações horizontais. A constatação da carência de estudos em 

identificar o potencial de geração, compará-lo ao consumo, obter uma variedade de 
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sistemas híbridos, para então selecionar os objetivos desejados e customizar o 

sistema conforme requisitos almejados, trouxeram à tona o problema desenvolvido. 

Como resultado, pretende-se constituir uma base de referência em relação ao 

potencial teórico e ao comportamento dos sistemas híbridos com aplicação em 

edifícios. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O Capítulo 1 introduz o tema e a questão central, expondo ao leitor os 

objetivos do trabalho, as justificativas e argumentos factíveis para o desenvolvimento 

desta dissertação. 

O Capítulo 2 apresenta a “Fundamentação Teórica”, na qual são abordados 

a eficiência energética e a geração distribuída, as curvas de carga típicas, fontes 

renováveis de energia, sistemas de armazenagem e fornecimento ininterrupto, 

sistemas híbridos de geração e conceitos da otimização multiobjetivo.   

O Capítulo 3 contém a “Pesquisa Bibliográfica”, ponto de partida e fonte de 

embasamento do conteúdo deste trabalho. Este capítulo apresenta trabalhos 

relevantes nas áreas multidisciplinares abordadas. 

O Capítulo 4 aborda “Materiais e Método”, onde o método proposto foi 

seccionado em cinco etapas importantes de modo a descrever o processo realizado. 

O Capítulo 5 apresenta o “Estudo de Caso” simulado, que é a aplicação do 

modelo multiobjetivo em condições preestabelecidas típicas de regiões do Brasil. 

O Capítulo 6 apresenta resultados suplementares que elucidam mais ainda o 

funcionamento do modelo e permite extrair conclusões importantes, no que se refere 

ao desempenho geral do modelo.  

No Capítulo 7 são feitas as conclusões finais e as sugestões de trabalhos 

futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

 

Eficiência energética (EE) consiste no uso racional da energia, e visa 

melhorar o uso das fontes de energia. Ela pode ser definida como o melhor 

desempenho com o menor gasto de energia (SOUZA, 2014). O conceito de 

eficiência energética de um edifício é assunto de importância crescente nos países 

com grandes concentrações urbanas, devido à percepção histórica do alto consumo 

de energia elétrica nestas edificações. O percentual da população que habita ou 

simplesmente trabalha em edifícios é de fato extremamente relevante.  

A ineficiência energética da maior parte dos edifícios contribui indiretamente 

para alguns fatores já experimentados pelo homem: a indisponibilidade energética 

como também a insatisfação e insegurança dos usuários. Dentre os fatores que mais 

impactam na eficiência energética de edifícios, pode-se citar a envoltória, o arranjo 

físico e os acabamentos internos, a tecnologia dos circuitos e equipamentos, a 

localização geográfica assim como a orientação das fachadas. (PEREIRA, 2005) 

Edifícios energeticamente eficientes quando integrados à captação/geração 

de energia, tendem a minimizar o saldo negativo entre consumo e geração elétrica. 

Quando este saldo é igual a zero ou é positivo, então o edifício pode ser chamado 

de EEZ – Edifício Energia Zero (PACHECO et al., 2013). As condições primárias que 

favorecem um edifício enquadrar-se como EEZ são basicamente reduzir o consumo 

ao máximo e maximizar a geração de energia. Isto consegue-se por meio da 

melhoria dos parâmetros técnicos avaliados pelo LEED, por exemplo, dentre os 

quais inclui-se (PALO, 2006): 

 Projeto conceitual integrado e compatibilizado com os demais projetos 

 Alto reaproveitamento energético (água, ventilação, iluminação, etc.) 

 Sistemas e equipamentos com alto rendimento energético 

 Aplicação de geração distribuída 

A TABELA 1 apresenta a relação das condições primárias que direcionam 

um edifício a classificar-se como EEZ. (Torcellini et al, 2006). Neste trabalho estão 

relacionadas boas referências de estudos já realizados para redução do consumo 

energético nas utilidades existentes em edifícios, tais quais condicionamento de ar, 

aquecimento de água, iluminação, equipamentos, dentre outros. 
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TABELA 1 – HIERARQUIA DAS OPÇÕES DE FONTES RENOVÁVEIS 

NÚMERO 
OPÇÕES DE LOCAIS DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA 
EXEMPLOS 

0 
Reduzir consumo de energia através de 

tecnologias de baixo consumo de energia 

Iluminação natural, sistemas de condicionamento de 
ar, equipamento e iluminação de alta eficiência, 

ventilação natural, resfriamento evaporativo 

OPÇÕES LOCAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

1 
Uso de fontes renováveis de energia 
disponíveis dentro da implantação do 

edifício 

Sistema fotovoltaico, aquecimento solar de água, 
sistemas eólicos, localizados no edifício 

2 
Uso de fontes renováveis de energia 

disponíveis dentro do terreno 

Sistema fotovoltaico, aquecimento solar de água, 
geração hidrelétrica de baixo impacto e sistema 

eólico localizados no terreno, mas fora do edifício 

OPÇÕES EXTERNAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

3 
Uso de fontes renováveis de energia 
disponíveis fora do terreno para gerar 

energia no terreno 

Biomassa, lenha, etanol ou biodiesel podem ser 
importados de fora do terreno ou subprodutos do 
terreno que podem ser processados in loco para 

gerar eletricidade e calor 

4 
Compra de energia renovável fora do 

terreno 

Compra de energia gerada por sistemas eólicos, 
fotovoltaicos, créditos de carbono ou outras opções 

"verdes" para compra de energia 

FONTE – Torcellini et al. (2006) 

 

Como uma das condições primárias para um edifício enquadrar-se como 

EEZ, a geração distribuída (GD) pode ser definida como a geração de energia 

elétrica próximo do local de consumo. Por todo o mundo, há uma variedade de 

programas de incentivo específicos à GD. Nos anos 80 e 90 do século passado o 

tema GD passou a vir à tona, atingindo desde então grande representatividade no 

Japão, Estados Unidos, e em grande parte dos países europeus.  

No Brasil, a resolução 482/2012 da ANEEL (revisada em 2015 e 2016) foi o 

grande impulsionador e motivador de estudos no tema. Com a possibilidade de 

injetar energia na rede elétrica e gerar créditos para uso posterior, a ANEEL 

classifica o porte da GD conforme a FIGURA 4. 

 

FIGURA 4 – PORTE DA GERAÇÃO DISTRIBUIDA NO BRASIL (KW) 

 

FONTE: Aneel (2015) 
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Dentre os objetivos da GD, pode-se citar a descentralização, renovação, 

flexibilização e confiabilidade da malha de distribuição. Os grandes beneficiados 

devem ser principalmente os consumidores finais, mas o vasto campo de 

possibilidades permite haver benefícios tanto aos produtores primários de energia, 

quanto para as distribuidoras e para as concessionárias de energia. (BARBOSA & 

AZEVEDO, 2013) 

O crescimento progressivo da GD no Brasil pode ser amparado por 

perspectivas positivas na saúde da matriz energética brasileira (GERALDI, 2013): 

 Menor dependência de apenas um recurso natural 

 Matriz energética sustentável 

 Redução de despesas de operação e manutenção 

 Incentivo ao investimento por parte do consumidor (MME, 2017) 

A flexibilidade em gerar energia para vender é típica de sistemas de GD 

integrados à malha de distribuição local. Porém a resolução da ANEEL de 2015 

permite ao consumidor injetar energia na rede, para obtenção de crédito, apenas 

para consumo posterior. Tais sistemas exigem um maior controle da energia elétrica 

gerada (GERALDI, 2013). Já os sistemas autônomos requerem menos 

equipamentos na composição do sistema, porém estão susceptíveis a 

indisponibilidade energética quando mal planejados. 

As mini redes do futuro usarão mais energia proveniente de fontes 

renováveis e irão suprir progressivamente energia confiável a um custo competitivo. 

Como consequência, isto aproximará a eletricidade de áreas remotas e dará um 

suporte mais flexível às áreas já conectadas à rede. (IRENA, 2016) 

 

2.2 CURVA DE CARGA 

 

A curva de carga é definida como a variação no fluxo de energia elétrica 

relacionada ao uso da carga no sistema. A curva de carga relaciona energia versus 

tempo, e pode ser diária, semanal, mensal ou anual, conforme seja o período a que 

se refira. A FIGURA 5 apresenta curvas diárias típicas do SIN para diferentes tipos 

de uso/consumo, onde a área sob a curva de carga corresponde a energia 

consumida no período representado (ONS, 2010). 
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FIGURA 5 – CURVA DE CARGA TÍPICA 

 

FONTE: SIN (2017) 

 

A curva de carga é a base para as distribuidoras de energia elétrica poderem 

realizar seu planejamento de infraestrutura além de estratégias de comercialização. 

O preço da tarifa é fundamental na análise de viabilidade de sistemas que venham a 

concorrer com o fornecimento de energia através da rede pública. No Brasil, a 

cobrança da tarifa de energia elétrica atualmente está vinculada a: (ANEEL, 2014) 

- Tipo de Consumidor (industrial, comercial, residencial) 

- Classe de consumo (kWh) 

- Bandeiras tarifárias (aplicada por região, varia conforme o mês) 

- Tarifa convencional ou tarifa horo sazonal (branca, verde, azul, etc.) 

 

Com a instituição da tarifa horo-sazonal, verificou-se que que muitas 

edificações consomem o maior volume de energia elétrica na faixa de horário de 

maior preço da energia elétrica. Isso naturalmente traz à tona o conceito de 

deslocamento de carga (CAMARGO, 2014), que significa deslocar a utilização de 

energia para faixas horárias de baixo preço da energia. Quando isto não é possível, 

pode-se estudar a utilização de energia proveniente de geradores a combustão ou 

ainda a armazenagem da energia em sistemas de acumulação, como baterias. O 

deslocamento de carga possibilita uma economia que pode viabilizar o investimento 

em tais sistemas. 

Os fatores que mais impactam no modelo de curva de carga podem ser 

divididos conforme abaixo: (FRANCISQUINI, 2006) 

 Tipo de uso (atividade/serviço) 

 Classe de consumo (quantidade/escala) 

 Localidade e época do ano (temperaturas) 

 Eficiência energética dos equipamentos 

 Dia da semana (hábitos) 
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Outros fatores influentes na curva de carga de um edifício dizem respeito à 

quantidade de usuários e ao desempenho das instalações. Instalações modernas 

minimizam perdas de energia.  

 

Quantidade de unidades consumidoras (UC) 

Edifícios representam um aglomerado de consumidores. A quantidade de 

unidades consumidoras influencia na alteração da amplitude da curva de carga, 

dado que ocorre uma maior dispersão do consumo em torno das faixas de horário 

tipicamente conhecidas. A curva de carga específica de uma unidade consumidora 

(UC) é diferente da necessidade de outra UC similar, porém o somatório das “n” 

unidades é que irá compor a curva de carga da edificação.  

 

Localidade e época do ano 

Cada região geográfica possui um consumo de energia elétrica distinto em 

cada mês do ano, variável devido a fatores ambientais, tecnológicos e sociais. Isto é 

resultado das variações na curva de carga do consumo global daquela região. A 

FIGURA 6 reflete o consumo de energia elétrica nas regiões brasileiras (EPE, 2016) 

em função do mês de menor consumo (100%) de cada região. 

 

FIGURA 6 – VARIAÇÃO DA DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA POR REGIÃO 

 

FONTE: Adaptado pelo Autor (EPE, 2016). 

 

 

2.3 FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA 

 

Nas últimas décadas, a crescente preocupação com as questões ambientais 

e o consenso mundial acerca da sustentabilidade favoreceram o progressivo avanço 
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em pesquisa e consequente redução dos custos de geração das tecnologias em 

fontes renováveis (CHAIM, 2011).  

O Brasil tem um dos maiores programas de energia renovável do mundo, e é 

um país que desde 2002 incentiva o desenvolvimento do tema através do PROINFA 

- Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (ELETROBRÁS, 

2012). O retorno sobre energia investida é um dos aspectos fundamentais na 

caminhada rumo à uma matriz flexível e limpa, e este fator ainda sombreia os 

benefícios das fontes energéticas renováveis.  

As energias renováveis normalmente são encontradas de forma abundante 

na natureza, tais como solar, eólica, geotérmica, chuvas, marés. Muitas delas podem 

ser encontradas com disponibilidade em um edifício, especialmente ao longo de todo 

o litoral brasileiro, onde se destacam a energia solar e a energia eólica. As seções 

seguintes abordam as duas principais tecnologias de geração com potencial urbano, 

especialmente em edifícios. 

 

2.3.1 Energia Fotovoltaica 

 

A energia solar pode ser convertida diretamente em eletricidade de duas 

maneiras: através do efeito fotovoltaico (luz), e com um menor rendimento pelo 

efeito termoelétrico (calor). O princípio de funcionamento de uma célula fotovoltaica 

baseia-se no efeito fotoelétrico ou fotovoltaico (VILLALVA, 2015). De maneira 

simples, o efeito fotovoltaico ocorre em células feitas de um material semicondutor, 

por exemplo, o silício, que ao ser exposto à luz (fótons) produz uma corrente elétrica. 

(GALHARDO et al, 2012). A FIGURA 7 ilustra isto. 

 

FIGURA 7 – ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO DO EFEITO FOTOVOLTAICO 

 

FONTE: GALHARDO et al. (2012) 
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Sistemas fotovoltaicos são compostos por módulos, inversores, dispositivos 

de proteção, sistema de fixação e suporte dos módulos, cabos e, opcionalmente, 

baterias e controladores de carga – mas que são usuais em sistemas isolados 

(ABINEE, 2012). A FIGURA 8 ilustra um circuito fotovoltaico típico, onde a região 

contida na área pontilhada representa funções combinadas que são encontradas em 

equipamentos mais modernos. 

 

FIGURA 8 – ESQUEMA DE UM CIRCUITO FOTOVOLTAICO. 

 

FONTE: BlueSol (2010) 

 

Os módulos fotovoltaicos são nada menos do que um agrupamento de 

células fotovoltaicas. Esses módulos agrupados formam os painéis fotovoltaicos, que 

são disponíveis comercialmente. A instalação de uma série de painéis constitui o 

arranjo ou sistema fotovoltaico (VILLALVA, 2015). A instalação em série permite que 

se dobre a tensão e mantenha a corrente, e a instalação em paralelo tem o efeito 

inverso. 

A TABELA 2 apresenta um resumo das tecnologias existentes atualmente, a 

melhor eficiência é a encontrada em condições de laboratório e a área ocupada 

refere-se àquela necessária para produzir 1.000 Wp.  

 

TABELA 2 – TECNOLOGIAS FOTOVOLTAICAS E SUAS EFICIÊNCIAS 

  
Mono 

cristalino 

Poli 

cristalino 

Silício 

Amorfo 
CdTe CIS/CIGS 

Eficiência típica 15-20% 13-16% 6-8% 9-11% 10-12% 

Melhor eficiência 25,0% 20,4% 13,4% 18,7% 20,4% 

Área ocupada 6-9 m2 8-9 m2 13-20 m2 11-13 m2 9-11 m2 

Garantia típica 25 anos 25 anos 10-25 anos - - 

Menor preço 0,75 $/W 0,62 $/W 0,69 $/W - - 

Resistencia à temperatura Baixa Muito baixa Muito alta Alta Alta 

FONTE – www.energyinformative.org 
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As células de silício policristalino são as de tecnologia mais antiga e em 

maior produção mundial, enquanto as de silício monocristalino usam menor 

quantidade de silício na fabricação. As demais tecnologias são utilizadas para 

fabricação de filmes finos e também painéis translúcidos como áreas envidraçadas 

(MAEHLUM, 2013). Destaca-se atualmente uma tecnologia conhecida por 

heterojunção, que pode ser aplicada amplamente e atinge eficiência acima de 30% 

(CRESESB, 2014), podendo teoricamente alcançar eficiências da ordem de 60% 

(NREL, 2016). 

 

Radiação solar e energia produzida 

 

A radiação solar diz respeito à energia incidente sobre determinada área em 

um intervalo específico de tempo [W/m2/dia]. A irradiância solar refere-se a um 

momento específico [W/m2] e varia durante as horas do dia, e ao longo do ano 

devido às variações geométricas entre os raios solares e a superfície, por ocasião do 

movimento entre os astros (VIANELLO & ALVES, 1991). A FIGURA 9 demonstra a 

variação da irradiância durante o ano, válida para o hemisfério sul. 

 

FIGURA 9 – VARIAÇÃO DA IRRADIÂNCIA SOLAR EXTRATERRESTRE 

 

FONTE: CRESESB, 2014. 

 

A radiação comumente informada por meio de atlas e catálogos públicos é 

uma média mensal ou anual, e reflete um somatório de captação de radiação 

incidente sobre uma superfície horizontal, em uma região específica. Seja a 

superfície horizontal ou inclinada, para captação por painéis solares duas delas são 
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importantes: a radiação direta e a radiação difusa, as quais formam a radiação 

global. O albedo também se constitui de importante parâmetro, pois se refere ao 

grau de refletância das superfícies, o que impacta na radiação incidente por reflexão 

(FIGURA 10). 

 

FIGURA 10 – ORIENTAÇÃO E INCLINAÇÃO DE 

PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

 

 FONTE: CRESESB, 2014. 

 

Além das tecnologias existentes impactarem no custo do painel e na área 

ocupada pelo sistema, a energia produzida por um painel fotovoltaico é dependente 

de alguns parâmetros: (MELO, 2012) (CRESESB, 2014) 

 Latitude e estação do ano: influencia na quantidade de horas de 

insolação 

 Região geográfica: influencia a média de insolação diária 

 Inclinação: ângulo do painel em relação à superfície horizontal 

 Azimute: ângulo de orientação do painel, baseado na latitude local 

 Sombreamento: período e área de sombra ocasionada por obstáculos 

externos ou mesmo próximos da captação 

 Temperatura: temperatura do ar local 

 

A estimativa da radiação horizontal pode ser feita com base em catálogos e 

atlas disponibilizados por associações e entidades públicas, porem a radiação 

horária em superfícies sob qualquer orientação e inclinação é um pouco mais 

trabalhosa, sendo necessários equações e algoritmos (FREIRE, 2013), muitas vezes 
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disponíveis em softwares específicos. Dentre algumas formas de aquisição de dados 

de radiação sobre superfícies inclinadas podem ser citadas: 

- Expressão empírica de Vianello e Alves (1991) 

- Programa SunData desenvolvido pelo CEPEL 

- Programa Radiasol 2 desenvolvido no Labsol-UFRGS  

 

Uma relação de métodos importantes utilizados na medição da radiação 

solar em superfícies inclinadas pode ser encontrada em Freire (2013). 

A avaliação do potencial de captação solar em um edifício inclui a 

identificação de todas as superfícies disponíveis para implantação de painéis 

solares. As considerações de indisponibilidade sazonal também são importantes, o 

que pode ocorrer devido a área imprópria para painel solar ou por obstrução da 

radiação direta. O sombreamento é um fator crucial, e pode inviabilizar um 

empreendimento em uma região altamente favorável a utilização de energia solar. 

Como a variação da radiação é um fenômeno diário, devido ao movimento entre 

Terra e Sol, pode-se tomar as variações médias mensais da radiação, e as 

variações horárias diárias de cada mês, para estimar o comportamento horário ao 

longo do ano (KRENZINGER, 2010). 

 

2.3.2 Energia Eólica 

 

Há 2 tipos principais que dividem o universo dos aerogeradores: turbinas 

eólicas de eixo horizontal (HAWT – Horizontal Axis Wind Turbine ou AGEH - daqui 

por diante) que são o tipo mais comum; e as turbinas eólicas de eixo vertical (VAWT 

– Vertical Axis Wind Turbine ou AGEV - daqui por diante). Destes dois tipos, 

originam-se outras diversas tal como pode ser visto no ANEXO 2 (LACK, 2010). 

Na aplicação de grande porte, localizados em grandes parques eólicos 

onshore e offshore, os geradores eólicos utilizados são os de eixo horizontal. Eles 

apresentam a vantagem de maior escala de geração e seu fator de capacidade 

normalmente é alto (CRESESB, 2005). Em parques eólicos onde haja turbulência 

devido ao terreno acidentado ou obstáculos que causem turbulência e mudanças de 

direção do vento, são desejáveis as turbinas de eixo vertical. Apesar destas serem 

mais limitadas à quantidade de energia gerada, elas possuem um rendimento melhor 
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a baixas velocidades e operam com maior eficiência sob ventos turbulentos. 

(DEISADZE et al., 2013) 

O sistema de geração de energia elétrica, através de aerogeradores, é 

composto de equipamentos como: turbina eólica, controlador de carga, inversor de 

frequência; conforme revela a FIGURA 11.  
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FIGURA 11 – ESQUEMA DE UM CIRCUITO DE GERAÇÃO EÓLICA. 

 

FONTE: Cresesb (2005) 

 

A energia produzida por turbinas eólicas obedece a equação de potência 

conforme (MOREIRA, 2010). 

 

 

O rendimento de turbinas eólicas obedece ao princípio da Lei de Betz, que 

limita o rendimento máximo a 59,3%. Na prática as turbinas eólicas conseguem 

gerar entre 35 – 45% de toda a energia disponível no vento. Somando-se a 

ineficiência de outros componentes do circuito todo, apenas cerca de 10 – 30% pode 

ser convertida em energia elétrica aproveitável (LACK, 2010).   

É frequente encontrar a curva de geração das turbinas eólicas em função da 

velocidade do vento, sendo que os outros fatores da equação citada estão 

embutidos nesta curva. Assim, torna-se fácil estimar a energia gerada em um 

período de tempo de velocidade constante; porém ao tratar de velocidades variáveis 

é crucial se ter um modelo estatístico ou real aproximado para considerar a 

velocidade específica a cada hora. Uma curva de potência típica de aero geradores 

pode ser vista na FIGURA 12. 
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FIGURA 12 – CURVA DE ENERGIA PRODUZIDA POR UM AGEH 

 

FONTE: www.energyhunters.it 

 

Um parâmetro de grande importância é o fator de capacidade (FC) que está 

relacionado ao aerogerador e ao local de captação do vento. Segundo Rodrigues 

(2014) o FC pode ser definido como a razão da energia elétrica produzida pelo 

aerogerador e a energia elétrica que poderia ter sido produzida se o equipamento 

operasse em sua capacidade nominal (CN) nas 8760 horas do ano (apud 

MANWELL, 2009). Haja visto que a maioria dos aerogeradores operam a partir de 2 

m/s e outros somente a partir e 4 m/s, aerogeradores que gerem energia somente a 

partir de velocidades maiores possivelmente terão um FC reduzido e isto 

consequentemente implicará em alto custo por kW gerado. 

A geração eólica é fortemente dependente do relevo local, como também de 

obstáculos e rugosidade equivalente da superfície no entorno (MOREIRA, 2010). A 

FIGURA 13 fornece uma ideia do perfil dinâmico do vento em ambientes urbanos.  

 

FIGURA 13 – PERFIL DINÂMICO DO VENTO EM DIFERENTES ALTITUDES. 

 

FONTE: MOREIRA, 2010. 
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Conhecer a máxima geração eólica em um edifício é um processo um tanto 

quanto complexo. Primeiramente porque a disponibilidade de vento em regime 

urbano é bastante peculiar (MOREIRA, 2010) e em segundo plano porque a 

quantificação da energia que se tem por área varrida, em um edifício, também é 

bastante complexa.  

Diversos fatores contribuem para o sucesso na implementação e uso de um 

sistema de geração eólica no ambiente urbano, tais quais: (FIELDS et al., 2016) 

o Localidade (rugosidade, vizinhança) 

o Tecnologia do aerogerador (coeficiente de potência, eficiência) 

o Fonte de vento: direção predominante, faixa de velocidades, densidade 

e temperatura do ar 

 

As características do edifício (altura, geometria, orientação, fachadas, rugosidade) 

também apresentam alto impacto no desempenho de aerogerador, e suas principais 

aplicações em edifícios (SMITH et al., 2012) se mostram conforme a TABELA 3. 

 

TABELA 3 – APLICAÇÃO DE AEROGERADORES EM EDIFÍCIOS 

 

FONTE: Adaptado de Smith et al, 2012. 

 

Aspectos de instalação (posição) são fundamentais na busca da máxima 

eficiência do equipamento, bem como a manutenção realizada periodicamente. 

LACK (2010) revela os parâmetros relevantes na análise funcional de aerogeradores 

aplicados em ambientes urbanos, e quais os critérios de medição.  

Os cenários urbanos em que um edifício pode estar situado são diversos, 

mas pode-se generalizar os casos conforme abaixo: (ELIASSON, 2006) 

a) Edifício isolado: as edificações circundantes são relativamente 

baixas 
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b) Escala gradual: as edificações são crescentes em altura  

c) Cânions urbanos: corredores de vento são formados por edifícios  

d) Mix alternado: centros urbanos com edifícios de alturas variadas  

e) Variação repentina: regiões litorâneas com edifícios de grande altura 

 

Convém mencionar que a qualidade do vento se altera ao deixar um gerador 

eólico, seja ele de eixo horizontal ou vertical. A FIGURA 14 exemplifica tecnologias 

de aerogeradores e o seu uso em edifícios, a maior parte destas aplicações 

atravessa uma fase de amplo estudo a respeito.  

 

FIGURA 14 – TECNOLOGIAS DE AEROGERADORES EM EDIFÍCIOS 

 

 

 

FONTE: O autor (adaptação de fontes diversas). 

 

O mercado de aerogeradores de pequena produção (APP) de energia – até 

100 kW – têm crescido a uma taxa acima de 10% ao ano (WWEA, 2014), onde os 

maiores fabricantes da tecnologia são os EUA e China, seguidos de Alemanha, 
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Inglaterra e Canadá. Até o ano de 2012 a estatística do WWEA revela que dos 327 

fabricantes de APP aproximadamente 75% concentram sua produção em AGEH. 

2.4 SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUPTA 

 

Sistemas de armazenagem de energia são utilizados vastamente, em todas 

as áreas tecnológicas, devido ao fato de que o consumo normalmente ocorre em um 

momento distinto da captação/geração ou ao fato de que a geração instantânea é 

insuficiente ou demasiada cara. (CARNEGIE et al., 2013). As tecnologias para 

armazenamento de energia compreendem diversos tipos (células combustível, 

capacitores, condutores, acumuladores térmicos, hidráulicos e mecânicos, etc.) e 

dentro dessas tecnologias existem as que podem ser chamadas de UPS – 

Uninterrupt Power Supply.  

Os sistemas de energia ininterrupta mais comuns são os nobreaks, os 

bancos de baterias, e os grupos geradores. Basicamente os nobreaks são utilizados 

em aplicações de curtos intervalos de alimentação, e normalmente são mantidos 

carregados pela energia da rede elétrica existente. Já os bancos de baterias passam 

a ser aplicados em sistemas que requerem maiores cargas e sob intervalos maiores, 

e são comumente utilizadas em sistemas híbridos de energia, podendo estar 

conectados à rede ou não.  

Os grupos geradores são sistemas emergenciais destinados a suprir cargas 

de grande porte durante longos períodos de tempo. Estes dois últimos são 

abordados nas seções seguintes devido sua aplicabilidade em sistemas híbridos de 

energia. 

 

2.4.1 Bancos de Baterias 

 

A bateria – ou acumulador elétrico – é um dispositivo capaz de transformar 

energia química em elétrica e vice-versa. Seu princípio de funcionamento baseia-se 

na diferença de eletronegatividade entre um catodo e um anodo, e um meio que 

facilite o escoamento dos íons. (WESOFF, 2014) A associação de células ou 

elementos constitui o que se chama de acumuladores elétricos, que genericamente, 

são as baterias. 
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A FIGURA 15 exemplifica a composição típica de uma bateria, a qual 

compreende um invólucro ou caixa, eletrodo positivo, eletrodo negativo, eletrólito, 

separadores de cada célula (CONWAY, 2012). 
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FIGURA 15 – BATERIA CHUMBO-ÁCIDO TÍPICA E SEUS COMPONENTES. 

 

FONTE: CONWAY, 2012. 

 

O agrupamento de diversas baterias compõe um sistema que irá 

disponibilizar mais tensão ou mais energia. Baterias ligadas em série produzem uma 

tensão de saída igual a soma das tensões individuais; por outro lado a ligação em 

paralelo permite uma disponibilidade energética equivalente à soma das 

capacidades individuais. (FLETCHER, 2014) 

O desenvolvimento de baterias teve início por volta do ano de 1800, sendo 

que são mais de 200 anos de pesquisa nessa tecnologia. Atualmente as baterias 

podem ser classificadas de diversas formas, tais como: (FLETCHER, 2014) 

 Recarga: primárias, secundárias 

 Aplicação: Tracionarias, estacionárias, partida, especiais 

 Tecnologia: Chumbo-Ácido, Ni-Cd, Alcalinas, Ácidas, Lítio, Sódio-

Enxofre 

 Acessibilidade: ventiladas (VLA), VRLA, livres de manutenção 

 Estado do eletrólito: Líquido, pastoso, gel, sólido, gasoso 

 Confinamento do eletrólito: gelificação (GEL), absorção (AGM) 

 

A TABELA 4 apresenta uma comparação de tecnologias utilizadas em 

aplicações de sistemas fotovoltaicos e eólicos, dentre outros sistemas híbridos. 

 

TABELA 4 – COMPARATIVO DE ALGUMAS TECNOLOGIAS DE BATERIAS 

Parâmetro Unid. 
Chumbo-

Ácido 
NiCd NiMH Íon-Li(Co) Íon-Li(Mg) Íon-Li(P) 

Densidade de energia especifica Wh/kg 30-50 45-80 60-120 150-190 100-135 90-120 

Resistencia interna mΩ/V <8.3 17-33 33-50 21-42 6.6-20 7.6-15 

Ciclo de vida (descarga de 80%) - 200-300 1000 300-500 500-1000 500-1000 1000-2000 
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Tempo de carga rápida h 8-16 1 2-4 2-4 1 1 

Tolerância de sobrecarga - Alta Média Baixa Baixa Baixa Baixa 

Autodescarga/mês % 5-15% 20% 30% <5% <5% <5% 

Tensão do elemento V 2.0 1.2 1.2 3.6 3.8 3.3 

Tensão de corte na carga V 2.40 (*2) (*2) 4.2 4.2 3.6 

Tensão de corte na descarga V 1.75 1 1 2.5-3.0 2.5-3.0 2.5-3.0 

Corrente de pico (*1) - 5C 20C 5C >3C >30C >30C 

Corrente de pico (melhor resultado) - 0.2C 1C 0.5C <1C <10C <10C 

Temperatura de carga °C -20 a 50 0 a 45 0 a 45 0 a 45 0 a 45 0 a 45 

Temperatura de descarga °C -20 a 50 -20 a 65 -20 a 65 -20 a 60 -20 a 60 -20 a 60 

Exigência de manutenção Meses 3 a 6 1 a 2 (*3) 2 a 3 (*3) - - - 

Requisitos de segurança - Termicamente estável Necessária proteção do circuito 

Vida útil Anos - - - - - - 

Em uso desde Ano 1881 1950 1990 1991 1996 1999 

Toxicidade - Alta Alta Baixa Baixa Baixa Baixa 

 (*1) máxima corrente possível temporariamente, que poderia ocasionar danos se mantida continuamente. 

 (*2) a carga completa é indicada pela tensão nominal. 

 (*3) recomenda-se a descarga nesse período. 

FONTE: Traduzido de HOMEPOWER (2013) 

 

A bateria chumbo-ácido, dada sua tecnologia e versatilidade, por volta do 

ano 2000 representava cerca de 50% das vendas de baterias comercializadas no 

mundo. A tendência que se verifica nas pesquisas atuais, e pode ser verificado na 

TABELA 4, é de que as baterias de lítio representem dentro de poucos anos um 

maior uso nas aplicações de armazenamento de energia. 

As baterias chumbo-ácido possuem a desvantagem em relação às outras 

tecnologias, de possuírem limitada capacidade de descarga e densidade de energia 

reduzida o que implica em grandes áreas para a composição de bancos de baterias 

(CARNEGIE et al., 2013). Por outro lado, são baterias extremamente consolidadas 

no mercado, com preços atrativos e aplicabilidade ainda preferível sob vários 

aspectos. A TABELA 5 mostra as tecnologias de bateria chumbo-ácido com uso na 

aplicação estacionária de armazenamento de energia (IRENA, 2015). 

 

TABELA 5 – TECNOLOGIAS DE BATERIA CHUMBO-ÁCIDO 

BATERIAS CHUMBO-ACIDO 
Eletrodo Placa Plana Eletrodo Tubular 

Liquido Gel Liquido Gel 

VRLA Regulada por válvula AGM GEL - - 

VLA Ventilada OGi - OPzS OPzV 

FONTE: Adaptado pelo Autor (IRENA, GNB, Hoppecke, BAE) 

 

A especificação de baterias requer o conhecimento de alguns parâmetros 

técnicos fundamentais, os quais são apresentados na TABELA 6. 
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TABELA 6 – PRINCIPAIS PARÂMETROS TÉCNICOS DE BATERIAS 

PARÂMETRO SIGLA UNID. DESCRIÇÃO/EXEMPLO 

Capacidade Nominal CN Ah Energia armazenada, se usado sob o regime especificado 

Tensão T V Tensão da bateria (soma da tensão dos elementos, normalmente 
de 2,0 a 2,4V cada) 

Regime de operação c10, ... Horas Regime de descarga especificado como c10, c20, c100. 

Corrente de descarga Id A Corrente estimada para determinado regime de descarga 

Corrente de carga Ic A Corrente máxima para permitir a carga de equalização e a carga 
de flutuação até o estado pleno de carga 

Estado de carga SoC % Percentual da CN ainda disponível (com carga) 

Profundidade de 
descarga 

DoD % Limite recomendado para utilização da carga da bateria, de modo 
a manter sua duração conforme a garantia 

Ciclos N - Quantidade de ciclos carga/descarga completos estimado para a 
vida da bateria 

FONTE: Catálogos de fabricantes Bosch, Delco, Freedom. 

 

 Regime de carga e descarga 

 

O regime de operação de baterias chumbo ácido é regido por algumas 

atenções especiais, onde merece destaque as condições de descarregamento e 

carregamento de energia. A descarga é ocasionada pelo consumo de energia e pela 

própria auto descarga, onde o tempo de descarga completa pode ser estimado 

mediante a corrente de descarga imposta e vice-versa. Já a carga da bateria requer 

um controle de corrente e tensão para que não se exceda limites de temperatura e 

afete a composição do eletrólito. A FIGURA 16 revela alguns regimes de carga 

aplicáveis a diferentes tipos de baterias. 

 

FIGURA 16 – REGIMES DE CARGA DE BATERIAS 

 

 

FONTE: GNB, 2012. 
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A maior parte das BCA carrega em 10% da capacidade nominal em c10 (CNc10), e 

ao atingir um estado de carga na faixa de 80% (%Carga Eq), passam a carregar em 

1 a 5% da CNc101. A TABELA 7 apresenta dados extraídos de catálogos de 

baterias. 

 

TABELA 7 – CORRENTE DE RECARGA RECOMENDADA PARA BATERIAS 

 

FONTE: O autor – adaptação de informação dos catálogos mencionados. 

 

 

2.4.2 Gerador Diesel 

 

Os geradores são máquinas elétricas rotativas destinadas a converter a 

energia mecânica de seu eixo em energia elétrica (CLAUDIO, 2016). Por isso podem 

ser acionados de diversas formas (ar, água, vapor), sendo que os geradores a 

combustão possuem uma máquina térmica acoplada e utilizam líquidos ou gases 

combustíveis para explodir e gerar força mecânica. Seguindo o conceito dos 

geradores do grupo diesel ou gás, sua classificação normalmente compreende o 

seguinte: (WEG DT5) 

 Corrente contínua e alternada 

                                            

 

 

 
1
 A definição de CNc10 está vinculada à capacidade nominal da bateria (Ah) para uma descarga total 

de 10 horas de duração, sob corrente constante. (Esta definição aplica-se aos demais regimes como 
c20 e c100) Como regra geral, a capacidade nominal de uma bateria diminui com a redução do tempo 
de descarga.  
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 Síncronos e assíncronos 

 Combustão interna e externa 

 Tipo de combustível: diesel, gasolina, etanol, propano, gás natural, 

outros 

 

O gerador em si é composto de: estator e rotor da máquina principal, estator 

e rotor da excitatriz principal, excitatriz auxiliar e enrolamento auxiliar. (WEG DT5) O 

gerador completo pode ser dividido em uma série de unidades funcionais onde as 

principais são mostradas na FIGURA 17. 

 

FIGURA 17 – PRINCIPAIS PARTES DE UM GERADOR DIESEL 

 

 FONTE: Stemac Geradores 

 

Os grupos geradores (GMG) possuem como principais características a 

inércia de funcionamento, que é o tempo em que eles levam para entrar em 

operação plena, a potência gerada pelo motor e também a quantidade de ruído 

gerada pelo GMG, fato que faz com que eles sejam utilizados dentro de salas 

isoladas acusticamente ou dentro de cabines silenciadoras.  

Geradores de energia são dimensionados pela potência teórica (kVA) e a 

conversão para a capacidade real depende do fator de potência médio da carga a 

ser alimentada, o que normalmente segue um padrão para instalações industriais e 

comerciais, porém varia muito em aplicações residenciais (RIOS et al, 2014). 
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Associação de geradores e deslocamento de carga 

Os geradores podem ser associados em série ou em paralelo, sendo que 

são instalados em paralelo de modo a otimizarem seu rendimento quando sujeitos a 

baixas cargas de operação (STEMAC, 2016).  

Estudos de viabilidade considerando-se a utilização de geradores em horário 

de ponta, são algo bem frequente na atualidade (GONÇALVES FILHO et al., 2014). 

A FIGURA 18 ilustra a utilização de grupos geradores durante o horário de pico, o 

que reflete o conceito de deslocamento de carga já abordado na seção 2.2. 

 

FIGURA 18 – APLICAÇÃO DE GERADOR EM HORÁRIO DE PICO 

 

FONTE: Ambiente Energia, 2015. 

 

Geradores a combustão podem ser instalados em sistemas isolados, 

integrados à rede, ou ainda em sistemas híbridos complexos. Sua aplicabilidade é 

de grande relevância dada a confiabilidade que proporcionam ao suprimento 

ininterrupto de energia, por serem tecnologias de elevada maturidade.  

Nos sistemas híbridos off-grid o gerador diesel normalmente tem a função de 

suprir a carga de demanda quando os outros sistemas estão inoperantes ou 

insuficientes. Ao mesmo tempo, deve ter capacidade de suprir a carga de 

equalização do banco de baterias. Algumas aplicações típicas de geradores de 

energia incluem: 

 Conversão de frequência ou isolamento de rede 

 Conversão de corrente 

 Nobreak 

 Short-break diesel 



51 

 

 Alimentação de cargas deformantes 

Os geradores de energia a combustão podem ser comparados através da 

análise da TABELA 8, onde se pode verificar as características positivas em termos 

de custo, segurança e ciclo de vida do gerador diesel em relação às demais 

tecnologias. 

 

TABELA 8 – COMPARAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE GERADORES 

CRITÉRIO GASOLINA DIESEL GÁS NATURAL PROPANO 

CUSTO DO MOTOR EXCELENTE VARIÁVEL VARIÁVEL VARIÁVEL 

CUSTOS DE INSTALAÇÃO E 
ARMAZENAGEM DO COMBUSTÍVEL 

VARIÁVEL VARIÁVEL EXCELENTE MÉDIO 

SEGURANÇA PESSOAL E CONTRA 
INCÊNDIO 

POBRE EXCELENTE MÉDIO MÉDIO 

IMPACTO AMBIENTAL POBRE POBRE EXCELENTE EXCELENTE 

DISPONIBILIDADE DE COMBUSTÍVEL MÉDIO MÉDIO EXCELENTE MÉDIO 

OPERAÇÃO E PARTIDA A FRIO POBRE MÉDIO EXCELENTE MÉDIO 

CICLO DE VIDA DO MOTOR POBRE / MÉDIO EXCELENTE MÉDIO MÉDIO 

FONTE: GENERATOR JOE (2017) 

 

 

2.5 SISTEMAS HÍBRIDOS DE ENERGIA 

 

Basicamente um sistema híbrido é composto da combinação de duas ou 

mais tecnologias de geração de energia, inclusive geração térmica – o que irá refletir 

no tamanho do sistema de geração elétrica. Uma extensa gama de composições 

existe na literatura científica e a FIGURA 19 resume os principais tipos de sistemas 

estudados em edifícios. 

 

FIGURA 19 – TECNOLOGIAS TÍPICAS DE SISTEMAS HÍBRIDOS 
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FONTE: O autor. 

 

Em 2004, Manwell propôs em seu trabalho uma combinação de sistemas e 

equipamentos que dão uma ideia das possibilidades de aplicação dos SHER. Um 

ponto importante desses sistemas, é a complexidade de integração dos sistemas de 

modo que se garanta eficiência energética, proteção dos equipamentos, e facilidade 

de manutenção. Os equipamentos e componentes importantes nessa interface 

complexa são descritos a seguir: 

 Conversor 

Tem a função de estabilizar a tensão CC em um nível comum ao circuito híbrido, 

como 12, 24, 48 Vcc. (CC para CC) 

 Inversor 

Os inversores atuam na conversão de onda em CC para onda em CA, e 

podem ser normalmente: de onda quadrada, onda modificada e onda senoidal pura. 

Estes últimos apresentam eficiência da ordem de 95% e são utilizados onde a 

qualidade da energia seja fundamental para o desempenho e boa operação dos 

equipamentos. Os inversores de onda modificada apresentam rendimento na faixa 

de 80 a 90% e atendem à maioria das exigências de carga. 

 Retificador 

São chamados de retificadores os equipamentos cuja função seja converter 

ondas senoidais de CA em ondas retificadas de CC, como nas situações em que um 

gerador CA supre energia para alimentar um banco de baterias em CC. 

 Controlador de carga 

Os controladores (reguladores) de carga ficam entre os 

painéis/aerogeradores e as baterias e são utilizados para controlar a tensão de 

entrada nelas, evitando sobrecargas ou descargas excessivas, otimizando e 

prolongando a sua vida útil. A geração de energia pelos painéis/aerogeradores pode 

ser inadequada à sensibilidade das baterias, e deste modo, os controladores de 

carga visam otimizar esse despacho. 

 Unidade de comando e controle 

O painel de controle e comando tem a função de interface entre o homem e 

o sistema híbrido, possibilitando ajustes de operação do sistema conforme a 

característica da demanda e da captação. 

 Dissipador de excesso 
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Conhecido por “load dumper”, tem a função de dissipar o excedente de 

energia que não é consumido nem suportado pelo sistema de armazenamento. Seu 

benefício é a proteção dos componentes do circuito e do banco de baterias. 

 Inversores híbridos bidirecionais trifásicos (IHBT) 

Atualmente há inversores que incorporam funções integradas de conversor-

retificador-inversor-controlador-dissipador de carga, o que lhes confere vantagem na 

simplificação do sistema. Além disso, tais equipamentos podem servir de 

integradores de cargas provenientes de diversas fontes de energia, tais como eólica, 

solar, geradores, baterias, etc., sendo por esta razão denominados “híbridos” e 

passíveis de aplicações on-grid e off-grid (SolarPowerWorld, 2015).  Tais 

equipamentos são capazes de manusear a carga uni ou bidirecionalmente, como no 

caso de bancos de baterias, em que hora estão carregando e hora descarregando. 

Podem ainda fornecer a carga monofásica ou trifásica, dependendo do tamanho do 

equipamento. Ao agregarem tantas funções, são um pouco penalizados na eficiência 

e no custo, o que é compensado pela versatilidade e adaptabilidade a uma extensa 

gama de aplicações. 

 

A FIGURA 20 apresenta um sistema híbrido operando com geração em CC 

e também em CA. O consumo é trifásico e o principal aspecto deste diagrama é a 

utilização de um IHBT da Linha Apollo MTP-410 (LEONICS, 2016), capaz de 

trabalhar com até 300 kW de potência. 

 

FIGURA 20 – DIAGRAMA DE APLICAÇÃO DE UM IHBT 

 

FONTE: Leonics, 2016. 
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Nas instalações de painéis solares, bem como aerogeradores e bancos de 

baterias, vários materiais e componentes são utilizados, tais como cabos de potência 

e de sinal, conectores e terminais, fusíveis de proteção, caixas de junção. Os 

principais aspectos pertinentes a estratégia de despacho, visando a otimização do 

banco de baterias, dizem respeito a: 

- Limitar a profundidade de descarga das baterias, o que influencia no número de 

ciclos e consequentemente na vida útil das mesmas. 

- Limitar a corrente de recarga e o tipo de controle sobre excesso 

- Limitar a carga demandada à potência crítica do sistema (HAUSCHILD, 2006) 

- Evitar irregularidade de ciclos 

 

 A FIGURA 21 ilustra dois circuitos típicos abordados em SHER, onde se 

percebe a necessidade de inversores de frequência para a transformação das 

cargas CC em CA e vice-versa. 

 

FIGURA 21 – CIRCUITOS HÍBRIDOS EM CC E CA 

 

Fonte: HAUSCHILD, 2006 

 

Eficiência de equipamentos 

Uma análise integrada do sistema, requer cuidados no sentido de que cada 

fonte de geração não ultrapasse a capacidade do equipamento de interface 

(inversores, retificadores, conversores, controladores), prevista já com uma margem 

padrão de 10% extra. Além disso é muito importante considerar as perdas de 
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rendimento do sistema, que podem ser de 5% a 20% dependendo do percurso da 

carga. Ao se ampliar a quantidade de inversão e retificação, bem como ciclos de 

armazenagem e outras comutações, são amplificadas as perdas do sistema. A 

tecnologia do fabricante é outro fator que influencia a diferença de rendimento entre 

sistemas de capacidade similar. 

Especificamente sobre os equipamentos principais (captação), as 

tecnologias encontradas na literatura indicam que, comercialmente, a eficiência 

máxima de geração FV é da ordem de 10 a 20%, a geração AG da ordem de 30 a 

40%, a geração GD da ordem de 35 a 45% (PEREIRA, 2017) – porém tais perdas 

normalmente já são consideradas na especificação do equipamento e, portanto, em 

sua capacidade nominal. A faixa comum de eficiência para alguns equipamentos é 

informada na TABELA 9 e, as perdas decorrentes do percurso da energia elétrica 

até o ponto de consumo são um acúmulo das perdas individuais por ineficiência. 

 

TABELA 9 – EFICIÊNCIAS E PERDAS ESTIMADAS NO CIRCUITO 

TIPO DE PERDA / EQUIPAMENTO EFICIÊNCIA FONTE 

Conversor 80 ~ 95% Schneider 

Inversor 95 ~ 98% Schneider 

Retificador 90 ~ 95% RTA 

Controlador de carga 95 ~ 98% Zigor/Steca 

Inversor híbrido bidirecional trifásico 90 ~ 95% Leonics, PPS 

Baterias 90 ~ 95% Vitti, Alvares, 2006 

Perdas por desacoplamento, temperatura, sujeira, etc. (FV/AG) 2 ~ 5% Enova energia 

Perdas em cabeamento e conexões (FV/AG) 1 ~ 2% Enova energia 

FONTE: O autor. 

 

 

2.6 OTIMIZAÇÃO MULTIOBJETIVO 

 

A otimização combinatória é caracterizada matematicamente como um 

processo de localização de um subconjunto de elementos de um espaço de busca, 

em que cada um destes elementos associados a um peso, apresente um somatório 

ótimo. Através da maximização ou minimização da função-objetivo, os elementos 

localizados que compõem esse subconjunto serão responsáveis pela solução ótima 

para o problema em questão. Todavia, os problemas classificados como de 

otimização combinatória podem possuir uma ampla quantidade de soluções, e isso 

poderá dificultar a varredura de todo o espaço de busca. 



56 

 

Problemas de otimização multiobjetivo têm despertado grande interesse na 

área de otimização, a qual adentra o campo da heurística. No âmbito computacional, 

as heurísticas são definidas como tarefas que tem por objetivo encontrar a solução 

mais aproximada através de algum conhecimento disponível e com médio esforço 

computacional (GREIG, 1980). O seu principal foco está na flexibilidade e na busca 

contínua de utilização mínima de recursos computacionais. Vale considerar que a 

solução encontrada pela heurística não é exatamente o ótimo global do problema e 

não contém informações de quão próximo a solução encontrada está dele (REEVES, 

2003). 

A meta-heurística vem sendo alvo de intensa pesquisa nos últimos anos, e 

destaca-se da heurística pelo fato de integrar em seus algoritmos outras heurísticas, 

e com isso possibilita explorar de forma mais ampla o espaço de soluções. 

Integrando o campo da meta-heurística, a otimização evolutiva multiobjetivo (EMO) 

define a qualidade da solução com base na sua adequação em relação a diversos 

objetivos normalmente conflitantes. Uma função objetivo f1 é conflitante com uma 

outra função f2 quando não é possível melhorar o valor de f1 sem piorar o valor da 

função f2. (DEB, 2001) 

Em problemas de EMO, emprega-se o conceito de dominância de Pareto 

para comparar duas (ou mais) soluções factíveis do problema. Dadas duas soluções 

x e y, diz-se que x domina y se as seguintes condições forem satisfeitas: (JORGE, 

2008) 

 A solução x é não pior que y em todos os objetivos 

 A solução x é melhor que y em pelo menos um objetivo 

O conceito de dominância de Pareto pode ser visto na FIGURA 22: 

 

FIGURA 22 – DOMINÂNCIA DE PARETO 
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FONTE: Zitzler, 2001. 

 

Esta metodologia de tomada de decisão utiliza múltiplos critérios de escolha 

onde as soluções são progressivamente reveladas durante o processo repetitivo da 

formulação matemática rodada. Existem muitas técnicas de otimização multiobjetivo, 

e algumas linhas de avanço já desenvolvidas são apresentadas a seguir: 

  Programação de Múltiplos Objetivos Matemáticos 

  Programação de Metas (GP) 

  Técnicas Fuzzy (lógica difusa): inteligência artificial 

  Análises Multi-Atributos 

  Variantes com base na prevalência 

  Otimização Evolutiva Multiobjetivo (EMO) 

 

Como o problema de composição de um sistema híbrido considera como 

campo de resultados variáveis contínuas, e a informação de entrada consiste de 

variáveis contínuas, o método AEMO aplica-se de maneira eficiente (MONTIS et al., 

2000). No campo dos métodos meta-heurísticos, dentre os métodos AEMO, incluem-

se o SPEA e o MOPSO. 

 

SPEA – Strength Pareto Evolutionary Algorithm 

Proposto por Zitzler (2001) o algoritmo SPEA-II é uma abordagem evolutiva 

multiobjetivo que inclui o conceito de elitismo, tal qual noutros métodos, e utiliza 

duas populações P e Q. A ideia é que uma nova população incremente com 

soluções ótimas a população ótima que se forma lentamente. Desde modo, há de se 
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ter no algoritmo uma linha de corte ou parada, o que normalmente é feito através de 

um critério arbitrário. (ZITZLER, 2001) 

A aplicação da metodologia SPEA permite encontrar as fronteiras de cada 

objetivo especificado, e através da intersecção dos conjuntos de solução obtidos 

pode-se encontrar a solução ótima que atenda aos “n” objetivos. A aplicação do 

SPEA apresenta simplicidade e ampla variedade de referências em problemas 

similares. 

 

MOPSO – Multi Objective Particle Swarm Optimization 

Proposto em 1995 por Kennedy e Eberhart, o PSO é um ramo das técnicas 

computacionais evolutivas. Muitos estudiosos não a consideram como algoritmo 

evolutivo devido ao conceito original, que considera intrínseco, dentre outros fatores, 

a existência de um método para codificar e decodificar soluções do problema através 

de cromossomos (mutação e recombinação de genes). 

O algoritmo básico da otimização por enxame de partículas pode ser 

descrito brevemente utilizando os seguintes passos: dada uma população inicial de 

partículas, atualiza-se o vetor posição a partir do vetor velocidade de cada partícula 

até que se atinja o critério de parada pré-definido (CARACIOLO, 2008). A FIGURA 

23 ilustra essa lógica e a TABELA 10 detalha as variáveis desta metodologia. 

 

FIGURA 23 – FLUXO BÁSICO DO ALGORITMO PSO. 

 

FONTE: CARACIOLO (2008). 

 

TABELA 10 – PARÂMETROS DE UM ALGORITMO PSO. 

ITEM PARÂMETRO DESCRIÇÃO 

1 Partícula Ponto que é variável no modelo 

2 Enxame Muitos pontos juntos 

3 Espaço de busca Área em que o ponto pode variar 

4 Posição Localização de cada ponto em cada simulação 

5 Velocidade Variação da posição com base em critérios 

6 Solução ótima Localização do ponto que atendeu ao objetivo 

7 Aptidão Função de avaliação de um ponto em relação a outro 

8 Pbest Melhor posição conhecida de um ponto 
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9 Gbest Melhor posição conhecida do enxame 

FONTE: CARACIOLO (2008). 

 

O vetor velocidade é um dos itens mais importantes no algoritmo PSO, pois 

as mudanças da posição das partículas durante a execução do processo são 

guiadas pela atualização da velocidade. As partículas voam pelo espaço de busca 

tendo suas velocidades atualizadas dinamicamente de acordo com o histórico das 

experiências. Existem duas variantes bastante utilizadas na literatura para a escolha 

do critério de parada do algoritmo PSO. Uma é pelo número de iterações, ou seja, 

quando o algoritmo chega ao fim por que atingiu a última iteração. A outra é pela 

função de avaliação (aptidão), ou seja, quando o algoritmo chegou ao fim por que 

alcançou um valor pré-definido para a função.  
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3 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

Após a homologação da RN482/2012 pela ANEEL, o trabalho de MACEDO 

(2013) investiga a resistência das distribuidoras de energia elétrica à inserção da 

geração distribuída pelo mercado consumidor, e quais os fatores influentes neste 

processo. 

A modelagem de cenários de armazenamento de energia e a análise da 

viabilidade de deslocamento de carga foi estudada por PIMENTA (2015). As 

conclusões revelam a inviabilidade econômica, sugerindo no cenário menos 

desfavorável o deslocamento da carga das 18-21h para 13-16h. Considera ainda 

que o dimensionamento do banco de baterias adequando a vida útil em regime de 

ciclagem à vida útil em flutuação só deve ser considerada em situações onde ainda 

não haja viabilidade econômica. 

A micro geração em meio urbano foi proposta por COSTA (2014) através de 

um estudo de caso na cidade de Curitiba/PR. O sistema híbrido é composto de FV-

AG-BB-GD e é conectado à rede elétrica. Após modelagem da demanda de uma 

residência no software HOMER, constata-se que um sistema híbrido não demonstra 

viabilidade econômica, estando o sistema fotovoltaico mais próximo de que isso 

ocorra. Com a tarifa de energia elétrica situada em torno de 0,40 R$/kWh (com 

impostos) constata-se que o custo da energia do sistema fotovoltaico é 28% 

superior, enquanto a do sistema eólico 66% superior. 

MATOS (2013) investiga conceitualmente um cenário de micro geração 

urbana aplicada na cidade de Fortaleza/CE, onde um sistema híbrido FV+AG é 

analisado sob armazenagem por baterias ou por célula hidrogênio. O resultado 

apresenta a quantidade de famílias que é possível suprir energeticamente, e 

menciona o volume de emissão atmosférica que se evita ao optar pela 

armazenagem por hidrogênio – o que revela preocupação com o tema ambiental. 

 

SISTEMAS HÍBRIDOS DE GD  

ARRUDA (2015) em seu trabalho apresenta o desempenho técnico-

econômico de um sistema híbrido de bombeamento de água, e aborda uma 

variedade de diagramas possíveis na composição do sistema em CC e CA. 

BOLAÑOS (2007) apresenta o desenvolvimento e simulação de um 

controlador supervisório inteligente (CSI) baseando-se em técnicas de inteligência 
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artificial, e utilizando RNA e lógica neuro-fuzzy. O sistema híbrido é composto de 

AG-BB-GD e neste sistema o objetivo do controlador é garantir o atendimento à 

carga, proteger as baterias, maximizar o recurso energético proveniente da turbina 

eólica e reduzir a participação do gerador diesel. O resultado aponta para o amplo 

benefício no custo do ciclo de vida pelo uso de um controle apropriado do CSI. 

KRIEGER et al. (2013) apresenta um estudo comparativo de baterias das 

tecnologias chumbo-ácido e lítio, para sistemas híbridos off-grid. O trabalho revela 

desempenho extraordinário para as baterias de lítio, enquanto as baterias CA 

revelam desgaste prematuro pelo fato de haver muitas cargas intermitentes e 

incompletas.  A conclusão é que mesmo o custo por kW sendo 4x superior, em 

termos de custo do ciclo de vida as baterias de lítio se sobressaem com vantagem 

em aplicações off-grid. 

CHANG (2012) analisa o custo, desempenho e viabilidade de um SH 

específico composto de FV-BB-GD em uma vila do estado do Amazonas. No 

trabalho são apresentados os dimensionamentos dos equipamentos e são 

abordados aspectos importantes sobre operação de geradores em sistemas 

isolados. Os resultados das simulações abordam alguns cenários de sensibilidade, e 

as conclusões apresentadas indicam os benefícios e limitações de cada sistema. 

SEVERINO (2008) realiza uma avaliação técnico-econômica de um SH de 

GD na Amazônia, pela comparação de tecnologias diversas como solar térmica, 

fotovoltaica, eólica, célula combustível, baterias, biomassa, biogás. 

 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

FREIRE (2013) propõe um método para levantamento do potencial 

energético solar em um campus universitário. A abordagem se dá sobre os métodos 

existentes para estimativa do potencial fotovoltaico, levando-se em conta parâmetros 

tecnológicos e geométricos. Os resultados apontam com sucesso a estimativa de um 

potencial de captação solar muito além das necessidades do campus, revelando 

com isso a importância de se ter um modelo definido para simulação. 

HEINSTEIN et al (2013) aborda o uso de sistemas fotovoltaicos integrados 

em edificações, apontando as tecnologias já desenvolvidas e seu desempenho, 

potenciais, obstáculos e mitos. O artigo conclui que há um potencial enorme para 

este mercado, mas que atualmente é limitado basicamente a mercados com 

incentivos governamentais. Diferentes edificações sob diferentes culturas impactam 
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diretamente na justificativa para o investimento em sistemas de geração própria de 

energia.  

CLARKE et al (1997) reporta os resultados da aplicação de um software de 

simulação do uso de sistemas fotovoltaicos aplicados a diferentes edifícios e 

condições climáticas da Europa. Este artigo revela a inclusão de um algoritmo para 

inclusão de sistemas fotovoltaicos em um software existente (ESP-r), comprovação 

de razoável concordância entre a performance elétrica e térmica teórica e real, e 

revela as melhorias necessárias na utilização de sistemas híbridos de edifícios sob 

diversas condições climáticas avaliadas. 

 

SISTEMAS EÓLICOS 

ELIASSON et al. (2005) estuda os gradientes de velocidade e estatísticas de 

turbulência em cânions urbanos. Apresenta uma relação dos trabalhos já realizados 

acerca de ventos e turbulência em cânions urbanos. 

BARBOSA (2008) em seu trabalho revela o potencial promissor da aplicação 

de aero geradores de pequeno porte em um edifício localizado na cidade de Porto 

Alegre/RS. A velocidade média do vento é de 3,7 m/s no topo do edifício, a potência 

nominal do aero gerador é de 3kW e os resultados econômico-financeiros mostram-

se favoráveis para o investimento naquela região. 

LACK (2010) mostra simulação de vento sobre a fachada/topo de um 

edifício, revelando o potencial de energia nas arestas horizontais e a uma dada 

altura da cobertura.  

PEREIRA (2010) investiga as condições de viabilidade de micro geração 

eólica em zonas urbanas de Portugal, apontando a legislação vigente, simulações 

de turbinas existentes, e uma clara sinalização de que a viabilidade é real e 

promissora. Já o trabalho de FARIA (2010) no mesmo âmbito e também em 

Portugal, traz em sua conclusão aspectos não tão promissores como o alto preço de 

aero geradores de pequeno porte, uma interface delicada entre o ambiente urbano e 

a integração destes equipamentos em edifícios.  

DUTRA & GUEDES (2012) apresentam um estudo de viabilidade de 

utilização de aerogeradores de pequeno porte em algumas regiões do Brasil, sob 

análise da legislação de cada estado. Conclui-se que a aplicação em estados da 

região nordeste é compensada pela qualidade e frequência de ventos na região, 



63 

 

sugerindo que outras regiões brasileiras apresentem potencial de viabilidade em 

investimentos neste âmbito. 

BATISTA (2013) apresenta o desenvolvimento de um novo aerogerador de 

eixo vertical integrado a uma rede elétrica inteligente no zoneamento urbano e 

constata a velocidade inicial de geração em torno de 1 a 2 m/s. 

RODRIGUES (2014) simula o desempenho de aero geradores de pequeno 

porte, utilizando-se do software HOMER e utilizando dados de três localidades 

distintas. O sistema avaliado foi um sistema isolado com bateria, e as conclusões 

foram que para suprir a demanda de forma satisfatória, são necessários um alto 

número de AG e de baterias dada a intermitência da fonte de vento. 

 RAGHEB (2014) aborda alguns casos existentes no mundo, com 

instalações sobre coberturas e indica uma tendência mais otimista para o uso de 

AGEV em ambientes urbanos por ter essa tecnologia a capacidade de aproveitar 

ventos com componentes verticais de velocidade. 

PARK et al. (2015) apresenta o desenvolvimento de um aerogerador 

integrado a edifícios, ocupando fachadas de edifícios (FIGURA 24) além do 

tradicional uso no topo das construções. Aponta as vantagens de se utilizar uma 

área muito maior, e a capacidade de geração ser relevante para a demanda do 

edifício. 

 

FIGURA 24 – AEROGERADOR DE PEQUENO PORTE EM EDIFICIO 

 

FONTE: PARK et al. (2015) www.aerodyndesign.com (2016). 

 

ASHRAF ET AL (2015) apresenta um modelo sistemático para a integração 

eficiente das tecnologias eólicas em edifícios, com estudo de caso e lições 

aprendidas em projetos já realizados no mundo. 
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OTIMIZAÇÃO MULTIOBJETIVO 

Um bom trabalho que simula um sistema híbrido realizando a otimização 

mutiobjetivo através de algoritmo genético é o trabalho de KO et al (2015). Seu 

desenvolvimento apresenta o planejamento do algoritmo, quais serão os parâmetros 

variáveis, o espaço de objetivos, e nos resultados apresenta as fronteiras de Pareto 

para o sistema proposto.  

PERERA et al (2015) realiza uma análise multiobjetivo através da 

metodologia NSGA, na qual um sistema híbrido integra energias renováveis a um 

sistema de gerador diesel. O modelo permite avaliar o atendimento de múltiplos 

objetivos tais quais: custo de implantação, custo de operação, confiabilidade. 

No trabalho de KUNKLE (2005) o autor apresenta um comparativo entre os 

métodos AEMO e seus algoritmos, sendo que as dimensões avaliadas contemplam: 

distância final à fronteira ótima solução, diversidade do conjunto de soluções, tempo 

de convergência, capacidade de rápidas variações entre o espaço das variáveis de 

decisão e o espaço das funções objetivo, sensibilidade a ruído e sensibilidade à 

geometria da fronteira de Pareto. SCAP et al (2013) aborda o estudo da fronteira de 

Pareto pelo método determinístico, utilizando uma série de exemplos. Os resultados 

são apresentados graficamente tanto no espaço de variáveis, quanto no espaço de 

objetivos.  

A tese de doutorado de SHARAFI (2015) investiga a otimização multiobjetivo 

de SHER por meio da otimização de simulações. Os objetivos de decisão 

consideram o custo, probabilidade de falta de energia, inserção de energias 

renováveis no SH e emissões atmosféricas. Investigado sob ótica do MOPSO, 

outras valiosas referências a trabalhos já realizados são apresentadas. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A variedade de trabalhos disponíveis nas bases de dados pesquisadas é de 

fato extensa, e permite concluir que um trabalho multidisciplinar como este é 

dependente de avanço tecnológico em diversas áreas científicas. Os avanços 

identificados permitem assumir que atualmente a maturidade tecnológica e 

socioambiental atinge patamares nunca vistos. De modo geral, a tendência de 

obtenção de maiores eficiências dos equipamentos e a queda contínua dos preços 

dos mesmos, indicam uma promissora utilização dos recursos renováveis em um 

intervalo de tempo cada vez mais curto do que sempre se projeta. 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

4.1 MATERIAIS 

 

Para realização das simulações foi utilizado o Notebook Lenovo W520, 

dotado de processador Intel Core i7-2760QM 2,4GHz 16GB RAM 64-bit SO 

Windows. A relação de materiais utilizados neste trabalho segue abaixo, e é 

detalhada na sequência 

 Microsoft Office Excel 

 Software Radiasol 2 

 Banco de dados do BDMEP / INMET 

 Manual de sistemas fotovoltaicos – BlueSol e Cresesb 

 Atlas de potencial eólico 

 Relatório anual de consumo de energia elétrica na rede (EPE, 2016) 

 Catálogos de fabricantes de equipamentos 

 

4.1.1 Microsoft Office Excel 

Dentre as principais ferramentas do Excel que são utilizadas no desenvolvimento 

do modelo, pode-se citar: 

 Funções padrão (para aplicação do modelo básico) 

(VLOOKUP, OFFSET, MATCH, INDEX, COUNTIF, FORECAST, RANGE, 

SUBTOTAL, INDIRECT) 

 Função Tabela (geração de resultados para múltiplas simulações) 

(EXCEL > DATA > WHAT IF ANALYSIS > DATATABLE) 

 Macro VBA (repetição de tarefas e combinação de funções) 

 

4.1.2 Banco de dados do BDMEP / INMET 

Este banco de dados contém informação de vento das principais cidades 

brasileiras, e inclui registro de todos os dias do ano, porém em intervalos de 6 horas. 

Foram levantadas as informações estatísticas do vento naquela localidade, conforme 

a FIGURA 25, originando uma curva Weibull de distribuição de velocidades. 
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FIGURA 25 – OBTENÇÃO DE DADOS DE VENTO E DADOS ESTATÍSTICOS. 

 

FONTE: BDMEP-INMET (2016) 

 

4.1.3 Software Radiasol 2 

O uso deste software permitiu obter os dados de radiação incidente em 

superfícies inclinadas sob qualquer ângulo de orientação, para uma gama de 

cidades brasileiras. A partir dos dados exportados para o Excel, foi possível obter a 

curva mensal horária de radiação solar para a superfície da inclinação e orientação 

desejadas. 

 

4.1.4 Manual de sistemas fotovoltaicos – BlueSol e CRESESB 

Os principais documentos utilizados para dar o embasamento técnico sobre 

sistemas fotovoltaicos, são os manuais “Introdução a sistemas de energia solar 

fotovoltaica” (BLUESOL, 2010) e o “Manual de engenharia para sistemas 

fotovoltaicos” (CEPEL-CRESESB, 2014). A informação disponível valida os 

conceitos adotados neste trabalho acerca de:  

- Características do recurso solar 

- Tecnologias, eficiências, características e associação de módulos 

fotovoltaicos 

- Sistemas auxiliares e diagramas esquemáticos 

- Sistemas on-grid/off-grid e proteção adequada 

- Componentes e acessórios  

- Dimensionamento de sistemas 

 

4.1.5 Atlas do potencial eólico – LACTEC e UFSC 

Os principais documentos utilizados para dar o embasamento técnico, sobre 

dados de vento, foram os documentos “Atlas do potencial eólico brasileiro” 

(AMARANTE et al, 2001), o “Atlas do potencial eólico do estado do Paraná” 

(COPEL-LACTEC, 2007) e o “Dados climáticos para projeto e avaliação energética 
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de edificações para 14 cidades brasileiras” (PROCEL-UFSC, 1998). A informação 

disponível valida os conceitos adotados neste trabalho acerca de: 

- Frequência e direção de ventos 

- Considerações de altura e rugosidade do solo 

- Equações dimensionais e bases de dados consideradas 

 

4.1.6 EPE – Consumo de energia elétrica na rede 

O relatório de 2016 da EPE permite a coleta de dados de consumo de 

energia de 2004 a 2016 para as cinco regiões geográficas do Brasil. Deste modo é 

possível extrair a média mensal de consumo em base percentual, relativo ao 

consumo mínimo para a região de estudo. A tabela de dados pode ser encontrada 

na seção 4.2.2.4.  

 

4.1.7 Catálogos de fabricantes e distribuidores de equipamentos 

 Turbinas eólicas 

A seleção de uma gama de turbinas eólicas de porte até 30kW, encontra-se 

disponível a maioria delas em um catálogo europeu dos fabricantes de turbinas 

eólicas (URBANWIND, 2016). Dos diversos modelos encontrados, pode-se extrair 

dados de velocidade de vento e a correspondente energia gerada, conforme se 

verifica na FIGURA 26. 

 

FIGURA 26 – DADOS TÉCNICOS DE UM AEROGERADOR ANALISADO 

 

FONTE: URBANWIND, 2016. 

 

 Baterias 

A seleção baterias de tecnologias distintas possibilita analisar seu custo-

benefício. Os fornecedores em que se pode encontrar informação de custo são:  
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- www.autosolar.es 

- www.off-grid-europe.com 

- www.pvshop.com 

- www.ecosolarspain.com 

 

Catálogos de fabricantes de baterias OPzS: Hoppecke, TAB, Victron, SBS. 

Outros catálogos: Saturnia, Enersystem, Freedom, RTA, Unipower, DAISA. 

 

 Inversores Híbridos (IHBT) 

Modelos de diagramas de sistemas híbridos aplicáveis com uma boa didática 

podem ser encontrados nos catálogos da Leonics, Victron e Schneider. A fim de 

compor o diagrama funcional e a estratégia de operação do sistema, outros 

catálogos de fabricantes podem ser consultados conforme a TABELA 11 sugere. 

 

TABELA 11 – FABRICANTES DE INVERSORES HÍBRIDOS 

 

FONTE: O autor. 
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4.2 MÉTODO 

 

O problema de se determinar o melhor sistema híbrido para a condição 

específica de um edifício, é abordado sob cinco etapas principais conforme indica a 

FIGURA 27. A sequência de otimização segue uma abordagem similar à realizada 

por PERERA et al. (2015), na qual utiliza AEMO para avaliar o impacto do gerador 

diesel em sistemas híbridos. 

 

FIGURA 27 – PROCESSO DE OBTENÇÃO DO MODELO DE SIMULAÇÃO 

 

FONTE: O autor (2017). 

 

Da FIGURA 27, no passo 1, são descritos o tipo de SHER considerado e 

qual o diagrama equivalente do modelo. O passo 2 apresenta todos os critérios 

utilizados nas equações, tanto energéticos quanto de custos. Uma abordagem com 

relação a perdas e eficiências é apresentada de modo a elucidar as condições 

representadas. 

O passo 3 apresenta o equacionamento de energia e custo de todos os 

sistemas, individualmente. Após conhecer o funcionamento do sistema, no passo 4 

acontece a modelagem do simulador, com a apresentação da visão geral do 
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sistema, descritivo das variáveis de entrada e saída, planilha de equacionamento e 

definições fundamentais.  

O último passo apresenta uma sequência padrão de otimização e decisão. 

São apresentadas as variáveis de otimização e as funções objetivo. Também são 

apresentadas as restrições e o modo de refinamento, bem como o critério de parada. 

O método MOPSO é então descrito detalhadamente. 

 

4.2.1 Definição do sistema e estratégia operacional 

 

 A ideia original parte de um sistema híbrido composto por 4 componentes 

ante uma demanda conhecida, que seja aplicável a um edifício genérico, onde a 

FIGURA 28 revela a base do estudo. 

 

FIGURA 28 – MODELO DE SHER PROPOSTO 

 
 

FONTE: O autor. 

 

O modelo matemático deve representar o balanço entre a carga e a geração 

respeitando os limites de cada sistema. Existem as situações de excesso, carência 

ou equilíbrio de energia. O superdimensionamento do SH proporciona excesso de 

energia e consequente desperdício, enquanto o subdimensionamento resultará em 

falta de energia. 

Os equipamentos principais e os equipamentos integradores, após a 

captação e antes do consumo, podem ser visualizados na FIGURA 29. Para a 

captação solar e eólica, considera-se reguladores/controladores de carga (rc) em 

corrente contínua (~CC) despachando a carga para inversores híbridos (IHBT) 

integrados a um controlador supervisório (CSI).  
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O IHBT2 gerencia o uso do banco de baterias (BB), a utilização da energia 

captada (FV, AG), o uso do gerador (GD) e o despacho da carga demandada (CD). 

O gerador e a carga demandada operam em corrente alternada (~CA). Excessos de 

carga são dissipados pelo DL (Load Dumper – dissipador de carga).  

 

FIGURA 29 – DIAGRAMA GENÉRICO DO CIRCUITO PROPOSTO 

 

FONTE: O autor. 

 

4.2.1.1 Estratégia operacional 

 

A estratégia de operação deve ser bem determinada, de modo que cada 

componente do SHER desempenhe o seu papel adequadamente sob cada condição 

de operação possível. A armazenagem de energia e o seu despacho é a parte mais 

complexa de um sistema híbrido, por requerer perícia no critério de operação. A 

TABELA 12 apresenta as condições de contorno básicas para a integração de 

gerador e bateria a um sistema híbrido de geração.  

 

                                            

 

 

 
2
 No circuito proposto são modelados os controladores de carga (rc) de modo a seguir os diagramas 

esquemáticos da Leonics (2016) que é um grande fabricante de inversores híbridos bidirecionais. (Ver 
FIGURA 28).  
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TABELA 12 – CONDIÇÕES E AÇÕES PARA UM SISTEMA INTEGRADO 

Item Condição (se...) Ação (então...) 

1 
Saldo (CS) da carga demandada e geração de energia 
limpa é positivo 

FV/AG carregam o BB. 

2 
Saldo entre energia limpa futura e carga de demanda é 
suficiente para levar SOC=100% 

Gerador não é recomendado operar 

3 CS é negativo, e GD é recomendado operar GD alimenta CD/BB 

4 
CS é negativo, GD não é recomendado e SOC não é 
crítico 

BB alimenta CD 

5 Gerador está mais de 48h sem operar Coloca gerador em operação 

6 Capacidade do gerador é menor do que a carga Usa BB também 

7 Gerador opera em carga muito baixa Desliga gerador e usa BB 

8 No momento o gerador alimenta a demanda Alimenta também a recarga do BB 

9 Carga do BB é 100% (SoC=100% ou DoD=0%) Interrompe a carga no BB 

10 DoD previsto final é maior do que DoDmáx Aciona o GD para alimentar CD+BB 

11 Saldo geração/consumo é positivo Carrega o BB ou descarta 

FONTE: O autor. 

 

A estratégia de operação demonstrada na FIGURA 30 revela a forma em 

que o sistema irá se comportar quando determinada situação estiver ocorrendo. A 

sequência indicada pelas setas é meramente ilustrativa, pois o comportamento do 

sistema depende do balanço energético, específico para cada composição do 

SHER.  

 

FIGURA 30 – ESTRATÉGIA DE OPERAÇÃO DO SISTEMA HÍBRIDO 

 

FONTE: Adaptado de Perera et al. (2015) 

 

I II III 

V IV 
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Para agregar todos os sistemas em um modelo, é necessário equacionar 

todas as condições citadas para estimar a energia do banco de baterias nas 8760 

horas sob análise. O fluxograma mostrado na FIGURA 31 revela a sequência lógica 

seguida para equacionar o fluxo de energia proveniente do BB e do GD. No quadro 

abaixo da figura, as células em cor cinza-escuro representam energia sendo cedida. 

 

FIGURA 31 – FLUXOGRAMA DE DESPACHO DA ENERGIA DO BB 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

CS CS CS CS CS GDn 0 CS BBi BBx BBi CS CS 

BB BBi BBx BBx GDn-CS 0 0 CS BBi BBx BBi CS CS 

GD CS+BBi CS+BBx CS+BBx GDn GDn 0 0 0 0 0 0 0 

FONTE: O autor. 

Onde: 
CS: saldo de energia do somatório ECD+EFV+EAG 
BBi: energia máxima de recarga, respeitando a corrente máxima recomendável 
BBx: energia de recarga necessária para SoC=100% 
GDn: energia máxima disponível pelo gerador 
GDn-CS: energia disponível após suprir o sistema 
CS+BBi: energia gerada para suprir a demanda pendente e carregar o BB conforme BBi 
CS+BBx: energia gerada para suprir a demanda pendente e carregar o BB conforme BBx 
DoDp: profundidade de descarga do BB prevista para a hora analisada, após deduzir a energia 
requerida 
DoDmax: profundidade de descarga máxima recomendada 
Nota: ao falar do componente do SH, a conotação é simplesmente FV ou AG. Ao referir-se à energia 
gerada ou consumida no intervalo de 1 hora, utiliza-se a letra “E” (EFV, EAG, ...) 

 

A FIGURA 30 conecta-se com a FIGURA 31 através das estratégias descritas 

a seguir, onde os números em parênteses indicam a resposta conforme numeração 

no fluxograma. 
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I. Estratégia padrão de alimentação (6) – situação em que a energia gerada 

pelas fontes renováveis (EFV+EAG) equivale à energia consumida (ECD) 

II. Estratégia de uso do banco de baterias (11,12) – quando as FR geram menos 

energia do que a demanda, EBB atende a energia suplementar requerida. 

III. Estratégia de ajuste do SoC (7,8,9,10) – sempre que houver excesso de 

energia gerada, ela será direcionada para recarga do banco de baterias (BB). 

IV. Estratégia de uso do gerador (1,2,3,4) – a geração de energia pelo GD se faz 

necessária em situações em que o BB atinge a profundidade de descarga 

máxima (DODmax). Isto vale também em situações em que o BB esteja 

recarregando e ao mesmo tempo a energia adicional prevista (no intervalo em 

que CS>0) não seja suficiente (desde a hora em questão) para elevar o SOC 

a 100%. 

V. Estratégia de uso do gerador e banco de baterias (5) – Esta situação deve 

ocorrer quando houver algum pico de carga, que exija uma energia elevada 

do BB, ou quando o gerador sozinho não é capaz de dar conta da energia 

demandada (ECD). Conforme se verifica no fluxograma, o algoritmo deste 

trabalho não considera esta situação e assim, quando ocorre a resposta (5), 

ocorre falta de energia (LOLP) porque o BB encontra-se indisponível. 

 

 

4.2.2 Considerações e critérios 

 

4.2.2.1 Definições básicas do modelo 

 

 Definição da região geográfica 

A definição da região geográfica é importante na determinação de 

informações de consumo de energia elétrica (demanda), bem como na determinação 

da disponibilidade de radiação solar e regime de vento. Cada sistema adota as 

devidas considerações nesse sentido. 

 

 Definição da geometria e dimensional do edifício 

Estes aspectos geométricos e dimensionais são importantes no sentido da 

determinação do potencial de captação de energia renovável. A TABELA 13 

apresenta o conceito adotado neste modelo. 
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TABELA 13 – PARAMETROS GEOMÉTRICOS E DIMENSIONAIS  

ITEM PARÂMETRO DESCRIÇÃO UNIDADE 

A Geometria do edifício Seção quadrada - 

B Tipo de cobertura Plana  

C Tipo de superfície Plana  

D Dimensões do edifício 20 x 20 x 60 m 

E Área indisponível 30% % 

FONTE: O autor. 

 

 Definição da orientação das superfícies 

A orientação das fachadas é importante no modelo considerado, pois a 

radiação solar sobre cada superfície é única. Na FIGURA 32, dois edifícios são 

apresentados, um deles (ED1) com orientação de fachada 0° ao Norte (o vetor 

ortogonal ao plano da superfície faz zero graus com a direção Norte) e outro edifício 

defasado em 45 graus. Para a cobertura do edifício, a orientação inexiste haja visto 

que a inclinação adotada é zero (superfície horizontal). 

 

FIGURA 32 – MODELO GEOMÉTRICO E SUPERFÍCIES DO EDIFICIO 

 

 

FONTE: O autor. 

 

A TABELA 14 apresenta os parâmetros de orientação e áreas para um 

edifício TIPO “ED1” caracterizado pelos parâmetros da TABELA 13.  

 

TABELA 14 – SUPERFÍCIES E ÁREAS CONSIDERADAS NO MODELO 

SUPERFÍCIE ORIENTAÇAO (em 

relação ao Norte) 
INCLINAÇÃO (em relação 

ao plano horizontal) 
ÁREA 
TOTAL 

ÁREA 
DISPONÍVEL 

S1 - 0° 400 m² 280 m² 
S2 0° 90° 1200 m² 840 m² 
S4 90° 90° 1200 m² 840 m² 
S6 180° 90° 1200 m² 840 m² 
S8 270° 90° 1200 m² 840 m² 

FONTE: O autor. 
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A área total das superfícies é calculada com as dimensões informadas na 

TABELA 13 e a área disponível seria a área passível de receber painéis fotovoltaicos 

– o cálculo se dá por cálculo simples de áreas quadradas e retangulares. A área de 

cobertura determina o potencial máximo eólico a ser instalado. Tais estimativas são 

abordadas nas seções subsequentes deste capítulo. 

 

4.2.2.2 Balanço energético - generalidades 

 

O equacionamento matemático busca a modelagem da energia gerada e 

consumida, hora a hora ao longo dos 365 dias do ano, influenciadas por uma série 

de parâmetros conforme revela a FIGURA 33. 

 

FIGURA 33 – PROCESSO DE CÁLCULO DA ENERGIA EM UMA HORA 

 

FONTE: O autor. 

 

A repetibilidade deste ciclo ao longo de 365 dias possibilita modelar o impacto 

das variações regionais que impactam não apenas no consumo como também na 

geração de energia. O equacionamento energético de cada hora pode ser descrito 

pela Equação 1. 

 

𝐸𝑆𝑆 = 𝐸𝐶𝐷 + 𝐸𝐹𝑉 + 𝐸𝐴𝐺 + 𝐸𝐵𝐵 + 𝐸𝐺𝐷 [kWh] (1) 

Onde: 
ESS: energia saldo do sistema 
ECD: energia do consumo demandado 
EFV: energia fotovoltaica 
EAG: energia do aerogerador 
EBB: energia do banco de bateria 
EGD: energia do gerador diesel 
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Neste balanço as variáveis são a geração e/ou o consumo de energia, 

conforme definições a seguir: 

 ESS: O saldo de energia do sistema pode ser negativo ou positivo. Em caso 

de ser negativo, implica em falta de energia – LOLP (loss of load power) – o 

que é indesejável. Caso seja positivo, demonstra superdimensionamento do 

sistema e consequentemente implicará em um maior CAPEX. Desse modo, o 

que se busca é o ponto de mínimo LOLP ou mesmo LOLP igual a zero. 

 ECD: A carga demandada é sempre negativa, por haver demanda em 

qualquer hora do dia. É importante lembrar que o dimensionamento do melhor 

sistema depende do quanto se conhece a respeito do consumo de energia. 

 EFV: A energia fotovoltaica nunca é negativa, mesmo em dias nublados pode 

converter a radiação solar em energia elétrica na ordem de 10~20% de 

eficiência. Em períodos noturnos a energia gerada é igual a zero. 

 EAG: A energia do aerogerador é sempre positiva, porém mesmo em 

condições de vento, sua geração poderá ser nula se a direção do vento for 

inadequada ou a velocidade do vento for inferior ao valor mínimo de 

operação. 

 EBB: A energia do banco de baterias pode ser negativa ou positiva. Em caso 

de ser positiva, o banco de baterias está descarregando ou, suprindo carga 

ao sistema. No caso de ser negativa, o banco de baterias está absorvendo 

carga do sistema, ou, retornando ao estado de carga 100%. O ideal é que o 

banco de baterias seja grande o suficiente para permitir ciclos completos de 

descarga em uma frequência periódica, mas não excessiva. Porém este 

sistema não deve ser tão grande a ponto de ocorrer subutilização do potencial 

das baterias, haja visto ser um sistema de custo expressivo e ciclo de vida 

limitado. 

 EGD:  A energia do gerador diesel é sempre positiva, e idealmente deve 

operar somente quando os outros componentes do SHER não conseguem 

suprir a carga demandada. Quanto maior sua operação, maior as despesas 

de operação (OPEX) e maior o uso de energia não-renovável. Caso o gerador 

seja superdimensionado, pode elevar ainda mais as despesas operacionais. 

 

Definição importante: 

ECD, EFV, EAG, EBB, EGD → (kWh) carga consumida ou gerada momentaneamente (em 1 hora) 
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VH → vetor horário, cada carga deve ser considerada individualmente (tamanho 8760 elementos) 
CS → saldo entre demanda e energia limpa, representado pelos 3 primeiros termos da Eq.1 após o 
sinal de igual (=). 

 

 Eficiências e perdas 

 

A perda de energia ocorre por ineficiência dos equipamentos e por 

dissipação no circuito. Em relação à eficiência dos equipamentos de 

captação/geração, os mesmos já apresentam essas perdas embutidas no 

desempenho esperado do equipamento. Abaixo são citados os componentes do 

SHER proposto e onde estão consideradas as perdas no equipamento principal: 

 FV: na eficiência do painel solar  

 AG: na curva de potência do aerogerador 

 BB: na profundidade de descarga e vida cíclica recomendadas pelo fabricante 

 GD: na relação geração versus consumo de combustível 

 

As perdas no sistema devido a conversão, comutação e transferência são 

importantes; entretanto, o modelo proposto não considera essas perdas. Em virtude 

de haver na literatura uma ampla faixa com relação a taxas percentuais e dúvidas 

sobre qual momento aplicar a penalidade, as perdas descritas na TABELA 9 estão 

fora da análise deste trabalho. Pode-se incluir tais perdas de modo relativamente 

simples, utilizando os dados da TABELA 9 para incluir as perdas em cada elemento 

do vetor de energia – FIGURA 48, bloco 2 – de acordo com a origem e o destino do 

fluxo naquela hora. Presume-se que alguns modelos possam ser mais penalizados 

que outros em virtude do caminho que a carga faz até seu uso efetivo. 

 

4.2.2.3 Estimativa de custos - generalidades    

 

O custo de cada componente está subdividido em cinco categorias de custo 

(A, B, C, D, E) as quais simbolizam respectivamente: equipamento principal, projeto-

materiais-auxiliares, serviço de instalação, custos operacionais e de manutenção. A 

TABELA 15 ilustra os custos estimados no modelo para cada componente do SHER. 

 

TABELA 15 – DIVISÃO DE CUSTOS ESTABELECIDA PARA O MODELO 

- ITEM FV AG BB GD SI 

A Painel fotovoltaico X     
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A Aero gerador  X    

A Baterias   X   

A Gerador    X  

A Inversor (IHBT)     X 

B Controlador de carga (equipamentos auxiliares) X X    

B Projetos, materiais e partes auxiliares X X X X X 

C Serviços de instalação X X X X X 

D Despesas de operação    X  

E Despesas de manutenção X X X X X 

E Despesas de infraestrutura e adequação 

***Não considerado 
E Unidade de comando e controle 

E Sistema de comunicação remota 

E Monitorador de consumo / demanda 

FONTE: O autor. 

 

O modelo proposto considera os custos de CAPEX e OPEX, sem considerar 

a depreciação e reposição dos equipamentos. As equações 2 e 3 apresentam a 

estimativa do CAPEX e OPEX de cada componente, onde o símbolo ∎ representa o 

componente em questão (FV, AG, BB, GD, SI). 

 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋∎ = 𝐶𝑋∎ = 𝐶∎𝐴 + 𝐶∎𝐵 + 𝐶∎𝐶 [R$] (2) 

𝑂𝑃𝐸𝑋∎ = 𝑂𝑋∎ = 𝐶∎𝐷 + 𝐶∎𝐸 [R$] (3) 

 

O CAPEX e o OPEX do SHER podem ser obtidos com o somatório de cada 

componente, obtidos a partir das equações anteriores, conforme revelam as 

equações 4 e 5 (nota-se a abreviação de CAPEX para “CX” e OPEX para “OX”). 

 

𝐶𝑋𝑆𝐻 = 𝐶𝑋𝐹𝑉 + 𝐶𝑋𝐴𝐺 + 𝐶𝑋𝐵𝐵 + 𝐶𝑋𝐺𝐷 + 𝐶𝑋𝑆𝐼 [R$] (4) 

𝑂𝑋𝑆𝐻 = 𝑂𝑋𝐹𝑉 + 𝑂𝑋𝐴𝐺 + 𝑂𝑋𝐵𝐵 + 𝑂𝑋𝐺𝐷 + 𝑂𝑋𝑆𝐼 [R$] (5) 

 

Custos de infraestrutura e adequação das instalações existentes não são 

considerados neste trabalho em função de variar amplamente caso a caso. Não se 

considera custos referentes ao controle e gerenciamento do sistema (***), 

primeiramente por motivos de simplificação do problema. Há dificuldade em estimar 

custos que abrangem uma faixa ampla de sistemas de controle simples a 

complexos, com possibilidade de mascaramento dos resultados. 

 

 Custo do equipamento principal 

 

FOTOVOLTAICO (FV) 
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O custo total de painéis solares é calculado pelo produto do custo unitário 

com a área total estimada de captação, onde o custo unitário de painéis pode ser 

encontrado no Apêndice 11. É conveniente lembrar que a área de captação para 

uma mesma geração é maior naquelas superfícies de menor média de radiação 

anual, e este modelo prioriza sempre o uso das superfícies de maior radiação média 

anual. 

 

AEROGERADOR (AG) 

O custo de aerogeradores considera o custo unitário (R$/W) multiplicado 

pela capacidade nominal do componente. O custo unitário pode ser visualizado no 

Apêndice 5, para AGEH e AGEV; sendo o modelo baseado na curva de maior 

abrangência. As informações baseiam-se em websites europeus, onde as fontes 

estão descritas no Apêndice 5 e na seção 4.1.7. 

 

BANCO DE BATERIAS (BB) 

O custo estimado do componente BB baseia-se na capacidade nominal 

instalada. O modelo proposto considera o custo unitário de baterias OPzS cujas 

informações em regime c100 permitem extrapolar para c20 (estima-se a CNc20 

como 90%*CNc100) e estimar o índice (R$/Ah) revelado no Apêndice 4. 

Considerando que se tratam de baterias 12V, pode-se obter o custo unitário (R$/W). 

Observa-se que o custo unitário é menor quando se considera o uso de baterias de 

maior capacidade (Ah), e na estimativa de custo este ganho é considerado. 

Adota-se as baterias OPzS com embasamento no resultado disponível no 

Apêndice 9, onde se compara o custo unitário considerando o ciclo de vida e a 

profundidade de descarga recomendadas para algumas tecnologias aplicáveis. A 

busca de preços considera alguns websites do Brasil, mas baseia-se principalmente 

em websites europeus que podem ser vistos na seção 4.1. 

 

GERADOR DIESEL (GD) 

O Apêndice 10 apresenta uma relação de preços de geradores trifásicos até 

500 kVA onde a curva de tendência se aproxima da curva de plotagem dos preços 

por kW nominal. Considera-se a utilização de somente uma unidade geradora, 

apesar de uma unidade grande e uma pequena terem maior potencial de 

flexibilidade. 



82 

 

No mesmo apêndice também é apresentada a curva de consumo de 

combustível (linear) considerada, e o consumo de combustível (exponencial) para 

situações em que o GD opere sob distintas capacidades. Para o preço de óleo 

diesel, adota-se o valor de 2,80 R$/litro. 

 

SISTEMA INTEGRADOR (SI) 

Os preços de IHBT estão disponíveis em uma lista emitida pelo Governo da 

Índia. A base de preços é atual e cobre uma faixa de potência abrangente. O resumo 

dos IHBT e seus preços estão no Apêndice 7. 

 

 Custos adicionais 

 

Custos de projeto, materiais e equipamentos auxiliares (PMA) 

Considera-se duas formas de estimativa deste custo. A primeira delas com 

base em um percentual estipulado, baseado na revisão de literatura. A segunda 

forma utiliza os números apresentados por Groth (2013) calculados para plantas 

fotovoltaicas em campo aberto. Com algumas aproximações chega-se a percentuais 

que são apresentados no Apêndice 12. 

Considera-se controladores de carga para os sistemas FV e AG como 

identificado na TABELA 15. A literatura indica que o dimensionamento de um 

controlador de carga varia de 70%~120% da potência de pico de um sistema 

fotovoltaico. Neste modelo, o dimensionamento se baseia em 100% da carga 

máxima identificada.  

 

Custos de serviços de instalação 

Adota-se percentuais encontrados na literatura, que variam de acordo com o 

sistema e estão descritos na seção 4.2.3.3. 

 

Custos operacionais 

O único custo operacional equacionado, refere-se ao sistema GD, e os 

parâmetros considerados constam no Apêndice 10. Os custos de reposição de 

equipamentos não são abordados neste trabalho, sendo matéria para estudos mais 

detalhados acerca de viabilidade econômica. 
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Custos de manutenção 

O percentual considerado para os componentes FV-AG-BB-SI varia em média 

de 1 a 3% ao ano (em relação ao CAPEX), para cada componente do SHER. Para o 

componente GD, os custos de manutenção são estipulados com base nos custos 

operacionais e uma parcela fixa proporcional ao tamanho do gerador. 

 

 Preços de mercado e considerações de importação 

Na consideração dos custos, são considerados os custos de cada 

equipamento como sendo preços aplicáveis no mercado internacional. Assim, após a 

conversão em moeda local acrescenta-se 75% referente a taxas de importação com 

impostos e outros encargos. Muitos preços de aerogeradores e baterias são 

encontrados em websites europeus e dos EUA. Já os custos de painéis solares e 

geradores diesel podem ser encontrados em websites do mercado brasileiro. Para 

preços do mercado indiano, além dos 75% de penalização referente a importação e 

internalização do produto, adiciona-se 30% de penalidade. A TABELA 16 revela as 

considerações adotadas.  

 
TABELA 16 – CONSIDERAÇÕES DE CÂMBIO E IMPORTAÇÃO 

DATA BASE 27/03/2017 

EURO 3,40 R$/EUR 

RUPIA INDIANA 21,00 RS/R$ 

TAXAS, IMPOSTOS, SEGUROS 75% 

VAT (Europa) 
3
 21%  

Penalização importação da Índia 
4
 30% 

FONTE: O autor. 

 

4.2.2.4 Critérios específicos por componente 

 

CARGA DE DEMANDA (CD) 

                                            

 

 

 
3
 Para preços obtidos de websites europeus, retira-se o VAT quando informado que está incluso, para 

a aquisição de clientes externos a zona do euro. 
4
 A penalização para preços obtidos diretamente de websites indianos tem o objetivo de trazer tais 

preços para o nível dos preços europeus, considerando equipamentos aleatórios como referência de 
preços, dado que não se encontrou uma base de dados de porte similar. Entende-se que esta 
penalização não representa impacto significativo no resultado, porquanto que a análise do modelo 
compara sob mesma base um mesmo cenário. 
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O fluxo de obtenção das variáveis de energia é demonstrado na FIGURA 34, 

onde a demanda CD (kWh.dia) juntamente com a variação típica de carga, 

determinam a energia ECD em cada hora do VH. 

 

FIGURA 34 – CARGA CONSUMIDA: FLUXO DE INFORMAÇÃO 

 

FONTE: O autor. 

 

 Definição da curva de consumo 

A distribuição horária da demanda de energia baseia-se no modelo típico 

apresentado pela FIGURA 35. Elas refletem os percentuais relativos à carga diária, 

conforme informa a TABELA 17. Outras curvas de carga são apresentadas no 

ANEXO 1. 

 

FIGURA 35 – CURVA DE CARGA TÍPICA RESIDENCIAL E COMERCIAL 

 

FONTE: FRANSCISQUINI (2006). 

 

TABELA 17 – ENERGIA DEMANDADA POR HORA (%) 

 

FONTE: Adaptado de Francisquini (2006). 

 

 O cálculo da carga diária, variável mensalmente, segue a variação 

percentual da demanda de energia elétrica para a região (média dos últimos 12 

anos), divulgada pelo relatório anual da EPE (2016) e resumido na TABELA 18. 

HORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

RES 2,2 2,1 1,9 1,6 1,8 2,0 2,6 3,2 3,4 3,5 3,5 4,0 4,8 4,4 4,0 3,6 4,0 4,8 5,6 6,8 10,4 8,8 6,6 4,5

COM 3,0 2,8 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 4,5 5,8 6,3 6,3 5,0 5,4 6,1 6,0 5,9 5,7 4,2 3,1 2,9 2,8 3,4 3,6 3,4
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TABELA 18 – CONSUMO SAZONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

FONTE: Adaptado de EPE (2016). 

 

 A definição da classe de consumo abrangeu uma faixa pré-definida, 

conforme a sigla CC da TABELA 19, e representa a demanda 100% revelada na 

TABELA 18. Os parâmetros com as siglas AUC, UC, AC são utilizados para estimar 

a demanda do edifício. 

 

TABELA 19 – PARAMETROS DE CONSUMO 

SIGLA PARÂMETRO DESCRIÇÃO UNIDADE 

AUC Área da unidade consumidora (UC) 100 m2 

UC Quantidade de UC 80 UC 

AC Consumo das áreas comuns 5,0 % do total 

CC Classe de consumo 100, 200, 300, 400, 500 kWh/mês 

T Tipo de uso Residencial e Comercial - 
FONTE: O autor. 

 

FOTOVOLTAICO (FV) 

O fluxo de obtenção das variáveis de energia e custo é demonstrado na 

FIGURA 36. A informação de entrada para cálculo do VH de energia fotovoltaica 

gerada, é a geração teórica calculada (FVnom) com base nas radiações incidentes e 

na eficiência do painel. Neste caso, ao se gerar aleatoriamente, a área é sempre 

calculada como função da geração simulada – a FIGURA 46 ilustra isto mais à 

frente. 
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FIGURA 36 – COMPONENTE FV: FLUXO DE INFORMAÇÃO 

 

FONTE: O autor. 

 

 Potencial de radiação solar 

O modelo dos vetores de geração de energia fotovoltaica considera todos os 

fatores citados na seção 2.3.1, com exceção do sombreamento. Para cálculo da 

radiação global inclinada de cada mês utiliza-se o software Radiasol 2, para cada 

superfície e localidade, conforme revela a TABELA 20. A interpolação linear é 

utilizada para obter a radiação solar nas 8760 horas do ano. 

 

TABELA 20 – RADIAÇÃO MÉDIA GLOBAL EM CURITIBA 

 

FONTE: Dados do software Radiasol 2 
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A TABELA 21 revela a variação da amplitude de radiação ao longo das 

horas do dia para cada mês do ano, de uma superfície horizontal. Informações 

detalhadas da radiação considerada podem ser encontradas no Apêndice 3. A 

interpolação linear é utilizada para obter a radiação solar nas 8760 horas do ano. 

 

TABELA 21 – RADIAÇÃO HORÁRIA-MENSAL PARA “S1” EM CURITIBA 

 

FONTE: Dados do software Radiasol 2 

 

 Tecnologia fotovoltaica 

De acordo com a literatura, admite-se uma radiação global padrão de 1000 

W/m2 sobre uma superfície horizontal. Baseado na TABELA 2, adota-se para este 

modelo o painel policristalino com eficiência de 15%, onde sua potência de pico é de 

150 W/m2. 

 

AEROGERADOR (AG) 

O fluxo de obtenção das variáveis de energia e custo é demonstrado na 

FIGURA 37, onde se percebe que a determinação de cada elemento EAG depende 

do regime de vento, da curva de potência e de uma potência de AG arbitrada. As 

letras dentro dos círculos representam as partes que compõem o custo de cada 

componente do SH, conforme definições da TABELA 15. 
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FIGURA 37 – COMPONENTE AG: FLUXO DE INFORMAÇÃO 

 

FONTE: O autor. 

 

 Parâmetros de vento 

Os dados de vento disponibilizados no banco de dados do BDMEP-INMET 

cobrem 365 dias do ano, em intervalos de 6 horas. A TABELA 22 ilustra os dados 

coletados disponíveis e revela que as demais horas podem ser estimadas por 

interpolação linear. 

 

TABELA 22 – VELOCIDADE DO VENTO DISPONIVEL NO BANCO DE DADOS 

 

FONTE: O autor. 

 

O gráfico mostrado na FIGURA 38 revela o perfil de velocidade de vento a 

cada hora ao longo de 1 ano, comparando o perfil de duas cidades (são as duas 

cidades tratadas no estudo de caso adiante). 
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FIGURA 38 – VELOCIDADE DO VENTO OBTIDA PARA O MODELO 

 

FONTE: O autor. 

 

 Tipo de aerogerador e aplicação no edifício 

 A tecnologia utilizada pelo modelo considera apenas a curva de potência em 

função da velocidade do vento, uma curva média, e pode abranger tanto AGEH 

quanto AGEV. A posição de captação considerada é na cobertura do edifício, e a 

quantidade de aerogeradores adotada como 1 unidade. Não há penalização quanto 

à velocidade do vento, em função da existência de gradientes de pressão que atuam 

no entorno das superfícies do edifício. 

 

 Estimativa de geração 

A coleta de dados de cerca de 30 aerogeradores AGEH e AGEV permite 

conhecer a curva de potência de cada um deles e assim extrapolar por interpolação 

linear as potências para velocidades intermediarias, conforme exemplifica a TABELA 

23. 

 

TABELA 23 – CURVA DE POTÊNCIA DE UM AEROGERADOR GENÉRICO  

 

FONTE: O autor. 

 

A tabela com todos os aerogeradores analisados encontra-se no Apêndice 1. 

Sob baixas velocidades de vento (< 4 m/s) a maior parte dos aerogeradores 

apresenta FC<10%, e os dados de desempenho de AGEV têm revelado rendimento 

inferior aos AGEH, mesmo em tamanhos reduzidos. Na FIGURA 39 a potência 

correspondente a cada velocidade representa a média de 30 aerogeradores, e esta 

é a curva adotada no modelo.  
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FIGURA 39 – PERCENTUAL DA POTÊNCIA EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE 

 

FONTE: O autor. 

 

O fator de capacidade varia em função do local (regime de vento) e a 

variação da potência sob baixas velocidades pode ser visualizada no quadro interno 

da figura acima. 

 

BANCO DE BATERIAS (BB) 

O fluxo de obtenção das variáveis de energia e custo é demonstrado na 

FIGURA 40. 

 

FIGURA 40 – COMPONENTE BB: FLUXO DE INFORMAÇÃO 

 

FONTE: O autor. 
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A quantidade de ciclos e a profundidade de descarga são fatores 

determinantes na escolha da tecnologia. A coleta de dados em catálogos técnicos 

permite adotar as considerações descritas na TABELA 24. 

 

TABELA 24 – CONSIDERAÇÕES DO BANCO DE BATERIAS 

TIPO BCA OPzS 

CAPACIDADE 1000 Ah 

REGIME  C20 (adotado como C24) 

TENSÃO  12V 

DOD MÁXIMO 70% 

CICLO DE VIDA 1800 

ASSOCIAÇÃO 
Série e paralelo, mas não abordado na 

análise 

FONTE: O autor. 

 

A condição de operação adotada pelo algoritmo, considera que caso a 

previsão de consumo naquela hora atinja o DoD mínimo recomendado, então inicia-

se a recarga das baterias. Considera-se a intensidade da recarga em 20% da 

CNc20, até atingir 80% do SoC, e 5% da CNc20 quando o SoC estiver acima de 

80%, até completar 100%.  

No regime de descarga não é considerada penalização para correntes de 

consumo mais elevadas do que aquela indicada no regime c20. Assume-se que os 

picos de carga são puntuais. O efeito que isto teria seria o de reduzir a carga 

disponível e aumentar a frequência de ciclos completos. Neste sentido, há de se 

ressaltar algumas considerações conservadoras adotadas: 

o DoD adotado é de 70% (e não 80% conforme catálogos) 

o A curva de descarga em c24 utiliza a CN do regime c20 

o A curva de recarga usa %c20, quando a literatura cita c10 

 

GERADOR DIESEL (GD) 

O fluxo do processo de balanço energético e estimativa dos custos pode ser 

representado pela FIGURA 41. Esta sequência revela que o cálculo do EGD 

depende não apenas da potência nominal do gerador como também da estratégia 

operacional descrita na seção 4.2.1.1. 
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FIGURA 41 – COMPONENTE GD: FLUXO DE INFORMAÇÃO 

 

FONTE: O autor. 

 

Os critérios para considerações do gerador diesel são: 

 Potência nominal = potência real = carga máxima gerada em 1 hora 

 Consumo de combustível é proporcional a sua potência nominal 

 Consumo de combustível é penalizado no caso de operar em capacidade 

abaixo de 100%. A literatura recomenda não operar abaixo de 30~40%; 

adota-se 40% neste modelo. 

 Conversão de kVA para kW utiliza-se o fator 0,8 

 

SISTEMA INTEGRADOR (SI) 

O fluxo do processo de balanço energético e estimativa dos custos pode ser 

representado pela FIGURA 42. O conhecimento da energia máxima é quem 

determina o dimensionamento do inversor integrador (IHBT) do SHER, representado 

por (A). 

 

FIGURA 42 – SISTEMA INTEGRADOR: FLUXO DE INFORMAÇÃO 
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FONTE: O autor. 

 

Neste modelo, o sistema integrador é representado exclusivamente por um 

inversor híbrido bidirecional trifásico (IHBT), conforme esclarece a TABELA 15. 

 

4.2.2.5 Limites de geração 

 

Os 4 componentes que compõem o SHER proposto são sujeitos a limitação 

em sua capacidade nominal, de modo que o modelo de otimização possa operar 

dentro de uma fronteira bem estabelecida. A otimização da CSH revelará se este 

limite é alto ou baixo, mantendo no grupo das melhores soluções ou eliminando as 

soluções próximas deste limite.  

A FIGURA 43 ilustra os 4 componentes em termos de máximo e mínimo 

para a capacidade nominal simulada (à esquerda) e a representação do vetor 

horário com identificação dos máximos de energia (à direita). 

 

FIGURA 43 – LIMITES E VETOR HORARIO DE CADA COMPONENTE 

 

FONTE: O autor. 

 

FOTOVOLTAICO (FV) 

A potência nominal de uma instalação fotovoltaica é comumente expressa 

em função da potência de pico do painel, multiplicada pela área de painéis 

fotovoltaicos, conforme demonstra a Equação 6: 
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𝐹𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜 = 𝐴𝑡𝑜𝑡 . 𝑅𝑘 . ℰ𝑓𝑣 [Wp] (6) 

 

A área total refere-se à soma de toda a área disponível para a instalação de 

painéis fotovoltaicos, no caso deste modelo o somatório de 5 superfícies (1 

cobertura + 4 fachadas verticais) conforme a Equação 7: 

𝐴𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝐴𝑠

5

𝑠=1

= 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 + 𝐴5 [m2] (7) 

 

Entretanto, conhecer a potência de pico da instalação não dá informações 

sobre a estimativa diária de geração. Com o uso da radiação solar média diária 

incidente em cada área de captação, pode-se estimar a máxima energia diária 

gerada na instalação (média anual), conforme demonstra a Equação 8. 

 

𝐹𝑉𝑙𝑖𝑚 = ℰ𝑓𝑣. ∑ 𝑅𝑠. 𝐴𝑠

5

𝑠=1

= 𝑅1. 𝐴1 + ⋯ + 𝑅5. 𝐴5 [W/dia] (8) 

 

A simulação de tamanhos aleatórios do componente FV é limitada por FVlim 

(máxima geração fotovoltaica estimada), onde adota-se daqui por diante a 

equivalência de potencial estimado como sendo o nominal, conforme a Equação 9. 

 

𝐹𝑉𝑒𝑠𝑡 = 𝐹𝑉𝑛𝑜𝑚 = 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 [W/dia] (9) 

 

Neste modelo A1 sempre representa a área disponível da superfície 

“cobertura”, por ser uma superfície de taxa média de radiação normalmente maior do 

que as demais superfícies, e a única superfície horizontal. 

 

AEROGERADOR (AG) 

A máxima potência possível de ser instalada em um edifício requer cálculo 

detalhado e análise minuciosa. A arbitragem de um limite de 1 aerogerador de 10kW 

para cada 100 [m2] de área de cobertura, onde a seção quadrada de 20x20 [m] 

possibilita 4 destes, é desafiadora e, no entanto, necessária para imposição de 

limite. A FIGURA 44 ilustra um modelo de AGEV e suas dimensões, e duas 
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configurações possíveis sobre a cobertura do edifício (dentre inúmeras 

possibilidades). 

FIGURA 44 – AGEV: CAPACIDADE INSTALADA MÁXIMA ARBITRADA 

  

FONTE: O autor. Adaptado de Aeolus AGEV 10 kW. 

 

A capacidade máxima estimada pode ser aproximada em função da área de 

cobertura, sendo multiplicada por um fator K, conforme a Equação 10: 

 

𝐴𝐺𝑙𝑖𝑚 = 𝐾. 𝐴1.24 [W/dia] (10) 

Onde K = taxa máxima de geração de energia eólica = 100 W/m2 (arbitrado pelo autor) 

 

BANCO DE BATERIAS (BB) 

Estipula-se para o banco de baterias um limite máximo de 300% de energia 

líquida (disponível) em relação a carga de demanda diária, conforme indica a 

Equação 11. 

𝐵𝐵𝑙𝑖𝑚 =
𝐶𝐷𝑛𝑜𝑚. 300%

𝐷𝑜𝐷
 [W/dia] (11) 

 

A otimização da CSH revelará se este número é alto ou baixo, mantendo no 

grupo das melhores soluções ou eliminando as soluções próximas deste limite. 

 

GERADOR DIESEL (GD) 

Considera-se o limite máximo do componente GD como 10 vezes a 

demanda diária CD, conforme indica a Equação 12: 

 

𝐺𝐷𝑙𝑖𝑚 = 𝐶𝐷𝑛𝑜𝑚. 1000% [W/dia] (12) 
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Além de cobrir o pico de carga horária do dia, estima-se ser suficiente para alimentar 

o BB em caso de necessidade.  

4.2.3 Equacionamento do problema 

 

4.2.3.1 Balanço de Energia 

 

As variáveis apresentadas nas equações desta seção (4.2.3) e da seção anterior 

(4.2.2.5) podem ser identificadas na TABELA 25 abaixo: 

  

TABELA 25 – DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS DO BALANÇO DE ENERGIA 

USO  SIGLA DESCRIÇÃO DA VARIÁVEL UNID. 

AG 1 K Taxa de geração de energia eólica estipulada W/m2 

AG 2 PG Potência gerada pelo aerogerador na hora "n" W 

BB 3 BBat  Energia atual armazenada no banco de bateria W 

BB 4 BBcrit  Nível crítico de energia W 

BB 5 BBi  Energia máxima recomendada para recarga W 

BB 6 BBn Nível de energia do banco de bateria na hora "n" W 

BB 7 BBp  Nível previsto de energia no banco de bateria W 

BB 8 BBreal  Energia teórica disponível pelo BB  W 

BB 9 BBx  Energia máxima necessária para recarga completa W 

BB 10 Cc20 Capacidade nominal do banco de bateria (c20) Ah 

BB 11 DoD Profundidade de descarga recomendada % 

BB 12 Irec Corrente de recarga recomendada A 

BB 13 N Quantidade de baterias - 

BB 14 SoCat  Estado de carga atual (antes de consumir a carga) % 

BB 15 SoCcrit Estado de carga critico % 

BB 16 SoCp  Estado de carga previsto para a próxima hora % 

BB 17 V Tensão da bateria V 

CD 18 AC Carga demandada referente às áreas comuns do edifício % 

CD 19 Acob Área de cobertura do edifício m2 

CD 20 CC Classe de consumo. (Carga demandada por UC) kWh/mês 

CD 21 CDnom  Demanda diária no mês de menor consumo kWh/dia 

CD 22 CP Carga parcial consumida na hora “h” (vide TABELA 17) % 

CD 23 ECD Energia demandada na hora “h” (h→1..8760) Wh 

CD 24 S Percentual sazonal (z→1..12) (vide TABELA 18) % 

CD 25 UC Quantidade de unidades consumidoras - 

FV 26 Afv Área instalada de painéis m2 

FV 27 Amax Área máxima disponível para captação m2 

FV 28 Ap Área parcial necessária para a geração estipulada m2 

FV 29 As Área genérica referente a uma das superfícies "s" m2 

FV 30 Atot Área total disponível para ocupação de painéis fotovoltaicos m2 

FV 31 
 

Eficiência dos painéis fotovoltaicos % 

FV 32 Fvpico Energia máxima gerada pelo painel fotovoltaico W/m2 

FV 33 Rfv Radiação solar sobre a superfície de captação Wh/m2 

FV 34 Rk Radiação horizontal global padrão (1000 W/m2) W/m2 

FV 35 Rm Radiação média anual para a superfície específica Wh/m2 

FV 36 Rs Radiação solar incidente na superfície "s" (média anual) W/m2/dia 

SI 37 SInom  Capacidade nominal do inversor hibrido bidirecional (integrador) W 

- 38 E∎ Energia gerada na hora "n" (n→8760) W/h 

- 39 E∎max Energia máxima gerada em uma hora (no ano) W/h 

- 40 ∎lim Tamanho máximo do componente (geração limite) W 

FV 
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- 41 ∎nom Máxima energia gerada por dia W/dia 

FONTE: O autor. 

CARGA DE DEMANDA (CD) 

 

A carga demandada é utilizada para determinar os critérios de tamanhos 

máximo de banco de baterias e gerador diesel. A carga média consumida 

diariamente pode ser calculada pela Equação 13. 

 

𝐶𝐷𝑛𝑜𝑚 =
𝐶𝐶 .  𝑈𝐶

[(100% − 𝐴𝐶) . 30]
 

 [W/dia] (13) 

 

Esta carga de demanda média diária foi considerada como o mínimo 

consumido por dia – no mês de menor consumo. A modelagem do VH da curva de 

carga/demanda é representada pela Equação 14. 

 

𝐸𝐶𝐷 = 𝐶𝐷𝑛𝑜𝑚. 𝐶𝑃. 𝑆 [W/h] (14) 

 

A carga CD representa a demanda de um dia, a carga parcial (CP) 

representa o consumo relativo naquela hora, e o percentual sazonal (S) representa a 

variação mensal na demanda daquela região. Esses parâmetros estão relacionados 

ao tipo de consumo residencial ou comercial. A FIGURA 45 ilustra graficamente uma 

curva de carga em 24 horas, e seu acúmulo em um dia (CDnom), e também a 

representação do vetor carga demandada ao longo do ano. 

 

FIGURA 45 – REPRESENTAÇÃO DA DEMANDA NO TEMPO 

 

FONTE: O autor. 

 

O ECDmax pode ser estimado tomando a Equação 14 como base, e 

tomando o maior índice “CP” em 24 horas, e o maior índice “S” no vetor de 12 

meses. 
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FOTOVOLTAICO (FV) 

O modelo considera o uso da área disponível para painéis da seguinte 

forma: prioriza-se o uso das áreas de maior radiação diária (média anual). A 

FIGURA 46 representa a geração máxima e o custo máximo estimado dos painéis 

fotovoltaicos, de uma situação genérica. Nota-se a ordem decrescente de radiação 

média diária, que tem efeito inverso na área necessária de painéis (maior a geração 

especificada → área de painéis fotovoltaicos aumenta gradativamente) 

 

FIGURA 46 – CURVA DE CUSTO DA MÁXIMA GERAÇÃO FV 

 

FONTE: O autor. 

 

A captação estimada (FVest=FVnom) equivale a uma área específica de 

painéis solares, e esta área se enquadra dentro de A1, A2, A3, A4 ou A5 (área 

acumulada), portanto s1 a 5. A Equação 15 demonstra como estimar a área 

fotovoltaica total; e a Equação 16 é uma modificação da Equação 8 que revela como 

encontrar a área suplementar “Ap”. 

 

𝐴𝑓𝑣 = ∑ 𝐴𝑠−1

𝑠

1

+ 𝐴𝑝 [m2] (15) 

𝐴𝑝 = [(
𝐹𝑉𝑒𝑠𝑡

ℰ𝑓𝑣
) − ∑ 𝑅𝑠−1. 𝐴𝑠−1

𝑠

1

] .
1

𝑅𝑠
 [m2] (16) 

 

Conhecidas as áreas de painel fotovoltaico, é possível estimar a geração de 

energia fotovoltaica hora a hora, com auxílio da radiação diária estimada e de sua 

intensidade ao longo do dia – informações obtidas com auxílio do software já 

mencionado. A radiação solar sobre cada superfície, em cada uma das 8760 horas 

do ano, é diferente. Para encontrar a energia de cada hora, soma-se a energia 
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gerada por cada superfície, naquela hora específica. O EFV está modelado 

conforme a Equação 17. 

 

𝐸𝐹𝑉 = ℰ𝑓𝑣. ∑ (𝑅1. 𝐴1 + ⋯ + 𝑅5. 𝐴5)𝑛

8760

1

 [W/h] (17) 

 

A máxima energia gerada ao longo do ano é importante para 

dimensionamento dos controladores de carga e do inversor híbrido bidirecional, e é 

descrita por: 

 

𝐸𝐹𝑉𝑚𝑎𝑥 = |1
8760 𝑀Á𝑋(𝐸𝐹𝑉) [W/h] (18) 

 

AEROGERADOR (AG) 

A estimativa do EAG se baseia no regime de vento e na resposta do 

aerogerador em termos de potência produzida. Seja uma potência nominal AGnom, 

a geração em determinada hora se dá pela sua multiplicação pelo percentual de 

geração extraído da curva adotada, e dependente da velocidade do vento naquela 

hora, conforme a Equação 19 demonstra: 

 

𝐸𝐴𝐺 = 𝐴𝐺𝑛𝑜𝑚. 𝑃𝐺 [W/h] (19) 

 

O percentual de geração depende da velocidade do vento (v), e a velocidade 

do vento hora a hora (n) é dependente da localidade – da qual se extraiu dados de 

vento – e a Equação 20 revela esta interação: 

 

𝑃𝐺 =  |1
8760 𝑓(𝑣(𝑛)) [%] (20) 

 

A máxima energia gerada ao longo do ano é importante para 

dimensionamento dos controladores de carga e do inversor híbrido bidirecional, e 

pode ser encontrada de forma análoga à Equação 18. 

 

BANCO DE BATERIAS (BB) 

A modelagem da carga proveniente do banco de baterias no EBB segue 

conforme a Equação 21, e o termo “CS” é detalhado na Equação 22: 
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𝐸𝐵𝐵 = 𝐶𝑆 + 𝐸𝐺𝐷 

 

[W/h] (21) 

𝐶𝑆 = 𝐸𝐶𝐷 + 𝐸𝐹𝑉 + 𝐸𝐴𝐺 [W/h] (22) 

 

A carga saldo (CS) representa o balanço de energia entre demanda e 

consumo que pode ser calculado para todas as 8760 horas sem se conhecer EBB e 

EGD. Estas duas cargas estão intrinsecamente ligadas na estratégia de despacho, 

embasada pelas considerações da TABELA 11 e das FIGURAS 30 e 31. Para 

estimativa de todos os elementos do vetor horário, a Equação 23 revela como 

encontrar a energia total no banco de baterias.  

 

𝐵𝐵𝑛+1 = 𝐵𝐵𝑛 − 𝐸𝐵𝐵𝑛 [W/h] (23) 

 

A energia prevista para o banco de baterias é também chamada de BBp 

(𝐵𝐵𝑛+1) e a energia atual no BB é chamada de BBat (𝐵𝐵𝑛). Para a primeira hora do 

VH, onde n=1, BBn=BBnom. A energia horária consumida pelo banco de baterias na 

recarga é descrita pela Equação 21, mas não pode ser superior à energia 

equivalente à corrente máxima recomendada (BBi), revelado pela Equação 24. 

 

𝐵𝐵𝑖 = 𝑉. 𝐼𝑟𝑒𝑐 [W/h] (24) 

 

A estimativa do BBnom considera a capacidade nominal da bateria em c20 e 

a Equação 25 demonstra isto: 

 

𝐵𝐵𝑛𝑜𝑚 = 𝑁. 𝑉. 𝐶𝑐20  [W] (25) 

 

A Equação 26 revela que a energia disponível no banco de baterias é 

composta de duas componentes, uma energia real e disponível, e outra parcela de 

energia crítica que representa a porção de energia além da profundidade de 

descarga recomendada. A Equação 27 indica o modo de encontrar a energia real. 

 

𝐵𝐵𝑛𝑜𝑚 = 𝐵𝐵𝑟𝑒𝑎𝑙 + 𝐵𝐵𝑐𝑟𝑖𝑡 [W] (26) 
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𝐵𝐵𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝐵𝐵𝑛𝑜𝑚 . 𝐷𝑂𝐷 [W] (27) 

 

A Equação 28 mostra a componente BBx, que representa a energia 

necessária para levar o estado de carga a 100%. 

 

𝐵𝐵𝑛𝑜𝑚 = 𝐵𝐵𝑎𝑡 + 𝐵𝐵𝑥 [W] (28) 

 

O estado de carga crítico/limite (SOCcrit) do banco de baterias é revelado 

pela Equação 29, e as equações 30 revelam a forma de estimativa do estado de 

carga atual e previsto. 

 

𝑆𝑂𝐶𝑐𝑟𝑖𝑡 = 100% − 𝐷𝑂𝐷 [%] (29) 

 

𝑆𝑂𝐶𝑎𝑡 =
𝐵𝐵𝑎𝑡

𝐵𝐵𝑛𝑜𝑚
           𝑒           𝑆𝑂𝐶𝑝 =

𝐵𝐵𝑝

𝐵𝐵𝑛𝑜𝑚
 

[%] (30) 

 

A estratégia operacional descrita na seção 4.2.1.1 identifica que o banco de 

baterias fornece carga sempre que CS<0, e quando BBp<BBcrit então o gerador 

também entra em operação para fornecer a energia necessária. O banco de baterias 

recebe carga sempre que o gerador estiver operando, ou quando CS>0. Neste caso, 

se o SOC=100% então há descarte da energia excedente através do load dumper. 

 

A máxima energia gerada ao longo do ano é importante para dimensionamento do 

IHBT, e pode ser encontrada de forma análoga à Equação 18. 

 

GERADOR DIESEL (GD) 

Na Equação 21, o componente EGD será sempre igual a zero enquanto o 

banco de baterias operar acima da carga crítica (BBcrit). Quando operando, sua 

carga é priorizada para a alimentar o saldo de carga pendente (CS) e o excedente 

da carga é fornecido para alimentar o banco de baterias. A Equação 31 revela a 

situação em que CS<0 e a Equação 32 revela situações em que CS>0. 

 

𝐸𝐺𝐷 = 𝐶𝑆 + 𝐸𝐵𝐵 

 

[W/h] (31) 
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𝐸𝐺𝐷 = 𝐸𝐵𝐵 [W/h] (32) 

 

Nos casos em que CS>0, o excedente é fornecido ao banco de baterias até 

o limite BBi. Em caso de CS>BBi, há descarte de energia. Caso contrário, o gerador 

entra em operação se a energia necessária for pelo menos 40% de GDnom. A 

estimativa do GDmax é equivalente à sua capacidade nominal e, portanto, descrita 

pela Equação 33. 

 

𝐸𝐺𝐷𝑚𝑎𝑥 = 𝐺𝐷𝑛𝑜𝑚 [W/h] (33) 

 

Como EBB e EGD estão intrinsecamente relacionadas, suas saídas estão 

descritas na estratégia operacional. 

 

SISTEMA INTEGRADOR (SI) 
O dimensionamento do IHBT considera a carga máxima gerenciável no 

intervalo de 1 hora, ao longo do ano. Esta carga deve ser avaliada tanto do lado da 

geração (FV, AG, BB, GD) quanto da demanda (CD). 

 

𝑆𝐼𝑛𝑜𝑚 = 𝐸𝑚𝑎𝑥 (
8760

1
) = |1

8760 𝑀𝐴𝑋(𝐸𝐶𝐷, 𝐸𝐹𝑉, 𝐸𝐴𝐺, 𝐸𝐵𝐵, 𝐸𝐺𝐷) [W] (34) 

 

 

4.2.3.2 Custo do equipamento principal 

  

As variáveis apresentadas nas equações desta seção podem ser identificadas na 

TABELA 26 abaixo: 

  

TABELA 26 – DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS DO BALANÇO DE CUSTO 

USO - SIGLA DESCRIÇÃO UNID. 

AG 1 C Constante relacionada à curva de tendência - 

AG 2 k Expoente da curva de tendência representativa - 

AG 3 X Capacidade nominal do aero gerador W 

AG-FV 4 Zc Custo unitário dos controladores de carga (FV/AG) R$/W 

BB 5 BAH Capacidade nominal do banco de bateria R$/Ah 

BB 6 Za Custo do watt-hora R$/Wh 

FV 7 P Custo unitário do painel fotovoltaico R$/m2 

GD 8 Gbb Energia entregue ao banco de baterias W 
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GD 9 Gcs 
Energia entregue ao saldo do sistema (demanda) 
(CS=ECD+EFV+EAG) 

W 

GD 10 GDdi Consumo de óleo diesel estimado Litros 

GD 11 Gdnom Capacidade nominal do gerador diesel kW 

GD 12 Gu Custo unitário do gerador R$/kW 

GD 13 GDx Percentual da capacidade nominal que GD está operando % 

GD 14 Pd Preço do óleo diesel R$/litro 

GD 15 Q Penalização ao operar abaixo da capacidade nominal % 

SI 20 Emax Energia máxima estimada sob gerenciamento do IHBT W 

SI 21 Zb Custo unitário estimado do inversor hibrido R$/W 

- 16 E∎max Energia máxima do componente em uma hora (no ano) W 

- 17 PM Custo unitário PMA para o componente ∎ R$/W 

- 18 %min Percentual mínimo PMA para o componente ∎ % 

- 19 %max Percentual máximo PMA para o componente ∎ % 

- 22 C**_$ Custo do equipamento principal (do componente ∎) R$ 

- 23 OX OPEX ou custos de O&M (_D+_E) R$ 

- 24 CX CAPEX ou custos de implantação (_A+_B+_C) R$ 

FONTE: O autor. 

 

FOTOVOLTAICO (FV) 
Para estimativa do CFV a equação utilizada é simplesmente o produto da 

área de captação (Equação 15) pelo custo unitário do painel fotovoltaico, conforme 

revelado pela Equação 35. 

𝐶𝐹𝑉𝐴 = 𝑃. 𝐴𝑓𝑣 [R$] (35) 

 

AEROGERADOR (AG) 
Os preços considerados pelo modelo seguem conforme a Equação 36, numa 

aproximação dos valores reais encontrados, conforme o Apêndice 5. 

 

𝐶𝐴𝐺𝐴 = 𝐶. 𝑋𝑘 =  107. 𝑋0,77 [R$] (36) 

 

BANCO DE BATERIAS (BB) 
O custo das baterias é estimado pelo tamanho nominal do banco de bateria 

(Wh) multiplicado por uma taxa (Za) que varia conforme a capacidade nominal em 

c20 (BAH), conforme as equações 37 e 38 revelam. 

 

𝐶𝐵𝐵𝐴 = 𝐵𝐵𝑛𝑜𝑚. 𝑍𝑎 [R$] (37) 

𝐵𝐵𝑛𝑜𝑚 = 𝐵𝐴𝐻. 𝑉 [W] (38) 
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O custo unitário das baterias OPzS pode ser visto na TABELA 27, e varia 

conforme a capacidade nominal do banco de bateria em c20 (BAH). O custo do 

Watt-hora pode ser estimado pela carga nominal da bateria multiplicada pela tensão, 

e dividido pela sua capacidade nominal. 

 

TABELA 27 – CUSTO UNITÁRIO DE BATERIAS OPZS 

BAH Ah (x1000) 2 10 20 250 

Za R$/Wh 1,16 1,12 1,08 0,80 

FONTE: O autor. (Dados disponíveis no Apêndice 4) 

 

Para uma capacidade instalada maior do que 250.000 Ah informado na 

TABELA 27, mantém-se fixa a taxa Za, enquanto que valores intermediários são 

estimados por interpolação linear. 

 

GERADOR DIESEL (GD) 
 A Equação 39 é utilizada para o cálculo do custo do gerador e segue a 

tendência observada na análise de alguns geradores diesel. O custo unitário de 

geradores diesel é demonstrado pela Equação 40 e está ilustrado no Apêndice 10. 

 

𝐶𝐺𝐷𝐴 = 𝐺𝐷𝑛. 𝐺𝑢 [R$] (39) 

𝐺𝑢 = 5820. 𝐺𝐷𝑛−0,445 [R$/kW] (40) 

 

SISTEMA INTEGRADOR (SI) 
 O custo do IHBT varia conforme a energia máxima teórica que o atravessa, 

multiplicada por um fator que varia em função dessa energia máxima, conforme 

revela a Equação 41. 

𝐶𝑆𝐼𝐴 = 𝐸𝑚𝑎𝑥. 𝑍𝑏 [R$] (41) 

 

A estimativa do Zb pode ser extraída por interpolação linear da TABELA 28, cujos 

dados têm como origem a base de preços mencionada no Apêndice 7. 

 

TABELA 28 – PREÇO DO KW DE INVERSOR HÍBRIDO BID. TRIFÁSICO 

Emax kW 2 10 20 250 

Zb R$/W 5,00 3,00 2,00 1,20 

FONTE: O autor. 
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4.2.3.3 Custos adicionais 

  

 Controladores de carga 

A estimativa do custo dos controladores de carga dos componentes FV e AG 

é descrita pela Equação 42. 

 

𝐶∎𝐵𝑐𝑐 = 𝐸∎𝑚𝑎𝑥. 𝑍c [R$] (42) 

  

A variável E∎max equivale à máxima energia gerada nas 8760 horas, e 

pode-se estimar Zc por interpolação linear, conforme a TABELA 29. 

 

TABELA 29 – CUSTO UNITÁRIO DOS CONTROLADORES DE CARGA 

E∎max kW 2 10 20 250 

Zc R$/W 0,85 0,60 0,58 0,50 

FONTE: O autor. 

 

 Projeto, materiais e auxiliares - PMA 

Para os componentes FV, AG, BB, GD, SI, a estimativa deste custo 

considera a média de duas formas de cálculo, mostrado na Equação 43. O primeiro 

termo é calculado de forma similar ao cálculo dos custos C-D-E (serviços, operação 

e manutenção) enquanto que o segundo termo considera uma taxa variável em 

função da potência instalada. 

 

𝐶∎𝐵 = [(
(%𝑚𝑖𝑛 + % 𝑚𝑎𝑥). 𝐶∎𝐴

2
) +  ∎𝑛𝑜𝑚. 𝑃𝑀] /2  

 [R$] (43) 

 

O cálculo do primeiro termo pode ser realizado por meio dos percentuais 

máximo e mínimo estipulados para cada componente, conforme revela a TABELA 

30. 

 

TABELA 30 – CUSTOS PMI ESTIMADOS EM % 

 
B C D E 

Sistema %Min %Max %Min %Max %Min %Max %Min %Max 

FV 20% 30% 20% 30% 0% 0% 1% 2% 

AG 10% 20% 20% 30% 0% 0% 2% 3% 

BB 5% 10% 10% 15% 0% 0% 1% 2% 

GD 5% 10% 5% 10% Variável 5% 10% 
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SI 5% 10% 5% 10% 0% 0% 1% 1% 

FONTE: O autor. 

 

Para o cálculo do segundo termo, a estimativa do componente PM pode ser 

feita com o uso da TABELA 31 através de interpolação linear (dados originais no 

Apêndice 12) 

 

TABELA 31 – CUSTOS AUXILIARES COM BASE EM KW INSTALADO (PMA) 

- kW nominal 2 10 20 250 

FV R$/Wh 2,00 1,50 1,49 1,43 

AG R$/Wh 1,63 1,46 1,40 1,25 

BB R$/Wh 0,89 0,73 0,72 0,67 

GD R$/Wh 0,16 0,12 0,11 0,08 

SI R$/Wh 2,00 1,50 1,49 1,43 

FONTE: O autor. 

 

 Serviços de instalação 

Para os componentes FV, AG, BB, GD, SI, o custo de serviços de instalação tem 

como base seu próprio custo, os quais compõem o CAPEX, conforme descrito na 

Equação 44. Os índices %min e %max podem ser encontrados na TABELA 30.  

 

𝐶∎𝐶 = (
%𝑚𝑖𝑛 + %𝑚𝑎𝑥

2
) . 𝐶𝑋∎ 

 
[R$] (44) 

 

 Despesas operacionais 

Para os componentes FV, AG, BB, SI, o custo de despesas de operação é 

considerado nulo ou desprezível, e está previsto pela Equação 45, onde os índices 

%min e %max podem ser encontrados na TABELA 30. 

 

𝐶∎𝐷 = (
(%𝑚𝑖𝑛 + % 𝑚𝑎𝑥). (𝐶𝑋∎ − 𝐶∎𝐶)

2
) [R$] (45) 

 

A estimativa de despesas operacionais do componente GD considera 

somente o custo de combustível consumido, que é variável em função do tamanho 

do gerador e também da capacidade em que opera.  A Equação 46 demonstra isto, 

e as equações 47 a 49 complementam as variáveis utilizadas. 
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𝐶𝐺𝐷𝐷 = (𝐺𝐷𝑑𝑖. 𝑄). 𝑃𝑑 [R$] (46) 

 

𝐺𝐷𝑑𝑖 = 0,206. (𝐺𝐷𝑛𝑜𝑚. 80%) + 2,12 [L] (47) 

 

𝑄 = 0,85. 𝐺𝐷𝑥 + 0,15 [%] (48) 

 

𝐺𝐷𝑥 =
𝐺𝑐𝑠 + 𝐺𝑏𝑏

𝐺𝐷𝑛𝑜𝑚
 [%] (49) 

 

 Despesas manutenção 

Para os componentes FV, AG, BB, SI, o custo de despesas de manutenção 

está previsto pela Equação 50, onde os índices %min e %max podem ser 

encontrados na TABELA 30. 

 

𝐶∎𝐸 = (
%𝑚𝑖𝑛 + %𝑚𝑎𝑥

2
 ) . (𝐶𝑋∎ − 𝐶∎𝐶) [R$] (50) 

 

O custo de manutenção do componente GD considera variação proporcional ao 

consumo de combustível e uma constante mínima proporcional ao preço do 

equipamento. A Equação 51 representa isto, onde os índices %min e %max podem 

ser encontrados na TABELA 30. 

 

𝐶𝐺𝐷𝐸 = (
%𝑚𝑖𝑛 + %𝑚𝑎𝑥

2
 ) . 𝐶𝐺𝐷𝐷 + (0,5%. 𝐶𝐺𝐷𝐴) [R$] (51) 
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4.2.4 Modelagem do simulador 

 

O conteúdo de dados do sistema híbrido implementado em Excel é 

apresentado na FIGURA 47. A planilha central contempla o equacionamento de 

energia, que compõe todos os componentes do SH e seus vetores de energia 

(cedida ou consumida), e também o algoritmo da estratégia de controle. Um maior 

detalhamento da planilha “F” aparece como F1, F2, F3, que representam os 

componentes do SH. 

 

FIGURA 47 – INTERFACE DO SIMULADOR EM EXCEL 

  

FONTE: O autor. 

 

A TABELA 32 explica os elementos referenciados por letras na FIGURA 47. 

As referências de (A) até (E) são as entradas para as planilhas de equacionamento 

energético (F) e estimativa de custo (G). Os parâmetros de saída são calculados 

dentro dessas planilhas, e então alimentam as tabelas de simulação (H) e (I). 

 

TABELA 32 – INTERFACE DO SIMULADOR EM EXCEL 

ITEM PAINEL DESCRIÇÃO 

A Definições gerais Input de parâmetros fixos dos sistemas CD-FV-AG-BB-GD. 

B Curva de carga Definição das informações que compõem o vetor ECD (vetor curva de 
demanda). 
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C Potencial 
fotovoltaico 

Definição da curva de geração teórica máxima de energia fotovoltaica. 

D Custo do gerador Tela de auxilio: curva de custo de geradores. 

E Custo das baterias Tela de auxilio: curva de custo de baterias. 

F Equacionamento de 
energia 

Representação dos vetores de todos os sistemas, apresentação 
gráfica do balanço energético, apresentação das variáveis de saída da 
composição simulada, resumo dos limites de cada sistema e input da 
composição simulada. 

F1 Cálculo do vetor 
horário AG 

Vetores de velocidade de vento para diferentes localidades, vetor de 
potência adotado, cálculo da energia gerada. 

F2 Cálculo do vetor 
horário FV 

Vetores de radiação para diferentes cidades e orientações de 
superfície, cálculo da energia gerada. 

F3 Cálculo do vetor 
horário BB/GD 

Vetores de balanço energético e medição horária dos parâmetros que 
conduziram à estratégia de equacionamento, cálculo da energia 
cedida e consumida na recarga do banco de baterias, cálculo da 
energia gerada pelo gerador. 

G Equacionamento de 
custos 

Cálculo do custo dos sistemas com base no tamanho de cada sistema. 
Cálculo dos custos componentes do CAPEX e OPEX. 

H Simulação Múltipla 
Aleatória 

Geração da primeira população de composições aleatórias, e variáveis 
de saída. 

I Simulação Múltipla 
Otimizadora  

Geração de composições definidas dentro de uma faixa específica 
para cada sistema, e cálculo das variáveis de saída. 

FONTE: O autor. 

 

As saídas do painel de equacionamento são dados para cálculo de custos 

(G) e também dados para as planilhas de otimização em (H, I). O painel de 

equacionamento de energia (F) pode ser melhor visualizado na FIGURA 48. Pode-se 

constatar na parte superior, nas duas primeiras linhas, que a modelagem segue por 

8760 horas – 365 dias do ano. Esta planilha de vetores está subdividida em: 

 Vetores de cada componente do SH 

Representado pelo primeiro bloco (abaixo da primeira linha na cor cinza) na 

FIGURA 48, a energia hora a hora de cada componente é linearizada de modo a se 

obter um balanço de 8760 horas. A prioridade de carga é sempre das fontes 

energéticas renováveis para a demanda de energia CD. Primeiramente estima-se a 

energia FV e AG, compara-se com a demanda CD, e procede-se conforme o 

algoritmo da FIGURA 31 para determinar a energia proveniente dos componentes 

BB e GD. Dentro deste bloco, na coluna “c” está representada a CSH.  

Os percentuais de cada componente tomam como base a carga de energia 

CD diária (561 kWh.dia visto na coluna “d”) o que permite obter os resultados de 

saída rastreáveis e sob uma referência em comum. Na coluna “f” pode-se verificar a 

energia máxima encontrada em cada vetor. Nas colunas “d” e “e”, na cor azul, trata-

se de energia teórica (baseada em cálculos e eficiências). Na cor amarela estão 
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representados os componentes parametrizáveis em função de sua energia nominal 

(potência nominal, ou ainda, de pico) 

 

FIGURA 48 – PAINEL DE EQUACIONAMENTO ENERGÉTICO (A) 

 

FONTE: O autor. 

 

 Desdobramento dos vetores 

O segundo bloco da FIGURA 48 apresenta o desdobramento da energia que 

compõe o vetor de cada componente. Como exemplo, cita-se o 

desdobramento da energia cedida pelo GD, que pode ir para dois 

componentes do sistema. A importância em desdobrar estes vetores está na 

clareza em compreender melhor o simulador a fim de sanar eventuais 

desvios. A energia de um componente para outro pode ser encontrada na 

FIGURA 31. 

Merece destaque o parâmetro CS, que é o saldo de energia da soma 

EFV+EAG+ECD, e é a base para determinar que tipo de ação o sistema vai 

adotar. 

 Variáveis dependentes do balanço de energia 
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Este terceiro bloco contém as variáveis calculadas a partir do 

comportamento do BB e do GD. Dois destes critérios merecem destaque, por 

revelarem o desempenho do sistema: o LOLP e o GDHS, que estão 

numerados em sua esquerda com os algarismos 2 e 7 respectivamente. 

Todos os parâmetros são relevantes em algum ponto, e terão mais ou menos 

sentido quando avaliados do ponto de vista dos objetivos almejados de 

desempenho. 

 

Complementar à FIGURA 48, também é apresentada a modelagem vetorial 

da energia segundo as saídas da FIGURA 31 (círculos de 1 a 12), o que pode ser 

verificado na FIGURA 49. 

 

FIGURA 49 – PAINEL DE EQUACIONAMENTO ENERGÉTICO (B) 

 

FONTE: O autor. 

 

 Cargas estimadas de saída 

Este bloco visa calcular as variáveis (vistas na coluna “b” da FIGURA 49) para 

as condições apresentadas na figura citada, de modo a utilizá-los nos cálculos 

“desdobramento dos vetores”. Podem ser constituídos a partir das 

informações do bloco “verificações auxiliares”. 

 Verificações auxiliares 
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Este bloco contém vetores de cálculos rápidos, onde a resposta é sim ou não, 

baseados nos parâmetros estratégicos do despacho energético pelo banco de 

baterias (FIGURA 31). Como exemplo, pode-se ver na terceira linha do bloco 

“verificações auxiliares” o seguinte item a verificar: “A energia do gerador em 

sua capacidade nominal menos a energia cedida ao saldo CS, é maior do que 

a energia máxima (corrente máxima) aceitável para a recarga do BB? ” No 

caso a resposta é “sim”, e este parâmetro irá determinar a saída conforme o 

fluxograma da FIGURA 31. Estas saídas estão calculadas no item anterior 

“cargas estimadas de saída”. 

 

4.2.4.1 Parâmetros para equacionamento de energia e custo 

 

A FIGURA 50 ilustra todos os parâmetros de entrada e saída do processo de 

equacionamento de energia e custo, e são identificados na TABELA 33. 

 

FIGURA 50 – FLUXO DOS PARÂMETROS DE ENTRADA E SAÍDA 

 

FONTE: O autor. 

 

TABELA 33  – DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS DO EQUACIONAMENTO 

REF. ORIGEM TIPO NATUREZA BALANÇO 
A Entrada Fixa - Energia/Custo 
B Entrada Aleatória Tamanho do Sistema Energia 
C Saída Resultado Vetorial Energia 
D Saída Resultado Estatística Energia 
E Saída Resultado Estatística Energia 
F Saída Resultado Estatística Custo 
FONTE: O autor. 
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Essas variáveis estão definidas pelo tipo – se são fixadas, geradas 

aleatoriamente, ou se são resultantes do modelo matemático – e também pela sua 

natureza, que indica se são encontradas no vetor de 8760 horas ou se são 

estatísticas deste vetor. 

As entradas em (A) na FIGURA 50 são as informações contidas na TABELA 

34. Nota-se que os parâmetros técnicos permanecem fixos, e alguns deles são 

provenientes das bases de dados citadas na seção 4.1. Já os parâmetros de custos, 

vistos no quadro do lado direito, alguns deles são dependentes do tamanho do 

componente simulado, e são equacionados parametricamente na seção 4.2.3.2. 

 

TABELA 34 – PARÂMETROS DE ENTRADA NO MODELO EM EXCEL 

 

FONTE: O autor. 

 

Verifica-se na FIGURA 50 que o tamanho de cada componente em (B) pode 

ser gerado aleatoriamente ou ser especificado para um caso particular. No caso de 

geração aleatória, ele vai respeitar o limite teórico de cada sistema (4.2.2.5).  

Cada componente pode ser especificado em função do percentual de sua 

capacidade máxima teórica, mas ainda assim torna-se complicado interpretar os 

resultados ao final, onde cada componente está referenciado em percentual de uma 

base distinta. 

Deste modo, a escolha é por especificar cada componente do SH em função 

da demanda CD. A TABELA 35 ilustra este conceito fundamental, com números 

genéricos, para poder entender os resultados apresentados posteriormente.  



115 

 

Ao analisar a capacidade de geração de cada componente (kWh.dia), em 

comparação à demanda CDnom, chega-se no percentual informado na linha “%”. O 

tamanho do sistema fotovoltaico pode ser referenciado então, como FVCD (leia-se 

“FV em relação a CD”, ou simplesmente FV. 

TABELA 35 – TAMANHO RELATIVO DE CADA SISTEMA 

  CD FV AG BB GD 

kWh.dia 500 750 400 550 1000 

% 100% 150% 80% 110% 200% 

FONTE: O autor. 

 

 A última linha expressa em percentual, representa a CSH que vem a ser 

simulada para otimização. Todos os componentes devem possuir composição entre 

zero e o limite teórico de geração, descrito para cada componente na seção 4.2.2.5. 

O descritivo dos principais parâmetros energéticos, referenciadas pelos índices (C, 

D, E) da FIGURA 50, é feito na TABELA 36.  

 

TABELA 36 – PARÂMETROS TÉCNICOS DE SAÍDA DO MODELO 

 

FONTE: O autor. 

 

Os parâmetros da TABELA 36 que estão enumerados de 1 a 9, são 

parâmetros extraíveis do vetor das variáveis dependentes mostradas na FIGURA 48, 
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e identificados pelos mesmos números à sua esquerda. Após o equacionamento 

energético, automaticamente é realizado o equacionamento de custos em planilha 

individual (FIGURA 47 – “G”). Os parâmetros econômicos de saída, já revelados na 

FIGURA 50, são identificados na TABELA 37. 

TABELA 37 – PARÂMETROS ECONÔMICOS DE SAÍDA DO MODELO 

 

FONTE: O autor. 

 

 

4.2.4.2 Visualização gráfica dos componentes do sistema 

 

Para modelar uma composição de sistema híbrido (CSH) específica, após 

inserir os parâmetros fixos de entrada, o cálculo dos limites de cada componente é 

realizado pelo simulador – os critérios são descritos na seção 4.2.3. Em seguida 

insere-se a CSH desejada, ou determina-se uma faixa percentual onde o simulador 

possa gerar aleatoriamente alguma solução. A forma com que o simulador apresenta 

a CSH é análoga à FIGURA 48 no lado esquerdo do bloco 1. 

O quadro de variáveis para um sistema específico é apresentado pela 

FIGURA 51, onde o primeiro bloco (à esquerda) reflete os parâmetros de entrada 

(TABELA 36). A metade inferior deste bloco à esquerda representa parâmetro 

relativos, isto é, são calculados com base nos anteriores. O bloco central ilustra 

parâmetros técnicos de cada solução, e o bloco à direita ilustra os parâmetros 

econômicos de cada simulação. 

 

FIGURA 51 – VARIÁVEIS DE ENTRADA E SAÍDA DA SIMULAÇÃO DA CSH 
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FONTE: O autor. 

 

O modelo equacionado no Excel permite a visualização dos parâmetros 

diversos dos vetores de cada sistema, conforme as imagens laterais à imagem 

central da FIGURA 52. Ou ainda pode-se verificar o comportamento dos sistemas 

operando conjuntamente, como é o caso dos gráficos inferior e superior à imagem 

central. A visualização gráfica pode ser vista para os 365 dias do ano, ou para 

qualquer intervalo que se deseje analisar.  

 

FIGURA 52 – VISUALIZAÇÃO GRÁFICA DA CSH SIMULADA NO MODELO 

 

FONTE: O autor. 
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A FIGURA 53 demonstra a operação de uma CSH deficiente, onde ocorre 

LOLP e também descarte de energia renovável. O estado de carga (SoC) do banco 

de baterias reflete ciclos completos de carga e descarga, porém o GD atua 

constantemente, revelando captação limitada das fontes renováveis. 

Verifica-se no gráfico da FIGURA 54 a presença de energia eólica em dias 

aleatórios, o que reflete a imprevisibilidade da condição de vento. 
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FIGURA 53 – ESTADO DE CARGA DO BB E OUTRAS VARIÁVEIS (6 DIAS) 

 

FONTE: O autor. 

 

FIGURA 54 – BALANÇO ENERGÉTICO DO SISTEMA (6 DIAS) 

 

FONTE: O autor. 

 

 Comportamento típico do modelo para uma simulação múltipla aleatória 

Ao modelar uma simulação múltipla aleatória (SMA) para gerar a população 

inicial, o que se deseja é conhecer o comportamento de muitos modelos por meio da 

análise gráfica. Como o modelo de equacionamento já existe, o que se deseja é a 

repetibilidade deste modelo, tanto para variáveis aleatórias de entrada quanto para 

as variáveis de saída. As variáveis de entrada alteradas aleatoriamente são aquelas 

referenciadas por “B” na FIGURA 50. A função que realiza este procedimento no 

Excel é conhecida por “função tabela” ou “datatable”. Seu modo de operar é descrito 

pela FIGURA 55, onde a primeira linha da simulação (tabela) deve referenciar as 

variáveis às células de origem – as quais contêm fórmulas randômicas (seta A). 

Todas as demais variáveis são ligadas às células originais, isto é; que contêm as 

equações para o cálculo do resultado de saída. 
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FIGURA 55 – MODELO DA PLANILHA DE SMA 

 

FONTE: O autor. 

 

A pequena tabela dentro de moldura vermelha, revela o local onde se pode 

inserir uma CSH específica ou informar a faixa percentual em que o componente 

pode se manter.  

 

 

4.2.5 Modelo matemático de otimização 

 

Este modelo de otimização baseia-se na técnica do MOPSO, que é o PSO 

aplicado a resolução de problemas multiobjetivos. Mesmo o SPEA sendo uma 

técnica simplificada e de fácil entendimento, o MOPSO tem revelado resultados 

surpreendentes nas áreas de ciências e engenharias, principalmente pela agilidade 

em encontrar a FOP e pela extrema facilidade com que pode ser realizado, não 

sendo dependente de operadores genéticos, como é o caso do SPEA. A sequência 

de otimização e tomada de decisão por meio de AEMO, resumida pela FIGURA 56, 
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segue de forma simples: depuração criteriosa, escolha dos melhores pontos, e 

seleção da solução.  

 

FIGURA 56 – PROCEDIMENTO DE OTIMIZAÇÃO MULTIOBJETIVO 

 

FONTE: Adaptado de SILVA (2012). 

 

As funções que descrevem o comportamento do objetivo almejado são o 

início da otimização. Após a obtenção da fronteira que contém as várias soluções 

candidatas, prossegue-se com a escolha da solução específica para o problema. 

 

Dentre as expectativas de desempenho do sistema, são avaliados critérios 

de sustentabilidade sob as três dimensões: econômica, social e ambiental. A 

FIGURA 57 revela alguns destes objetivos, dentro os quais destacam-se em 

vermelho aqueles avaliados neste trabalho. 

 

FIGURA 57 – RELAÇÃO GENÉRICA DE PARÂMETROS DE DESEMPENHO 

 

 FONTE: O autor. 

 

Técnico-Operacional 

•Capacidade / Autonomia 

•Confiabilidade 
•Segurança operacional 

•Complexidade do sistema 

•Flexibilidade 

Econômicos 

•CAPEX / Investimento 

•OPEX / Operacional 
•Custo da energia da rede 

•Custo de oportunidade 

•Retorno do investimento 

Socio-Ambientais 

•Consumo de ENR 
•Uso do potencial de ER 

•Produção de resíduos 

•Emissão atmosférica 

•Poluição de água e solo 
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A confiabilidade de um sistema híbrido pode ser medida pela probabilidade 

de faltar energia, conhecida como LOLP na literatura. O consumo de energia não-

renovável pode ser medido pela quantidade de horas em operação do gerador 

diesel. 

 

4.2.5.1 Definição das entradas e saídas 

 

O modelo de otimização considera múltiplas simulações e refino gradual dos 

resultados, dado que as variáveis de saída qualificam as variáveis de entrada. A 

FIGURA 58 revela a realização de múltiplas simulações (setas) e os resultados de 

saída, onde a seta inferior revela que no processo de otimização há a repetição do 

modelo com novas simulações. Os parâmetros no canto esquerdo superior são fixos 

durante todo o processo. 

 

FIGURA 58 – SMO E AS VARIÁVEIS NO PROCESSO DE OTIMIZAÇÃO 

 

FONTE: O autor. 

 

Constantes de entrada 

As informações de entrada que se mantêm constantes no modelo podem ser 

encontradas na FIGURA 53 e TABELA 35. Estão inclusos neste grupo os 

parâmetros que são dependentes das variáveis de entrada (custos que variam 

conforme a escala). Também se encontram neste grupo os parâmetros que são 

simulados (classe, tipo de consumo, localidade), mas que se mantêm fixos para um 

dado cenário. 

Variáveis de entrada 
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Os parâmetros variados na simulação de um cenário são os tamanhos de cada 

componente – ou subsistema – do SHER (FV, AG, BB, GD). A faixa de variação 

destes componentes varia percentualmente em relação à carga demandada CDnom, 

inicialmente dentro dos limites revelados na FIGURA 43 já abordada. 

Variáveis de saída 

Os parâmetros de saída técnicos (TABELA 36) e econômicos (TABELA 37) 

fornecem informações suficientes para determinar os parâmetros de desempenho 

que conduzem ao objetivo de otimização. 

 

FUNÇÃO OBJETIVO 

 

O objetivo de otimização do problema é minimizar 4 parâmetros 

simultaneamente, conforme indica a Equação 52, a partir da melhor composição 

CSH dependente dos 4 componentes FV-AG-BB-GD. 

 

𝐶𝑆𝐻ó𝑡𝑖𝑚𝑎 → 𝑚𝑖𝑛(𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋, 𝐼𝐶𝑂, 𝐿𝑂𝐿𝑃, 𝐺𝐷𝐻𝑆) [%] (52) 

 

Uma composição genérica do sistema híbrido (CSHx) pode ser descrita 

como uma função dos 4 componentes, conforme indica a Equação 53, cada qual 

representado em % relativo à demanda diária nominal CDnom: 

 

𝐶𝑆𝐻𝑥 = 𝑓(𝐹𝑉, 𝐴𝐺, 𝐵𝐵, 𝐺𝐷) [%] (53) 

𝐹𝑉𝑥 =
𝐹𝑉𝑛𝑜𝑚

𝐶𝐷𝑛𝑜𝑚
 [%] (54) 

 

O componente simulado FVx é referenciado em base percentual, e neste 

trabalho é citado pelas siglas FVCD ou simplesmente FV - assim como os demais 

componentes do SH. 

Cada componente do sistema comporta-se de modo particular, e a 

combinação desse comportamento dos componentes do SHER irá resultar em 

parâmetros únicos de CAPEX, ICO, LOLP, GDHS. Cada componente responde 

distintamente de acordo com as constantes simuladas propostas neste modelo: 

classe de consumo (WC), tipo de uso (WT), localidade (WL). A Equação 55 ilustra 

esta dependência para um componente genérico (∎). 
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∎𝑛𝑜𝑚 = 𝑓(𝑊𝐶 , 𝑊𝑇 , 𝑊𝐿)  (55) 

 

A modelagem de cada parâmetro de desempenho é apresentada a seguir pelas 

equações 56 a 59. 

 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 = 𝐶𝑋𝐹𝑉 + 𝐶𝑋𝐴𝐺 + 𝐶𝑋𝐵𝐵 + 𝐶𝑋𝐺𝐷 + 𝐶𝑋𝑆𝐼 

 

[R$] (56) 

𝐼𝐶𝑂 =
𝑂𝑃𝐸𝑋

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋
 

 

[%] (57) 

𝐿𝑂𝐿𝑃 =
∑ (𝐸𝑆𝑆𝑛 < 0)8760

1

8760
 

 

[%] (58) 

𝐺𝐷𝐻𝑆 =
∑ (𝐸𝐺𝐷𝑛 > 0)8760

1

8760
 

[%] (59) 

 

Desta maneira, os parâmetros de desempenho representam cada CSH, e 

são eles quem determinam se a CSH deve permanecer ou não como solução 

candidata. Cada componente de uma CSH é avaliado individualmente se deve ou 

não ser mantido. 

 

4.2.5.2 As simulações e o MOPSO 

 

Estão identificadas neste trabalho a existência de 3 situações distintas: 

1) Simulação individual (SIN) – uma única CSH 

2) Simulação múltipla aleatória (SMA) – múltiplas CSH geradas aleatoriamente 

3) Simulação múltipla otimizadora (SMO) – múltiplas CSH obtidas por 

combinação 

 

A SIN ocorre ao simular qualquer composição isoladamente, enquanto a 

SMA é o primeiro passo para o início do processo de otimização. A consolidação da 

otimização ocorre por sucessivas gerações e refinos por meio de SMO. Utiliza-se os 

temos “aleatória” e “otimizadora” devido a suas naturezas serem respectivamente, 

estocástica e convergente. 
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Antes do primeiro ciclo de otimização, a simulação múltipla é aleatória (SMA) 

e gera 1000 CSH, simulando todos os parâmetros já descritos na seção 4.2.4.1. A 

partir desta geração, as simulações múltiplas são otimizadoras (SMO). Deste modo 

o foco se mantém no espaço de maior sucesso das variáveis. O fluxograma 

mostrado na FIGURA 59 explica cada etapa até alcançar o fim da otimização das 

SND. 

 

FIGURA 59 – MODELO DE MÚLTIPLAS SIMULAÇÕES SIMULTANEAS 

 

FONTE: O autor. 

 

A FIGURA 60 apresenta uma sequência padrão de otimização a partir da 

primeira geração (SMA), depuração segundo critérios restritivos (B), obtenção da 

uma nova população (SMO) e depuração/aptidão de modo a formar a Fronteira de 

Pareto. 

 

FIGURA 60 – SEQUENCIA DE OTIMIZAÇÃO DO ALGORITMO MODELADO 
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FONTE: O autor. 

 

Conforme o quadro de parâmetros de algoritmos PSO, já demonstrado na 

seção 2.6, descreve-se brevemente os parâmetros e considerações importantes 

neste processo. 

CSH: ponto representante de uma possível solução (FV, AG, BB, GD) 

Espaço de busca (Sb): representa o intervalo no qual o tamanho do sistema pode 

variar.  

Velocidade (V): é conhecida pela taxa com que cada ponto se movimenta em 

direção à FOP. Utiliza-se faixas discretas de 20%,10%, 5% e 3%, quando pertinente. 

Solução ótima: chamada por este nome a curva FOP obtida por refino de 

sucessivas gerações, até que as diferenças de curvas FOP subsequentes sejam 

desprezíveis. 

Aptidão: a função de aptidão, também conhecida por “fitness”, é aplicada por meio 

de formulas no Excel, sempre após filtragem das CSH pelos critérios descritos na 

seção seguinte (TABELA 39). 

Arquivo: ao término de cada rodada de simulação, é possível dizer que se possui 

um conjunto melhor do que o anterior. Essas CSHs armazenadas no arquivo são 

chamadas de candidatas à solução ótima. 

Critério de parada: o critério de parada respeita a velocidade, após comparação à 

geração anterior, de que a FOP varia pouco, opta-se pelo ajuste de cada sistema em 

ajustes de 5% conforme se constata no estudo de caso. 
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4.2.5.3 Restrições 

 

Conceitualmente, o espaço de busca é um volume quadridimensional, visto 

que são 4 variáveis que variam de 0% a ‘”x”% (limite teórico arbitrado) da demanda 

CD (kWh.dia). O refinamento do espaço de busca deve ser feito para que as 

simulações contenham CSHs progressivamente mais próximas entre si, e cobrindo 

todo o espaço de objetivos almejados.  

Devido a limitação em termos de tempo de cálculo, em ambiente Excel, é 

conveniente limitar a quantidade de CSH a simular em uma geração. A TABELA 38 

fornece uma ideia da quantidade de gerações utilizadas até se chegar à FOP.  
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TABELA 38 – REFINO DO ESPAÇO DE BUSCA 

 

FONTE: O autor. 

 

No caso da primeira geração (G1) pode-se ver que o percentual mínimo é 

zero e o percentual máximo é o máximo teórico arbitrado. Através das variáveis 

resultantes de cada CSH simulada, pode-se restringir o espaço de variáveis de 

entrada.  

 

A TABELA 39 revela as restrições adotadas em cada geração de CSH, 

sendo a primeira delas uma SMA. Das 1000 CSH iniciais, aproximadamente de 

10~30% permanecem como candidatas após a depuração realizada pelas restrições 

em G1. As variáveis de saída que estão sujeitas a restrições, são aquelas com 

potencial de filtrar soluções potencialmente fracas ou indesejadas. 

 

TABELA 39 – RESTRIÇÕES A CADA NOVA GERAÇÃO DA SMO 

 

FONTE: O autor. 

 

A simulação no modelo obtido permite realizar quantas gerações forem 

desejadas, onde a cada geração refina-se a FOP. Na última linha da TABELA 39, a 

partir da segunda geração (G2), são cortadas soluções com CAPEX superior a 10% 

do CAPEX equivalente ao ICO mínimo. 

O sucessivo refino pode ser plotado para então constatar que não são 

necessárias mais do que 5 gerações para se obter resultados dentro de uma 
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margem adequada de confiança, demonstrado na FIGURA 61. As três plotagens 

mostram o mesmo gráfico, para CAPEX versus ICO, sob ampliação diferente. Sob 

ótica macro, a imagem da esquerda aparenta não haver diferença representativa 

entre G1 (SMA) e as demais SMO (G2 a G5).  

 

FIGURA 61 – COMPARAÇÃO DA FOP EM DIFERENTES GERAÇÕES 

 

 FONTE: O autor. 

 

A ampliação da curva FOP revela, na imagem inferior, que a G1 apresenta uma FOP 

irregular, e, portanto, ainda deficiente. A G2 melhora sensivelmente, e a partir da G3 

(ver TABELA 38) a distância da FOP para as gerações 4 e 5 reduz 

consideravelmente. Assim, o refino para otimização da FOP neste modelo, considera 

a depuração até G3 e em alguns casos G4. 

 

4.2.5.4 Fronteira de Pareto 

 

A representação gráfica quadridimensional dos parâmetros de desempenho 

é de difícil visualização, sendo a opção pela FOP com 2 objetivos simplificada e de 

fácil compreensão. Neste modelo obtém-se a FOP com os parâmetros CAPEX e 

ICO, onde os parâmetros LOLP e GDHS são restritos a filtragem de modo a atender 

os critérios de restrição citados na seção anterior.   
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A FIGURA 62 demonstra a FOP para dois objetivos concorrentes (CAPEX e 

OPEX) onde a fronteira de soluções não-dominadas está destacada em vermelho. A 

imagem da esquerda revela para onde se busca puxar a curva através da 

otimização, pois o que se deseja (no caso desta figura) é CAPEX e OPEX mínimos. 

Neste espaço de soluções há ampla quantidade de CSH obtidas por SMO, 

entretanto, são soluções incompatíveis e retidas conforme as restrições contidas na 

TABELA 39. A imagem da direita revela a CSH para pontos em diferentes regiões da 

curva CAPEX-OPEX. Todo o esforço deste trabalho se dá na busca da otimização 

desta curva. 

 

FIGURA 62 – FRONTEIRA DE PARETO E SEU SIGNIFICADO 

 

 FONTE: O autor. 

 

A obtenção da FOP através de função otimizadora para 2 objetivos, é descrita pela 

Equação 60: 

 

𝐶𝑆𝐻𝐹𝑃 = 𝑓[𝑚𝑖𝑛(𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋) ; 𝑚𝑖𝑛(𝐼𝐶𝑂)] (60) 

 

No Excel, pode-se encontrar uma solução não-dominada da forma descrita a 

seguir. Para cada CSH simulada, há uma imagem de f1 (CAPEX) e f2 (ICO). Cada 

CSH individual é ranqueada com relação a quantas CSH (do total, exceto aquelas 

que já foram ranqueadas) possuem simultaneamente f1 e f2 menores do que ela. As 

CSH que possuem nenhuma outra solução com CAPEX e ICO (simultaneamente) 

menores do que ela, são candidatas à Fronteira de Pareto. 
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4.2.5.5 Critério de parada 

 

O critério de interrupção da otimização baseia-se em 3 verificações: 

a. Se a projeção da FOP nos eixos x e y engloba todos os objetivos 

b. Se a distância entre as soluções ótimas da FOP são aceitáveis 

c. Se a malha discretizada de cada sistema é adequada. 

 

A FIGURA 63 apresenta as 4 componentes variáveis e a faixa de 

abordagem a cada nova geração de população (são 4 gerações mostradas nesta 

figura). Verifica-se que não somente a faixa vai se tornando mais estreita para cada 

sistema, como também a malha vai se refinando (% sobre cada barra. O símbolo 

### representa inexistência de discretização – aleatório). 

Desta forma, a malha quadridimensional cobre com maior eficiência o 

espaço das variáveis e a consequência disto é a obtenção de CSHs equidistantes na 

malha. 

  

FIGURA 63 – REFINO DO ESPAÇO DE VARIÁVEIS DE ENTRADA 

 

 FONTE: O autor. 

 

Por simples arbitragem, a distância entre soluções ótimas é adequada se 

suas projeções no eixo do CAPEX estiverem nas proximidades de 1% (Exemplo: 

solução A → Capex=2000, solução B → Capex = 2020). A malha discretizada para 

cada sistema (FV, AG, BB, GD) estima-se em 5%, somente a discretização GD 

ficando em 50%. Justifica-se isto pelo fato de que as CSH testadas sob diversas 

distribuições de malha apresentam um comportamento de convergência ao se 

trabalhar com 5% de malha. 
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4.2.5.6 Tomada de decisão 

 

A otimização de todo o processo inicia-se com a retomada dos objetivos de 

desempenho almejados, descritos na seção 4.2.1 e representados a seguir na 

TABELA 40. 

 

TABELA 40 – CRITÉRIOS DE DECISÃO OU OBJETIVOS 

VARIAVEL UNIDADE DESCRIÇÃO OBJETIVO 

CAPEX R$ Montante do investimento Mínimo 

ICO % Índice Opex/Capex ≤10% 

LOLP % Probabilidade de falta de energia 0% 

GDHS % Percentual do tempo anual que o gerador opera ≤10% 

FONTE: O autor. 

 

Para os objetivos de desempenho CAPEX e OPEX, o que se deseja é o 

mínimo. Trabalha-se com um índice chamado ICO, que é o percentual que o OPEX 

representa em relação ao CAPEX, onde mantém-se o objetivo pelo mínimo ICO. 

Quanto ao LOLP, através das restrições são aceitas somente soluções para 

LOLP=0%, ou seja; a CSH simulada deve possibilitar carga em todas as horas do 

ano. Para o índice GDHS, limita-se este índice um máximo de 10% ao ano. 

A FIGURA 64 apresenta em três gráficos a representação de cerca de 5000 

CSH obtidas via SMO, a eliminação das soluções dominadas (imagem central) e 

uma ampliação da faixa onde se tem menor ICO (imagem à direita). 

 

FIGURA 64 – FRONTEIRA DE PARETO CAPEX-ICO E DEMAIS OBJETIVOS 

 

FONTE: O autor. 

 

A escolha da solução deve considerar os 4 objetivos da TABELA 40. Pela 

análise da FIGURA 64, na imagem central, fica evidente que é possível alcançar os 

4 objetivos ao escolher uma CSH cujo ICO~5% e o CAPEX é o menor possível 
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(~1500 kR$). As soluções estão plotadas todas para a condição LOLP=0% e pode-

se verificar que GDHS ~ 9%.  

 

Para o mesmo parâmetro (CAPEX) no eixo da abcissa, pode-se plotar todas 

as CSH da FOP em termos de sua composição relativa, conforme a FIGURA 65. O 

segundo eixo “y” é válido para o componente GDCD. 

 

FIGURA 65 – COMPORTAMENTO DAS CSH NA REGIÃO DA FOP 

 

FONTE: O autor. 

 

Nota-se a variação na composição de cada sistema, representada por 

pontos em cor. Estes pontos apresentam o distanciamento referente à malha de 

discretização utilizada no processo de otimização (parâmetro velocidade). 
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5 ESTUDO DE CASO SIMULADO 

 

As simulações realizadas envolvem a combinação dos seguintes cenários: 

Cidade: Curitiba/PR e Fortaleza/CE 

Tipo de consumo: Comercial e Residencial 

Classe de Consumo: 200 e 500 kWh.mês / unidade 

 

Deste modo, a combinação entre as variáveis analisadas permite haver 8 tipos 

diferentes de simulação, descritos na TABELA 41. 

 

TABELA 41 – ESTUDO DE CASO BÁSICO IDEALIZADO 

EC CIDADE CONSUMO 
(kWh.mês) 

TIPO SIGLA 
 

1 Curitiba 200 Residencial CUR200R 

2 Curitiba 500 Residencial CUR500R 

3 Curitiba 200 Comercial CUR200C 

4 Curitiba 500 Comercial CUR500C 

5 Fortaleza 200 Residencial FOR200R 

6 Fortaleza 500 Residencial FOR500R 

7 Fortaleza 200 Comercial FOR200C 

8 Fortaleza 500 Comercial FOR500C 

FONTE: O autor. 

 

Visando atender aos objetivos deste trabalho, algumas análises são 

sugeridas na TABELA 42 de modo que se possa explorar o máximo possível de 

informação.  

 

TABELA 42 – TIPO DE ANÁLISE NO ESTUDO DE CASO 

ITEM SEÇÃO TIPO DE SIMULAÇÃO 

A 5.1.3 Estimativa do limite teórico de cada componente 

B 5.1.4 Estimativa do potencial solar para diferentes orientações 

C 5.2 Comparação: cidade-tipo-classe 

D 5.2.1 Comparação: classe de consumo 

E 5.2.2 Comparação: tipo de consumo 

F 5.2.3 Simulação orientação 45 graus 

G 5.2.4 Variação do LOLP e GDHS em função do tamanho de FV e BB 

H 5.3.1 Insolação decrescente: impacto no tamanho do SHER 

I 5.3.2 Tamanho do SHER para insolação específica da região  

J 5.3.3 Ausência de insolação sob dias consecutivos 

FONTE: O autor. 
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Algumas análises são interessantes de serem avaliadas para classes de consumo 

intermediárias a 200 e 500 kWh.mês, por este motivo a TABELA 43 identifica quais 

cenários foram avaliados para as simulações itemizadas na TABELA 42. 

TABELA 43 – ESTUDO DE CASO E OS CENÁRIOS EXPLORADOS 

LOCAL CURITIBA FORTALEZA 

TIPO RESIDENCIAL COMERCIAL RESIDENCIAL COMERCIAL 

CLASSE 
(kWh/mês) 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 

A                                         

B                                         

C                     

D                     

E                     

F                     

G                     

H                     

I                     

J                     

FONTE: O autor. 

 

5.1 Entradas e saídas da simulação 

 

5.1.1 Definição dos parâmetros de entrada 

 

Os parâmetros técnicos de entrada seguem como descrito na seção 4.2.2 nos 

equacionamentos e considerações adotadas. A TABELA 44 revela esses 

parâmetros. 

 

TABELA 44 – PARAMETROS ENERGÉTICOS DE ENTRADA 

COMPONENTE VARIÁVEL DE ENTRADA VALOR UNIDADE 

CD/FV/AG Local / cidade *** - 

FV/AG Dimensões do edifício 20-20-60 CLA (m) 

CD Quantidade de unidades consumidoras 80 - 

CD Consumo das áreas comuns 5% % 

CD Tipo de consumo *** Com/Res 

CD Classe de consumo *** kWh.mês/UC 

FV Radiação solar dependente kWh/m2 

FV Orientação das superfícies de captação 0-90-180-270 Graus 

FV Inclinação das superfícies de captação 90 Graus 

FV Área disponível por superfície 70% % 

AG Potência máxima instalável 100 W/m2 

AG Frequência e velocidade de vento TABELA 17 M/s 

BB Capacidade nominal da bateria 1000 Ah 
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BB Tensão da bateria 12 V 

BB Regime de descarga (c10, c100, etc.) c20 C___ 

BB DoD máximo recomendado 70% % 

BB Corrente de recarga de equalização 20% %CNc20 

BB Corrente de recarga de nivelamento 5% %CNc20 

BB Nível de SoC em que reduz a corrente 80% % 

 FONTE: O autor. 

 

Os parâmetros de saída são descritos pela TABELA 45, e são adotados conforme a 

seção 4.2.2 onde são explicadas as faixas de custo para cada sistema. 

 

TABELA 45 – PARAMETROS DE CUSTO DE ENTRADA  

COMPONENTE VARIÁVEL DE ENTRADA VALOR UNIDADE 

FV Custo do painel solar 500,00 R$/m2 

FV/AG Custo de controlador de carga 0,50 – 0,85 R$/W 

SI Custo de IHBT 1,20 – 5,00 R$/W 

AG Custo de aerogerador 11 – 20 R$/W 

BB Custo de bateria 0,80 – 1,16 R$/kW 

GD Custo de gerador diesel 400 – 1600 R$/kW 

GERAL Custo de materiais, projetos, e auxiliares 0,08 – 2,00 R$/kW 

GERAL Custos de serviços de instalação TABELA 30 %CAPEX 

GD Custo de óleo diesel 2,80 R$/litro 

GERAL Custo de manutenção TABELA 30 %EQUIP 

 FONTE: O autor. 

 

5.1.2 Definição dos parâmetros de saída 

 

Os objetivos estabelecidos são os mesmos apresentados na TABELA 40, e 

para apresentação dos resultados, o objetivo de ICO < 10% é subdividido em 3 

faixas (mínimo, 5%, 10%) 

 

Para chegar aos valores aqui apresentados, todas as Fronteiras de Pareto 

devem ser encontradas (seção 4.2.5.4), e então pode-se decidir pela solução 

conforme os ICO citados no parágrafo anterior. 

 

5.1.3 Estimativa do limite teórico de cada componente 

 

A aleatoriedade de cada componente respeita o limite máximo teórico 

calculado para cada um, conforme demonstra a TABELA 46. A primeira coluna é 

uma das variáveis de simulação propostas, enquanto a segunda coluna é a 
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conversão para o consumo diário. O tamanho de cada componente é descrito pelas 

equações da seção 4.2.2. Nota-se o limite FV diferente para as cidades CUR e FOR, 

devido às diferenças de radiação sobre cada fachada. E além disto percebe-se a 

diferença no limite do GD, que é proporcional ao consumo diário CD. 

 

TABELA 46 – LIMITE TEÓRICO DE CADA SISTEMA  

CLASSE CD AG BB FV (CUR) FV (FOR) GD 

kWh.mês/UC kWh.dia kWh.dia kWh (c20) kWh.dia kWh.dia kWh.dia 

100 281 

960 

1.203 

1301 1521 

2810 

200 561 2.406 5610 

300 842 3.609 8420 

400 1.123 4.812 14.013 

500 1.404 6.015 17.516 

kWh.mês/UC %CD %CD %CD %CD %CD %CD 

100 

100% 

342% 

429% 

463% 542% 

1000% 

200 171% 232% 271% 

300 114% 154% 181% 

400 86% 116% 135% 

500 68% 93% 108% 

FONTE: O autor. 

 

É conveniente relembrar que o componente fotovoltaico FV está referenciado 

pela geração teórica máxima (calculada com base na radiação inclinada, na área 

disponível, e na eficiência dos painéis solares), e isto representa a capacidade 

nominal deste componente. Isto é abordado na seção 4.2.2.5. Na tabela anterior o 

grifo em cor amarela chama atenção para o tamanho máximo dos componentes FV 

e AG para as duas classes de consumo mais utilizadas nas simulações. 

 

5.1.4 Potencial teórico de geração fotovoltaica 

 

Com as informações de radiação é possível estimar a geração teórica total 

obtida nas superfícies do edifício modelado em 4.2.3.1.1 para orientações de 

fachada defasadas em 45 graus (TABELA 43 - Item F), nas cidades de Curitiba e 

Fortaleza. A TABELA 47 e a TABELA 48 revelam quais superfícies se destacam em 

ordem decrescente de geração. Isto foi considerado para a composição da curva de 

custo teórica utilizada no cálculo do modelo de custo. 
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Considerando o mesmo custo, verifica-se um impacto de até 37% na 

capacidade de geração ao se utilizar toda a área disponível do edifício. A maior 

diferença em geração, ocupando a mesma área, é de 45% ao considerar apenas as 

duas superfícies mais eficientes para FOR45° e CUR0°. 

Estima-se que ao considerar sombreamento, indisponibilidade de superfícies 

e geometrias variáveis, este impacto pode chegar a 300%. Ou seja, dois edifícios 

idênticos, em diferentes cidades e sob distintas orientações, com a mesma área de 

painéis solares, podem apresentar diferença superior a 300% na geração teórica 

máxima. 

 

TABELA 47 – GERAÇÃO ESTIMADA EM CURITIBA: DEFASAGEM 0° E 45° 

SUP. 
RAD. 

MEDIA 
GERAÇÃO 

GERAÇÃO 
ACUMUL. 

SUP. 
RAD. 

MEDIA 
GERAÇÃO 

GERAÇÃO 
ACUMUL. 

- kWh/m²/dia kWh.dia kWh.dia - kWh/m²/dia kWh.dia kWh.dia 

CURITIBA – NORTE 0° CURITIBA – NORTE 45° 

S1 4,21 177 177 S1 4,21 177 177 

S2 2,67 337 514 S9 2,71 342 519 

S8 2,45 308 822 S3 2,69 339 858 

S4 2,41 304 1126 S7 1,81 228 1086 

S6 1,39 175 1301 S5 1,80 227 1313 

 

TABELA 48 – GERAÇÃO ESTIMADA EM FORTALEZA: DEFASAGEM 0° E 45° 

SUP. 
RAD. 

MEDIA 
GERAÇÃO 

GERAÇÃO 
ACUMUL. 

SUP. 
RAD. 

MEDIA 
GERAÇÃO 

GERAÇÃO 
ACUMUL. 

- kWh/m²/dia kWh.dia kWh.dia - kWh/m²/dia kWh.dia kWh.dia 

FORTALEZA – NORTE 0° FORTALEZA – NORTE 45° 

S1 5,51 232 232 S1 5,51 232 232 

S8 2,98 376 607 S3 4,07 513 744 

S4 2,93 369 977 S5 3,15 397 1141 

S2 2,31 291 1267 S9 2,70 340 1481 

S6 2,01 254 1521 S7 2,49 314 1795 

 

Através da FIGURA 66 constata-se que o custo do kW gerado vai se tornando 

mais elevado com o uso gradual das superfícies de menores índices de radiação. 

Verifica-se ainda que conforme a orientação da superfície e a localidade, a 

sequência de eficiência (kWh/m2/dia) das fachadas diverge. 

 

FIGURA 66 – CUSTO DE PAINÉIS VERSUS GERAÇÃO ESTIMADA 
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FONTE: O autor. 

 

5.2 Simulações classe-tipo-região 

 

Os oito cenários propostos da TABELA 41 foram simulados e otimizados, até 

encontrar o ponto ótimo na FOP. As tabelas seguintes apresentam os resultados por 

tipo de comparação. 

 

TABELA 49 – MELHOR RESULTADO (SH3), ICO=MÍNIMO LOLP=0% 

EC SH tipo FVCD AGCD BBCD GDCD LOLP GDHS  CAPEX  ICO 

CUR 200 C SH3 130,0% 0,0% 95,0% 400,0% 0% 0% 2.607 1,1% 

CUR 200 R SH3 140,0% 0,0% 120,0% 225,0% 0% 0% 2.908 1,1% 

CUR 500 C SH3 95,0% 0,0% 115,0% 500,0% 0% 6% 5.840 3,0% 

CUR 500 R SH3 95,0% 0,0% 140,0% 350,0% 0% 4% 6.133 2,4% 

FOR 200 C SH3 110,0% 0,0% 60,0% 100,0% 0% 0% 2.216 1,1% 

FOR 200 R SH3 125,0% 0,0% 100,0% 150,0% 0% 0% 2.262 1,2% 

FOR 500 C SH3 110,0% 0,0% 85,0% 100,0% 0% 5% 5.192 1,6% 

FOR 500 R SH3 110,0% 0,0% 105,0% 100,0% 0% 3% 5.474 1,4% 

 

TABELA 50  – MELHOR RESULTADO (SH3), ICO~5%, LOLP=0% 

EC SH tipo FVCD AGCD BBCD GDCD LOLP GDHS  CAPEX  ICO 

CUR 200 C SH3 90,0% 0,0% 45,0% 300,0% 0% 12% 1.650 4,8% 

CUR 200 R SH3 80,0% 0,0% 60,0% 350,0% 0% 11% 1.611 5,2% 

CUR 500 C SH3 85,0% 0,0% 30,0% 200,0% 0% 19% 3.843 5,0% 

CUR 500 R SH3 80,0% 0,0% 50,0% 400,0% 0% 10% 3.978 5,0% 

FOR 200 C SH3 70,0% 0,0% 40,0% 200,0% 0% 13% 1.427 5,0% 

FOR 200 R SH3 85,0% 0,0% 60,0% 250,0% 0% 13% 1.478 5,0% 

FOR 500 C SH3 85,0% 0,0% 35,0% 250,0% 0% 14% 3.440 5,0% 

FOR 500 R SH3 80,0% 0,0% 60,0% 300,0% 0% 12% 3.696 5,0% 

 

TABELA 51  – SH1 (COM AG), ICO=MÍNIMO, LOLP=0% 
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EC SH tipo FVCD AGCD BBCD GDCD LOLP GDHS  CAPEX  ICO 

CUR 200 C SH1 120,0% 171,0% 80,0% 100,0% 0% 1% 2.937 1,4% 

CUR 200 R SH1 130,0% 171,0% 100,0% 50,0% 0% 1% 3.208 1,3% 

CUR 500 C SH1 93,0% 69,0% 85,0% 400,0% 0% 4% 6.021 2,9% 

CUR 500 R SH1 93,0% 69,0% 110,0% 350,0% 0% 5% 6.241 2,4% 

FOR 200 C SH1 130,0% 171,0% 70,0% 10,0% 0% 0% 2.707 1,3% 

FOR 200 R SH1 115,0% 171,0% 95,0% 100,0% 0% 0% 2.722 1,3% 

FOR 500 C SH1 110,0% 69,0% 80,0% 100,0% 0% 3% 5.750 1,4% 

FOR 500 R SH1 110,0% 69,0% 100,0% 200,0% 0% 1% 6.069 1,4% 
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TABELA 52 – SH1 (COM AG), ICO~5%, LOLP=0% 

EC SH tipo FVCD AGCD BBCD GDCD LOLP GDHS  CAPEX  ICO 

CUR 200 C SH1 70,0% 69,0% 40,0% 300,0% 0% 18% 1.936 5,4% 

CUR 200 R SH1 70,0% 171,0% 60,0% 300,0% 0% 14% 2.083 4,8% 

CUR 500 C SH1 85,0% 69,0% 35,0% 200,0% 0% 18% 3.929 4,8% 

CUR 500 R SH1 75,0% 69,0% 45,0% 400,0% 0% 10% 4.346 5,0% 

FOR 200 C SH1 80,0% 171,0% 30,0% 280,0% 0% 16% 1.829 4,7% 

FOR 200 R SH1 70,0% 170,0% 40,0% 300,0% 0% 12% 1.769 5,0% 

FOR 500 C SH1 80,0% 69,0% 25,0% 150,0% 0% 22% 3.668 5,0% 

FOR 500 R SH1 70,0% 69,0% 55,0% 350,0% 0% 11% 3.913 5,4% 

 

 

A análise demonstra claramente que na cidade de Curitiba o CAPEX do 

sistema híbrido é sempre maior, em média 15% para CC=200 kWh.mês, e 9% para 

CC=500 kWh.mês. Consumo residencial em média o CAPEX 13% maior, e 

comercial 10% maior. Os SHER de maior diferença percentual entre Curitiba e 

Fortaleza, aparentam ser aqueles para aplicações residenciais e classe de consumo 

reduzida. 

 

O componente GD é notavelmente maior na cidade de Curitiba, assim como 

o sistema BB. O sistema FV aponta ser maior nas situações onde não há 

aerogeradores. Comparando a melhor CSH sem AG com a melhor CSH com AG, a 

diferença pode chegar a 30% maior o CAPEX, para ambas as cidades. A 

penalização em instalar aerogeradores no caso de classe de consumo de 500 

kW/mês é menor. 

 

Várias conclusões podem ser tiradas da análise, e mais resultados podem 

ser encontrados no Apêndice 13. 

 

5.2.1 Comparação da classe de consumo 

 

A variação do consumo para as classes de consumo 100, 200, 300, 400 e 

500 kWh/mês (TABELA 43 - Item D) foi avaliada para o edifício simulado. Os 

resultados são mostrados na TABELA 53. 
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TABELA 53 – CSH PARA DIFERENTES TIPOS DE CONSUMO COMERCIAL 

 

FONTE: O autor. 

 

Os resultados sugerem algumas constatações: 

a) A composição dos sistemas em relação a demanda CD tende a se manter 

constante qualquer que seja a demanda. 

b) Estando limitada a fonte FV, o impacto na otimização do sistema recai sobre 

um acréscimo brusco no tamanho do sistema BB. Exemplo disso é o caso 

FOR500C com GDHS=1% 

c) Ao variar de 110% o GDHS, implica em redução substancial dos sistemas 

FV e BB, porém o tamanho do GD aumenta de 3 a 6 vezes. 

 

5.2.2 Comparação do tipo de uso: residencial ou comercial 

 

Comparando-se a composição hibrida de um edifício tipicamente residencial 

que passe a operar sua demanda de energia tipicamente comercial (TABELA 43 - 

Item E), pode-se ver essa diferença na TABELA 54. 

 

TABELA 54 – COMPARAÇÃO DO SH RESIDENCIAL E COMERCIAL 

 

FONTE: O autor. 
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Conforme se observa na TABELA 54, o uso residencial apresenta maior 

CAPEX. Atuando na FOP sob o ICO mínimo (OP/CA~1,2%) o gerador opera pouco, 

neste caso o CAPEX é aproximadamente 4% maior. No caso do GD operar 10% do 

tempo, o CAPEX aumenta em 11% aproximadamente. A redução do tamanho do BB 

no uso comercial favorece essa diferença maior no CAPEX. 

 

5.2.3 Impacto da orientação das superfícies a 45 graus 

 

A TABELA 55 ilustra os resultados obtidos da análise (TABELA 43 - Item F), 

deste cenário sob diferentes orientações de fachada. 

 

TABELA 55 – SIMULAÇÃO EC5 COM ORIENTAÇÃO EM 45 GRAUS 

 

FONTE: O autor. 

 

A simulação de superfícies orientadas a 45 graus revela para cenário EC5 

uma redução no CAPEX em torno de 5%. O uso do GD diminui sutilmente, e o 

tamanho do sistema FV aumenta sensivelmente. A exposição à maior captação da 

radiação solar provavelmente é a maior causa desta variação no sistema. 

 

5.2.4 Relação de FV/BB e seu impacto no LOLP e GDHS 

 

Para simular o comportamento da variação do LOLP e do GDHS (TABELA 43 

- Item G), é considerada a seguinte condição: utilização da composição do ponto 

ótimo de um EC específico. Como há uma composição SH específica para aquele 

ponto, tem-se 4 variáveis definidas: FV, AG, BB, GD. Parte-se do pressuposto que o 
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AG e o GD são fixos, devido a influência menor que exercem na performance e nos 

custos do sistema, respectivamente. Assim é possível plotar a variação do LOLP e 

do GDHS em função de FV e BB, em um gráfico de superfície composto de 3 eixos 

conforme revela a FIGURA 67. 

 

FIGURA 67 – LOLP EM FUNÇÃO DE FV E BB  

 

FONTE: O autor. 

 

Os gráficos resultantes mostrados em seguida apresentam na imagem da 

esquerda a variação do LOLP (as vezes referenciado por LLP), e na direita a 

variação do GDHS (também chamado de GDTO). Visando melhor visualização, os 

resultados estão plotados em 2D com legenda de modo a enxergar as faixas 

discretizadas de 1%. 

 

FIGURA 68 – LOLP EM FUNÇÃO DE FV E BB  

Cenário avaliado: EC7 (ICO=1,3%)  

  

LOLP (%) Falta de Energia 

 

LOLP 

LOLP (%) 

Comportamento do GDHS em função de FVxBB 
EC7, ICO=1,3% 

Comportamento do LOLP em função de FVxBB 

EC7, ICO=1,3% 
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Cenário avaliado: EC1 (ICO=1,3%)  

  
FONTE: O autor. 

 

Conforme esperado, reduzindo o tamanho do FV e do BB, aumenta-se o 

LOLP e o GDHS. Os resultados obtidos permitem inferir que há regiões em que se 

consegue otimizar FV e BB a valores reduzidos sem que sejam penalizados o LOLP 

e o GDHS. Naturalmente, esses dois parâmetros estão conectados sutilmente pela 

presença do GD, que entra em operação sob qualquer desequilíbrio do sistema e 

assim consegue assegurar LOLP = 0%.  

 

 

5.3 Insolação sob condições específicas 

 

5.3.1 Impacto da quantidade de dias sem insolação durante o ano 

 

Simulações de período de tempo sem insolação (TABELA 43 - Item H) foram 

realizadas para o caso EC5 (TABELA 41), o que pode ser visto na FIGURA 69.  

 

FIGURA 69 – DIAS SEM SOL AO ANO E O IMPACTO EM CADA SISTEMA 

  

FONTE: O autor. 

Comportamento do LOLP em função de FVxBB 
EC1, ICO=1,3% 

Comportamento do GDHS em função de FVxBB 
EC1, ICO=1,3% 
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Os resultados indicam que o CAPEX cresce exponencialmente com o 

aumento de dias sem insolação ao ano. Os sistemas FV e BB aumentam 

gradativamente, sendo que o BB vai pouco a pouco se aproximando de FV. O 

tamanho de GD varia de 250~350%, aleatoriamente. No CAPEX, o custo relativo de 

cada componente varia lentamente, onde CSI/CGD reduzem e CFV/CBB aumentam.  

 

 

5.3.2 Simulação de insolação reduzida em Curitiba e Fortaleza 

 

De acordo com informações da mídia brasileira (Globo, Gazeta do Povo) a 

cidade de Curitiba está entre as que apresentam menos dias de sol ao ano, cerca de 

30~35%, e que a cidade de Fortaleza apresenta uma média de 65~70% de dias com 

sol ao ano. São simulados os cenários EC1 a EC8 (TABELA 43 - Item I) para obter o 

tamanho do SH, considerando 30% de dias sem insolação em Fortaleza e 60% de 

dias sem insolação em Curitiba. Os resultados das CSH com essa diferença de 

insolação nas regiões consideradas, indicam haver um aumento abrupto do tamanho 

de GD em função da limitação de captação de área solar. Isto fica evidente no 

cenário EC3/4 (CUR500R/C) mostrado na TABELA 56. A limitação de área de 

captação fotovoltaica fica evidente para a cidade de Curitiba, o que não ocorre para 

o cenário em Fortaleza. 

 

TABELA 56 – COMPARAÇÃO INSOLAÇÃO REDUZIDA E 100% SOL 

 

FONTE: O autor. 
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O aumento no tamanho do GD está relacionado ao tamanho do BB, que em 

situações convencionais apresenta o BB de SHs de uso residencial sempre maiores 

do que os de uso comercial. No caso de limitação da captação solar, o BB do tipo 

comercial é maior do que o tipo residencial na cidade de Curitiba, devido ao fato de 

que o sistema calculado otimiza o uso da energia durante o horário comercial 

através de baterias e não exclusivamente por gerador (condição válida para 

ICO~5%). 

Para consumos da ordem de 200 kWh/mês o tamanho do BB é maior em 

Curitiba, na faixa de 25% para uso residencial e 40% para uso comercial. O tamanho 

do componente FV também é maior, na ordem de 20% e 25% para os tipos 

residencial e comercial. Ao verificar os resultados para um consumo de 500 

kWh/mês, constata-se que para uso residencial o componente BB em Curitiba é 

aproximadamente 50% maior, e 150% maior no uso comercial. Isto explica-se pela 

limitação do uso fotovoltaico. 

Ao comparar os resultados das composições ótimas em condição 100% sol, 

pode-se ter uma dimensão da magnitude de erro potencial no cálculo de sistemas 

híbridos, no caso de que não sejam feitas as devidas considerações.  

 

FIGURA 70 – INSOLAÇÃO REDUZIDA E O IMPACTO NA CSH 

 

FONTE: O autor. 
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Os resultados das composições mostradas na TABELA 56 são válidos para 

as condições das últimas três colunas a direita (OP/CA, LOLP, GDHS). Para efeito 

de comparação dos SH dimensionados para o caso real (% sem insolação) e o caso 

ideal (100% insolação), estes resultados sugerem o seguinte: 

 Em Curitiba o aumento de FV pode chegar a 50% e do BB em 75%, válido 

para o uso residencial 200kWh/mês. Em Fortaleza este aumento pode chegar 

a 50% a 65%, porém em uso comercial da mesma classe de consumo. 

 O tamanho de sistemas geradores diesel, tende a se manter sempre maior 

em até 20%. Em casos onde há limitação de captação solar, GD pode 

aumentar até 150%, e isto depende do tamanho do BB. 

 

Justifica-se estas tendências devido ao fato de que para compensar os efeitos 

da falta de sol, aumenta-se FV. Aumentando FV, aumenta-se em percentual maior o 

BB. O gerador vai operar em função dos picos de consumo, sim, porém acaba tendo 

uma estreita relação com o tamanho do BB, visto que deverá estar dimensionado 

para fornecer a máxima carga admissível de recarga do BB.  

 

 

5.3.3 Ausência de insolação por vários dias 

 

Foram realizadas simulações para o modelo CUR200C considerando 50% 

do ano sem insolação, e cenários de 1 a 7 dias sem insolação, em intervalos iguais 

conforme mostram a FIGURA 71 e FIGURA 72.  

 

FIGURA 71 – INSOLAÇÃO NULA POR 2 DIAS CONSECUTIVOS 

 

FONTE: O autor. 
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FIGURA 72 – INSOLAÇÃO NULA POR 7 DIAS CONSECUTIVOS 

 

FONTE: O autor. 

 

A existência de dias alternados sem insolação, revela não variar os 

parâmetros técnicos de saída. Isto sugere que o SHER possivelmente utiliza da 

mesma forma cada componente, somente alternando a ordem. A TABELA 57 

demonstra a diferença entre CSHs com diferentes taxas de insolação, onde 100% 

insolação representa os dados de insolação extraídos do software Radiasol aplicado 

em 100% dos dias do ano, e 50% com insolação representa 50% dos dias do ano 

incidindo a mesma radiação. 

 

TABELA 57 – IMPACTO DA ALTERNÂNCIA DE DIAS COM SOL E SEM SOL. 

 

FONTE: O autor. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

O modelo proposto apresenta resultados bastante variados, que permitem a 

análise de uma gama de parâmetros. Isto permite ainda que muitos objetivos de 

desempenho possam ser analisados. Dada a representatividade desta informação, 

são apresentados neste capítulo outros resultados do modelo, conforme a TABELA 

58 ilustra. 

 

TABELA 58 – RESULTADOS ADICIONAIS DO MODELO 

ITEM SEÇÃO TIPO DE SIMULAÇÃO 

L 6.1 Comportamento de sistemas híbridos mais comuns 

M 6.2 Gráficos típicos das variáveis de saída 

N 6.3 Sensibilidade de uma CSH ótima à variação de cada componente 

REGIÃO CURITIBA FORTALEZA 

TIPO RESIDENCIAL COMERCIAL RESIDENCIAL COMERCIAL 

CLASSE 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 

L   1                         1          

M                                         

N                       1                 

FONTE: O autor. 

 

 

6.1 Comportamento de sistemas híbridos específicos 

 

O modelo proposto neste trabalho contempla um SH composto de 4 

componentes: FV, AG, BB, GD. Todos devem operar de forma ótima para uma carga 

demandada CD. Dadas as combinações possíveis destes componentes (14 no total), 

foram analisados os comportamentos de 5 deles em especial, o que fica 

demonstrado na TABELA 59. A justificativa é que as demais combinações são 

inconsistentes no tocante ao seu impacto em algum dos objetivos de desempenho 

estipulados no Capítulo 4. 

 

TABELA 59 – TIPOS DE SISTEMAS HÍBRIDOS ABORDADOS 

 FV AG BB GD 

SH1 X X X X 

SH2  X X X 

SH3 X  X X 

SH4 X X X  

SH5 X  X  

FONTE: O autor. 
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Após a obtenção da Fronteira de Pareto para CAPEX versus ICO mínimos, 

foram plotadas as CSH para cada ponto ao longo do eixo das abcissas - CAPEX. Os 

gráficos revelam o comportamento de cada sistema para um determinado CAPEX 

(eixo “x” dos gráficos). O gráfico da esquerda revela o comportamento do OPEX e de 

composições relativas entre BB e outros componentes, enquanto o gráfico da direita 

apresenta o tamanho de cada componente (em relação a CD). 

 

SH1 - FV/AG/BB/GD  

X: Capex X: Capex 
Y1: Opex Y1: FVCD, AGCD, BBCD, GDCD 
Y2: FVCD, FVBB Y2: ICO 

  
 

Nos SH1, o comportamento do OPEX manifesta a redução exponencial 

devido ao crescente uso de FV/AG/BB e redução de uso e tamanho do GD. A 

tendência do ICO é se manter constante a partir do ponto de mínimo, porque o GD 

passa a operar somente quando necessário, e dimensionado para o tamanho 

necessário. Assim, todo incremento CAPEX nos sistemas FV/AG/BB se dá em 

proporção igual ao impacto no OPEX. Para essas CSH ótimas para cada CAPEX, no 

caso do SH1, manteve-se o sistema AG dimensionado para sua capacidade 

instalada teórica máxima, e por este motivo verificou-se AGCD constante. 

Após o ponto de ICO mínimo, aparentemente o sistema BB mantém-se 

constante e o que aumenta é o sistema FV – sugerindo que o sistema FV representa 

o melhor custo-benefício. Constata-se que o tamanho do GD atinge um mínimo no 

ponto de ICO mínimo, cresce rapidamente reduzindo-se o CAPEX (sistemas FV/BB 

menores). Isto se justifica no fato de que a capacidade do GD deve suprir momentos 

de pico e ao mesmo tempo fornecer carga ao BB mais frequentemente. 
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SH2 - AG/BB/GD  

X: Capex X: Capex 
Y1: Opex Y1: AGCD, BBCD, GDCD 
Y2: AGCD, BBGD Y2: ICO 

  
 

Em sistemas tipo SH2, a ausência de FV revela que sob baixos CAPEX é melhor 

investir somente em BB e GD. O OPEX passa a aumentar quase que linearmente, 

após o aumento gradual do tamanho do AG. OPEX e AGCD crescem quase que 

linearmente, e o tamanho do BB mantém-se proporcional ao GD. Com o aumento de 

AGCD, o tamanho do BB tende a aumentar, assim como o GD. Com o CAPEX 

crescente em virtude do aumento do AG e BB, e mantendo-se constante o GD, o 

OPEX tende a crescer em menor proporção, fazendo cair o ICO. 

 

SH3 - FV/BB/GD  

X: Capex X: Capex 
Y1: FVBB, FVCD Y1: FVCD, BBCD 
Y2: Opex Y2: GDCD 

  
 

Estando disponíveis todos os sistemas para uso, os resultados apontam 

para a ausência de AG no caso da solução ótima. Em outras palavras, o SH3 é o 

sistema que o modelo aponta como melhor atender aos objetivos de desempenho. 

Para as CSH à esquerda do ponto de mínimo OPEX, o tamanho do GD tende a ser 
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grande para compensar carência de FV e BB, e assim poder alimentar a demanda 

CD.  

Em todos os sistemas ideais que foram otimizados pela CAPEX/ICO mínimo, 

o tamanho do banco de baterias é menor do que o tamanho do sistema fotovoltaico. 

Ocorrem, entretanto, alguns afastamentos ou aproximações, que é sugerido pelas 

diferentes eficiências das superfícies de captação solar. A região de menor OPEX é 

a que sugere os tamanhos de FV e BB mais próximos, sendo que para outras 

regiões esse equilíbrio distancia-se um pouco, sendo preterido o BB em relação ao 

GD. 

 

Nota-se um sistema GD oscilante, e ele tende a ser 100%CD quando o 

sistema está no ponto de mínimo OPEX. Nesse ponto o sistema está bem 

balanceado. Em todas as demais regiões de CAPEX, o GD tende a ser bem maior 

do que o componente BB. 

 

SH4 - FV/AG/BB  

X: Capex X: Capex 
Y1: Opex Y1: FVCD, AGCD, BBCD 
Y2: FVCD, FVBB Y2: ICO 

  
 

Sistemas sem gerador são mais vulneráveis a oscilações tanto na demanda 

quanto na geração. O tipo SH4 apresenta um comportamento mais linear, onde o 

tamanho do sistema FV cresce quase que linearmente enquanto o tamanho do 

sistema BB mantém-se constante. Isto sugere a maior vantagem econômica em 

investir no FV.  

O sistema eólico manteve-se fixo em sua capacidade máxima, pois caso se 

respeitasse a otimização resultante da simulação (AG=0%) então o sistema seria 

igual ao SH5. 
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SH5 - FV/BB  

X: Capex X: Capex 
Y1: Opex Y1: FVCD, BBCD 
Y2: FVCD, FVBB Y2: ICO 

  
 

Sistemas do tipo SH5 estão bastante limitados, mas ainda assim tecnicamente 

viáveis, onde o sistema FV operaria durante o dia e o sistema BB durante períodos 

noturnos ou sem insolação. Os resultados gráficos apontam para um comportamento 

muito próximo do tipo SH4, onde a ausência de AG neste caso, proporciona uma 

OPEX menor. 

 

Melhores composições para cada tipo de SH 

As melhores soluções de cada um desses sistemas (SH1 a SH5), nas 

condições de LOLP=0%, ICO = mínimo, e GDHS = mínimo, podem ser vistas na 

TABELA 60. Estes resultados tiveram como base a localidade de Fortaleza, classe 

de consumo 200 kWh.mês e tipo de consumidor residencial. Estes resultados 

demonstram que não há solução de menor custo do que o SH3. 

 

TABELA 60 – CSH ÓTIMA PARA CADA TIPO ANALISADO 

FOR200R 
FV AG BB GD CSI CFV CAG CBB CGD CAPEX OPEX ICO LOLP GDHS 

kWh (%) kWh (%) kWh (%) kWh (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) kR$ kR$ % % % 

SH1 110% 147% 80% 50% 8% 46% 22% 23% 1% 2.855 38 1,3% 0% 0% 

SH2 0% 147% 200% 250% 6% 0% 25% 60% 10% 2.369 218 9,2% 0% 36% 

SH3 125% 0% 100% 150% 10% 57% 0% 31% 2% 2.262 26 1,2% 0% 0% 

SH4 110% 147% 80% 0% 8% 46% 23% 23% 0% 2.836 37 1,3% 0% 0% 

SH5 130% 0% 115% 0% 12% 43% 0% 55% 0% 2.529 26 1,2% 0% 0% 

FONTE: O autor. 

 

Ressalta-se que para todas as simulações onde se considera disponíveis 

todas as fontes em sua capacidade máxima, as fronteiras de Pareto indicaram 
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composições com AGCD=0% - com exceção daqueles sistemas que apresentaram 

condições limitante de captação da energia solar. A FIGURA 73 ilustra a composição 

dos 5 sistemas híbridos analisados, e seus respectivos CAPEX. O eixo da direita 

refere ao CAPEX e possui unidade “kR$”. 

 

FIGURA 73 – MELHOR CSH PARA CADA TIPO DE SH (FOR200R) 

 

FONTE: O autor. 

 

Neste trabalho são amplamente simulados os SH1 e SH3, sendo que o 

primeiro sempre é simulado com a consideração de AG=100% do potencial 

disponível. Dos poucos casos onde o AG se mostra positivo (alguns cenários onde a 

área de captação solar é limitada), nestes casos mantém-se o AG = % ótimo 

indicado pelo algoritmo de cálculo. 

A simulação de composições tipo SH2 (TABELA 61) revela que na CSH 

ótima, o gerador diesel pode ser dimensionado tendo até 600% de CD.  

 

TABELA 61  – SH2 E IMPACTO DO TAMANHO DO GERADOR 

 

FONTE: O autor. 
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Esta análise contempla um apanhado de simulações da mesma composição 

ótima, considerando-se diferentes tamanhos de gerador, a partir de 100%CD. 

Avaliando-se a mesma CSH com algumas opções de GD, constata-se que um 

gerador de capacidade elevada servirá, de forma equivocada, para apontar uma 

redução do ICO tendo-se em vista que o investimento aumenta consideravelmente, 

e as despesas operacionais mantêm-se praticamente constante. Um GD mais 

enxuto poderá operar mais constantemente, o que influenciará na quantidade de 

horas em operação (GDHS). Caso haja uma restrição quanto a este quesito, isto 

poderá exigir outra solução. 

 

6.2 Comportamento das variáveis de saída 

 

Os resultados gráficos ilustrados nesta seção refletem a relação entre as 

variáveis de saída para cada CSH simulada, na SMA, que gerou 1000 composições. 

A primeira depuração respeita os parâmetros revelados na TABELA 39 (G1), e retém 

aproximadamente 1/3 (um terço) das CSH como qualificadas. Observa-se um 

espaço de soluções bem definido, e após a depuração (lado direito) deve ser notada 

a mudança de escala nos eixos x e y. A primeira variável do título acima dos gráficos 

reflete o eixo das abcissas (x), e os comentários de cada um encontram-se após 

cada gráfico. 

 

CAPEX x OPEX 

  

Há uma pequena faixa de CAPEX que coincide com o mínimo OPEX. Um CAPEX 

em decréscimo sugere um crescimento acelerado do OPEX, ao passo que um 

acréscimo sugere um crescimento mais lento do OPEX. 
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CA+OP x ICO* 

  

O índice ICO apresenta um valor mínimo para determinado CAPEX+OPEX. 

Valores maiores deste CA+OP fornecem um ICO aparentemente constante e 

valores menores favorecem um aumento brusco e acelerado.          *ICO = OP/CA 

CAPEX x GDHS 

  

Existe um CAPEX para o qual a partir dele a operação do gerador GD é mínima ou 

nula. CAPEX inferiores favorecem um crescimento acelerado das horas de 

operação do gerador. Isto possivelmente ocorre por insuficiencia do sistema de 

captação e armazenagem em suprir a demanda energética, o que exige a 

operação do GD. 

ICO x GDHS 

  

Existe um ponto de mínimo ICO onde a operação do gerador é nula. A partir desse 

ponto, ao aumentar GDHS o ICO aumenta exponencialmente em desaceleração. 

O gráfico indica que por menor que o ICO possa ser, o GDHS tende a ser sempre 

um pouco maior, e um ICO baixo eventualmente poderá apresentar um elevado 

GDHS. 
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ICO x LOLP 

  

Quanto menor o ICO, maiores as probabilidades de falta de energia (LOLP). Após 

ICO~5% as chances de LOLP reduzem-se a zero ou próximo disto. Sistemas de 

baixo ICO podem refletir ausência de GD (baixo OPEX) e deste modo, um balanço 

inadequado pode levar a falta de energia. 

FVBB x BBCP 

  

Um FV de aproximadamente 100~150% do tamanho do banco de baterias é 

suficiente para manter BBCP próximo de 365 ciclos profundos ao ano (BBCP). 

Proporções de menor percentual favorecem menores taxas de BBCP, o que seria 

desejável para o aumento da vida útil do BB. FVBB maiores tendem a aumentar 

BBCP, de forma indesejável. 

FVCD x FVBB 

  

O tamanho do sistema FV requer uma proporção mínima de BB, o que evidencia o 

corte aparentemente linear na parte inferior. Sistemas FV maiores do que 

determinado tamanho estarão superdimensionados e, portanto, a necessidade de 

aumentar BB decresce, o que reflete no aumento repentino de FVBB.  
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FVBB x BBGD 

  

O tamanho do sistema FV crescente favorece BB menores em relação ao GD, isto 

poderia se explicar pelo fato de que a capacidade do FV é suficiente para carregar 

completamente o BB. Quando o tamanho do sistema FV decresce abaixo de 

100%, a tendência é que o BB tenha de ser cada vez maior, até que caso 

FV<50%CD então o BB passe a ser maior do que o GD. 

FVBB x LOLP 

  

Caso FV<50%BB a chance de LOLP é muito alta. Após a depuração verificou-se 

que sistemas FV>BB estão menos sujeitos a LOLP. Isto é verdadeiro desde que o 

tamanho do BB atinja um mínimo necessário. 

GDHS x LOLP 

  

A faixa de LOLP é crescente com o aumento de GDHS, sugerindo que quanto 

maior o tempo de operação do GD, maior a chance de o sistema estar 

desbalanceado. Os gráficos apontam que para GDHS menores do que 10% (~800 

horas ao ano) aparentemente o LOLP tende a zero ou pelo menos reduz 

consideravelmente. 
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6.3 Análise de sensibilidade 

 

A análise de sensibilidade considera a variação do tamanho de FV, AG, BB, 

GD em soluções ótimas de mínimo ICO e CAPEX. Os resultados plotados 

graficamente revelam simulações que consideram classes de consumo e regiões 

distintas, porém as conclusões são genéricas. As linhas de gráfico são referenciadas 

por L1 caso esteja se referindo ao par da primeira linha de gráficos, e assim por 

diante. 

Como os cenários analisados refletem simulações do capítulo 5, está indicada 

por um círculo vermelho (eixo ‘x’) a solução ótima de menor ICO, que tenha atendido 

aos demais objetivos (LOLP=GDHS=0%). A variável simulada cobre a faixa indicada 

(0 a “x”% da CD) para o cenário especificado, e os comentários são colocados na 

sequência. 

 

FV variável  
0 – 140% da CD 0 – 110% da CD 

CUR200R FOR500R 

  

  

  

GD 

AG 

FV 

BB 

ICO (y2) 

GD 

AG 

FV 

BB 

ICO (y2) 

FV (y2) 

OPEX 

FV (y2) 

OPEX 

GDHS (y2) 

LOLP 

GDCO (y2) 

GDHS (y2) 

LOLP 

GDCO (y2) 

CAPEX (kR$) CAPEX (kR$) 

  

CAPEX (kR$) CAPEX (kR$) 

  

CAPEX (kR$) CAPEX (kR$) 

  

(kR$) (kR$) 



163 

 

  
 

O impacto do tamanho do sistema FV no sistema global é grande, dado que 

a variação de 50~60% verificada no CAPEX alia-se a variações do LOLP de 0~7% e 

uma variação do GDHS na faixa de 0~50% - o que impactará no OPEX. 

Na linha 1 (L1) verifica-se a queda em desaceleração do OPEX até que ele 

atinge o ponto de mínimo. O crescimento do FV é levemente desacelerado, sendo 

que ao ir utilizando as superfícies de menor captação, a capacidade estimada reduz-

se gradualmente. 

Em L2 a linha verde guiada pelo eixo 2 (y2) representa o índice ICO caindo 

até um valor mínimo a partir do qual tende a se manter. Verifica-se todos os 

componentes constantes, a variação do FV e seu impacto no ICO. 

Em L3 verifica-se pelo eixo 1 (y1) que o LOLP vai a zero somente após o 

tamanho do sistema FV atender (possivelmente) a todas as condições de demanda, 

que é variável ao longo do ano. Nesta condição a quantidade de horas que o GD 

opera é próxima do mínimo.  

Em L4-y1 verifica-se que o DoD médio do SH se mantém próximo de 70% e 

o GDCO médio opera próximo de sua capacidade a 100% da carga. Verifica-se 

novamente a quantidade de horas de operação do GD atingindo o mínimo, e a 

estabilização da quantidade de ciclos profundos do BB próximo de 360 ciclos ao 

ano.  

 

AG variável  
0 – 171% da CD 0 – 69% da CD 

CUR200R FOR500R 

DODm 

GDCO 

GDHS 

BBCP (y2) 

GDCO 

BB/GD (%) BB/GD (%) 

DODm 

BBCP (y2) 

GDHS 
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O tamanho do sistema AG implicou em variação de 20~25% no CAPEX, 

porém seu impacto no sistema global é muito pequeno, dado que não se verificou 

variação do LOLP (fixado em 0%) e a taxa de operação do GD variou em torno de 

1%. 

Pela combinação dos gráficos em L1 e L2 percebe-se como o ICO se 

mantém estável, dando indícios de que o OPEX não reduz – isto é visto pela pouca 

influência na quantidade de horas que o GD opera, especialmente em Curitiba. Isto 

sugere aparente ineficiência do sistema eólico em uma região como Curitiba, cujo 

aumento do CAPEX/OPEX não consegue se equilibrar tecnicamente por uma 

contrapartida redução de outros sistemas (como a operação do gerador).  

Em L2 verifica-se a indiferença do LOLP em função do tamanho de AG, e a 

pouca redução na quantidade de horas operadas pelo GD. 

 

BB variável  
0 – 140% da CD 0 – 140% da CD 

CUR200R FOR500R 

  

FV (y2) 

OPEX 

FVBB (y2) 

FV (y2) 

OPEX 

FVBB (y2) 

GD 

AG 

FV 

BB 

ICO (y2) 

GD 

AG 

FV 

BB 

ICO (y2) 

GDHS 

LOLP 

GDCO (y2) 

GDHS 

LOLP 

GDCO (y2) 

CAPEX (kR$) CAPEX (kR$) 

  

CAPEX (kR$) CAPEX (kR$) 

  

CAPEX (kR$) CAPEX (kR$) 

  

(kR$) (kR$) 
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O tamanho do sistema BB implicou em variação de 22~26% no CAPEX, 

onde contrariamente ao sistema AG, este tem impactos importantes nos parâmetros 

do sistema global. O LOLP variou de 0~17% em Curitiba e 0~10% em Fortaleza, 

enquanto que a o tempo de operação do GD variou em torno de 0~50% em ambos 

os cenários. 

No gráfico em L1 pode-se constatar a variação do OPEX decrescente com o 

incremento de BB, até um ponto onde a taxa FV/BB aproxima-se de 100% e dali em 

diante o OPEX passa a crescer lentamente, em relação ao aumento do CAPEX.  

Verifica-se na L2 a leve concavidade da curva BB, o que sugere que o 

crescimento deste sistema decresce exponencialmente com o aumento do CAPEX. 

Em L3 pode ser visto o LOLP decrescente até a proporção onde FV=150%BB e a 

partir dali reduzindo-se a 0%. 

Em L4, o BB sendo pequeno em relação ao GD, sugere maiores tempo de 

operação do GD e também maior quantidade de ciclo profundo ao longo do ano. 

Verifica-se para composições BBGD de cerca de até 30%, a quantidade de ciclos 

GD 

AG 

FV 

BB 
ICO (y2) 

GD 

AG 

FV 

BB ICO (y2) 

GDHS LOLP 

GDCO (y2) 

GDHS 
LOLP 

GDCO (y2) 

DODm 

GDCO 

GDHS 

BBCP (y2) 

DODm 

GDCO 

GDHS 

BBCP (y2) 

BB/GD (%) BB/GD (%) 

CAPEX (kR$) CAPEX (kR$) 

  

CAPEX (kR$) CAPEX (kR$) 
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supera 1000. A partir de então, entre 50~70% atinge-se menores tempos de 

operação do GD (~0%) e também um BBCP na faixa de 300~400 ciclos/ano. 

 

GD variável  
0 – 500% da CD 0 – 500% da CD 

CUR200R FOR500R 

  

  

  

  
 

Em toda a faixa de variação do GD, seu tamanho implica na variação de 

apenas 1~2% no CAPEX, mas há impacto direto no LOLP e no OPEX. O LOLP varia 

de 0~3% e também foi esta a variação no tempo de operação ao ano (GDHS). 

Aparentemente são pequenas faixas, mas revelam que para um sistema bem 

balanceado, o gerador não irá causar impactos significativos nos demais 

parâmetros. 

DODm 

GDCO 

GDHS 

BBCP (y2) 

BB/GD (%) BB/GD 

DODm 

GDCO 

GDHS 

BBCP (y2) 

GDHS 
LOLP 

GDCO (y2) 

GD 

AG 

FV 

BB 

ICO (y2) 

GD 

FV 

BB 
AG 

ICO (y2) 

CAPEX (kR$) 

 

 

CAPEX (kR$) 

 

CAPEX (kR$) 

FV (y2) 

OPEX 

CAPEX (kR$) 

 

 

CAPEX (kR$) 

CAPEX (kR$) 

 

GDHS 

LOLP 

GDCO (y2) 

FV (y2) 

OPEX 

(kR$) (kR$) 
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Em L1 verifica-se pouca variação do OPEX e uma curta faixa de variação do 

CAPEX, o que indica pouco impacto do GD em um sistema balanceado.  

Em L2 verifica-se a grande concavidade do tamanho do sistema em função 

do CAPEX, o que revela que o GD neste modelo é o que aparentemente traz 

menores impactos ao CAPEX quando progressivamente aumentado em relação ao 

CD. 

Em L4 verifica-se também que para um sistema bem balanceado, a 

quantidade de ciclos profundos independe do tamanho do GD. Neste caso o sistema 

está balanceado para o menor OPEX e CAPEX simultaneamente, e isso conduz a 

minimizar a operação do gerador a próximo de 0%. No caso de soluções de menor 

CAPEX cuja taxa de operação do gerador seja progressivamente maior do que 0%, 

neste caso espera-se que o impacto do GD no LOLP e na taxa GDHS seja muito 

maior do que este verificado. 

 

6.4 Tendências dos sistemas híbridos 

 

O gerador manteve-se nitidamente como a fonte de geração de menor 

impacto no CAPEX, porém de maior impacto no OPEX. Admitindo-se operar o 

sistema de gerador diesel até cerca de 20% do tempo (GDHS=20%), constata-se 

que a otimização do problema conduz ao tamanho do gerador amplamente variável. 

Mediante as simulações, é possível entender o comportamento do SHER em 

relação ao aumento de cada componente. Na FIGURA 74, as setas sugerem qual o 

impacto (positivo, neutro ou negativo) em cada parâmetro de desempenho, em caso 

de aumento do componente (maior capacidade). Como exemplo, cita-se o GD: um 

aumento de seu tamanho, energeticamente permite a redução da capacidade 

nominal de outros componentes do SHER, o que favorece o CAPEX. Por outro lado, 

o OPEX é penalizado, haja visto um maior tempo de operação do GD.   

 

FIGURA 74 – COMPONENTES DO SHER E OS OBJETIVOS ALMEJADOS 

 



168 

 

FONTE: O autor. 

 

Verifica-se que cada componente do SHER apresenta aspectos positivos e 

negativos, onde os mesmos conflitam na busca pelos objetivos almejados. Através 

da plotagem dos resultados ótimos encontrados para todos os EC mencionados na 

TABELA 41, foi possível chegar a FIGURA 75. Esta figura engloba todos os modelos 

simulados, e projeta uma comparação de todos os Capex e Opex. 

FIGURA 75 – AGRUPAMENTO DE SOLUÇÕES CONFORME CLASSE E ICO 

 

FONTE: O autor. 

 

Percebe-se que há duas regiões distintas, identificadas pelas setas pretas 

que sugerem a orientação da classe de consumo que representam. Estima-se que 

as classes intermediárias de 300 e 400 kWh/mês devam se ajustar dentro das 

fronteiras em cor sombreada que partem da origem do gráfico. 

Outra revelação clara indica regiões de agrupamento de soluções, indicadas 

pelas molduras retangulares, indicando grupos de ICO. Percebe-se claramente o 

aumento do OPEX e redução do CAPEX, ao se trabalhar com ICO crescentes. Isto 

sugere que ao dimensionar sistemas híbridos para classe de consumo 500 

kWh/mês, um mesmo edifício poderá apresentar custos de investimento da ordem 

de R$ 6.000.000, - e um edifício similar poderá apresentar estes custos abaixo dos 

R$ 3.000.000, - (sem falar das considerações mencionadas na seção 5.1.4). 

Localização das soluções ótimas 

SH1 / SH3 - LOLP=0%,1%,2% 
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Dentro de cada retângulo, as CSH para localidades e tipos de uso distintos 

se misturam. Também as soluções com e sem AG (SH1 e SH3), assim como as 

soluções com LOLP=0%,1%, 2% se misturam. A razão para isto é que facilmente 

pode-se identificar cada solução desejada no Apêndice 14. As soluções com 

AG=100% e com LOLP=0% tendem a ser as soluções do canto superior direito dos 

retângulos.  

Como já verificado na FIGURA 67 e na FIGURA 68, a variação do LOLP é 

muito sensível à variação de BB e FV, e isto permite concluir que variações de 1% 

no LOLP estão relacionadas a pequenas variações em determinada composição. 

Deste modo as soluções são muito próximas conforme se observa nas figuras 

citadas. 

A linha pontilhada no sombreamento de ICO=min, indica a área onde 

algumas soluções fugiram do padrão (agrupamento em retângulos), e a explicação 

para isso é que estas soluções são aquelas para SHs de classe de consumo 500 

kWh/mês para uso comercial, onde a melhor solução extrapola os limites máximos 

de disponibilidade de captação solar no edifício. Deste modo, a melhor solução 

disponível foi encontrada de modo a reduzir CAPEX mas aumentar OPEX. 

 

6.4.1 Descarga e recarga do banco de baterias 

 

A FIGURA 76 revela uma comparação da curva de descarga em 24 horas, 

para 100 kWh.dia de consumo residencial e comercial. As curvas revelam que o 

consumo comercial é mais pronunciado – mais inclinada, por isso a área em 

vermelho vai crescendo – no intervalo 0-17 horas e das 18-24 o consumo residencial 

compensa com um elevado consumo (grande inclinação da curva, área em vermelho 

diminui).  

 

FIGURA 76 – DESCARGA E RECARGA DO BANCO DE BATERIAS. 
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FONTE: O autor. 

 

Está demonstrado 4 tamanhos de BB (em relação ao consumo CD), 

considerando DoD=70% e demonstrando deste modo sua carga líquida teórica. A 

curva de recarga está representada a partir da hora 24, após 100% descarregada a 

energia útil. A recarga totaliza 8 horas contínuas, sendo metade da carga a 20% e 

metade a 5% da CNc20 (Ah). 

Esta representação permite uma visualização do ciclo médio de consumo e 

recarga do BB, considerando-se a alimentação da CD como sendo exclusivamente 

por baterias em 24 horas. Verifica-se que a inclinação das curvas de descarga 

residencial e comercial aproximam-se daquelas onde o tamanho do BB se situa na 

faixa 100%<BBCD<150%. Na prática, a descarga real possui inclinações diferentes 

das retas simuladas para os 4 tamanhos de BB. 

 

6.5 Avaliação do método de otimização 

 

O algoritmo típico do método MOPSO pode ser descrito pelo pseudocódigo 

descrito na TABELA 62. Uma comparação com as etapas realizadas no modelo 

proposto é descrita ao lado. 

 

TABELA 62  – PSEUDOCÓDIGO MOPSO E COMPARAÇÃO COM O MODELO 

Algoritmo MOPSO típico Modelo realizado 

1: Iniciar o enxame Gerou-se 1000 CSHs 

2: Identificar os líderes (não-dominados - ND) Identificou-se por depuração inicial 

3: Enviar os ND para o grupo dos selecionados (GS) Foram separados em uma tabela a parte 

4: Refinar os ND Mediu-se os limites de cada Sistema 

5: g = 0 Primeira geração foi aleatória (g=0) 
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6: Enquanto (g < gmax) fazer Definiu-se Gmax=3 

7: para (i = 1 até ‘n’ pontos) fazer Variou entre 1 e 2000 novas CSHs 

8: Selecionar líder, velocidade e recombinação Filtragem, refino da discretização, e redefinição 
das faixas de cada sistema 

9: Avaliar e atualizar o GS Separou-se os elementos da FOP 

10: Encerrar para - 

11: Atualizar ND Junta-se com os GS existentes 

12: Enviar NDs para o GS Redefiniu-se o arquivo com os melhores CSHs 

13: Refinar os ND (líderes) Mediu-se os limites de cada sistema e refinou-
se a discretização de cada sistema 

14: g = g + 1 Partiu para a próxima geração 

15: termina enquanto - 

16: Melhores resultados no GS Fronteira de Pareto definida e muito próxima 
dos pontos ótimos 

FONTE: O autor. 

 

O método proposto neste trabalho segue os passos típicos do método 

MOPSO e mesmo que utilizadas pouquíssimas gerações renovadas, foi possível 

identificar a Fronteira de Pareto com grande proximidade. A forma de abordagem do 

problema, em ambiente Excel com uso de VBA, permite obter resultados confiáveis 

em tempo de execução aceitável. 

 

7 CONCLUSÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho foi propor um modelo multiobjetivo, baseado em 

um desafio atual que é a sustentabilidade de edifícios. A dúvida inicial do problema 

consistiu em descobrir se um edifício tem potencial de suprir sua própria energia. Os 

resultados revelaram que mesmo uma cidade como Curitiba, há situações em que 

apenas utilizando a área da cobertura o equilíbrio energético pode ser possível. O 

Apêndice 15 apresenta uma tela sumarizadora de qualquer composição simulada, 

onde foram simulados os resultados ótimos revelados pelo Apêndice 14. Para uma 

CSH nos casos em que FV~40% (CC = 200 kWh.mês/UC), a área ocupada é menor 

do que 280 m2 (área máxima disponível de cobertura, no modelo simulado). 

A segunda grande dúvida era como encontrar a melhor composição para um 

sistema híbrido, e então abordou-se o problema como multiobjetivo. A abordagem 

pela meta-heurística facilita a modelagem, e a partir de um fenômeno estocástico foi 

possível plotar “N” soluções aleatórias (conforme a SMA apresentada na seção 

4.2.4.2). A partir daí, utilizando-se dos critérios de decisão, foi possível passar da 

estocasticidade para uma combinação otimizadora (SMO). Interrompeu-se este 
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refino quando se percebeu, por experiência nas simulações, que a solução não 

apresentaria alteração substancial na sua composição ou nos critérios de 

desempenho. Assim, foi possível modelar diversos cenários e encontrar os pontos 

ótimos da Fronteira de Pareto. Com isso, o objetivo do trabalho foi cumprido, 

gerando os resultados do Capítulo 5 e também o Apêndice 14 com as composições 

ótimas tanto para sistemas com e sem aerogeradores (SH1/SH3 – ver TABELA 59).  

Proporciona-se assim ao meio acadêmico um modelo de simulação e otimização 

exequível por um software de fácil acesso, o Excel. 

 

Objetivos específicos 

Os objetivos específicos que haviam sido colocados como meta, tornaram 

possível o alcance do objetivo geral deste trabalho e convém rever seu conteúdo. 

Com relação à caracterização das curvas de carga aplicáveis, as curvas foram 

caracterizadas na seção 2.2 em termos de tipo de uso, classe de consumo, época 

do ano e região. A TABELA 17 e a TABELA 18 definiram o modo de variação do 

consumo de energia no modelo proposto. Considerações importantes são que, os 

aspectos relacionados a variação de demanda em finais de semana não foram 

considerados e além disto, considerou-se a curva de demanda de 80 unidades como 

sendo diretamente proporcional e a uma UC individual. 

Dentre os recursos renováveis, identificou-se as tecnologias de maior 

rendimento para geração fotovoltaica na TABELA 2. Ficou evidenciado que a faixa 

de eficiência de módulos fotovoltaicos atualmente varia entre 10~30%. Ao se utilizar 

15% para o modelo, uma eficiência típica de painéis de silício policristalino, foi 

mantido um relativo conservadorismo – em relação ao promissor potencial 

tecnológico na área. 

Com relação aos aerogeradores, no ANEXO 2 foi possível tomar 

conhecimento da gama existente, e a TABELA 3 permitiu visualizar os tipos de 

aplicação comuns em cenários urbanos. Pelo Apêndice 2 foi possível identificar as 

turbinas de maior eficiência, e foi possível constatar as diferenças na potência 

entregue sob baixas velocidades do vento. Esta variação entre os modelos de 

turbinas eólicas, somada aos distintos regimes de vento entre as cidades analisadas, 

permitiu estimar o fator de capacidade de cada turbina para cada local específico. 

Apesar dos aerogeradores de eixo vertical terem a recomendação técnica em 
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ambientes urbanos, não foi distinguido o tipo de aerogerador a se considerar no 

modelo proposto.  

Quanto à tecnologia das baterias, optou-se por utilizar um tipo de bateria que 

permite descargas profundas, e isto é um fator determinante na escolha do sistema 

de armazenagem. Após uma análise de alguns tipos de baterias no Apêndice 9, 

observou-se ampla disponibilidade no mercado e boa viabilidade técnico-econômica 

para compor o sistema híbrido com a tecnologia OPzS. 

Dos fatores que impactam no desempenho dos sistemas, em conformidade 

com que a literatura cita, constata-se que os bancos de bateria devem ser dotados 

de uma estratégia de despacho flexível o suficiente para manter proteção 

permanente do sistema. Os ciclos de carga e descarga devem ser preferencialmente 

completos, e as taxas de carregamento e descarregamento devem respeitar os 

limites recomendados pelo fabricante. Deve-se levar sempre em conta que um 

banco de baterias apresenta um peso elevado sobre a laje onde se encontra, além 

da importância da ventilação e da limpeza representarem fatores fundamentais no 

desempenho e vida útil do sistema.  

Para o sistema fotovoltaico, o peso extra sobre as fachadas do edifício pode 

se converter em um grande desafio para edificações não preparadas para esta 

carga adicional. A consideração de sombreamento deve ser estudada 

minuciosamente no início da avaliação de viabilidade, se possível com softwares de 

simulação. A captação de energia elétrica é proporcional à radiação sobre a 

superfície, deste modo recomenda-se preferir sempre as superfícies com maior 

média anual de radiação. Sendo elevada a quantidade de área indisponível, pode-se 

recorrer ao uso de áreas envidraçadas para a captação solar, visto que atualmente 

boas eficiências estão sendo alcançadas. A preferência por painéis de baixa 

sujidade e baixo impacto da temperatura no desempenho também são aspectos 

importantes que acabam impactando na geração dos painéis fotovoltaicos. Os 

aspectos recomendáveis para os aerogeradores indicam preferencialmente adotar 

os AGEV para aplicações em centros urbanos, e também preferencialmente dispor 

sua instalação próximo de arestas ou fachadas com vento constante e direção 

previsível. Um aspecto importante é que os aerogeradores não disputem área com 

os painéis solares, em virtude de causar sombreamento. 

 O comportamento de cada sistema foi observado nos resultados do modelo 

proposto, no Capítulo 6. Foi visto o comportamento padrão de cada sistema e 
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também simulada a sensibilidade à variação independente de cada componente do 

SHER. Quanto ao desempenho das múltiplas combinações, foram simulados os 

sistemas especiais (SH1 a SH5) na seção 6.1 onde a solução pode estar sobre 

qualquer ponto das curvas. Gráficos como esses permitem visualizar o que acontece 

com cada SHER à medida que um de seus componentes varia sua capacidade. 

Com relação a operação e manutenção, o trabalho abordou a estimativa de 

custos desses dois componentes que formam o OPEX. Todos os sistemas 

apresentam custos de manutenção, no entanto neste modelo somente o gerador 

apresenta custos de operação. Os custos de operação do gerador podem extrapolar 

o limite econômico estabelecido, ou ainda, podem ferir princípios de 

sustentabilidade, como manter-se operando por 50% do tempo. 

 A aplicação do método MOPSO permitiu reconhecer a facilidade do método 

e o quão bem coube sua aplicação no problema abordado. A sequência padrão 

ilustrada no fluxograma da FIGURA 59 permitiu esclarecer e comparar o processo 

de otimização com o pseudocódigo padrão da MOPSO (TABELA 62). A conclusão 

foi de que o método se enquadrou nos conceitos difundidos na literatura. 

Investigou-se a efetividade em aplicar sistemas híbridos de maior 

captação/geração ou de maior armazenagem, nos casos estudados. Os resultados 

alcançados permitem concluir que de fato, sistemas híbridos na cidade de Curitiba 

possuem em geral um maior sistema de baterias e um maior sistema fotovoltaico, 

quando comparado ao mesmo cenário em Fortaleza. Qual deles sofre maior impacto 

em seu tamanho? Os resultados sugerem que o banco de baterias tem maior 

variação entre as regiões (kWh.dia), conforme se constata ao analisar a seção 5.2 e 

o Apêndice 14. Para todas as simulações, em termos percentuais adotados neste 

trabalho, normalmente o componente FV é maior do que o BB. 

 

Comentários gerais 

Imaginou-se a utilização deste modelo não apenas para as tecnologias do 

sistema híbrido proposto, mas para toda a gama de tecnologias alternativas que vêm 

ganhando espaço dia-a-dia na sociedade. A preocupação do autor é pertinente no 

que diz respeito ao uso otimizado dos recursos naturais, e acredita-se num futuro 

certamente promissor nessa área. Não é possível saber exatamente quando 

ocorrerá o verdadeiro movimento, fato é que, de algum modo já se iniciou e está 

ganhando velocidade.  
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Avaliando os modelos de sistemas propostos, várias conclusões surgiram, 

muitas das quais não se tinha clareza alguma, dentre algumas: 

 Em sistemas otimizados/enxutos, a probabilidade de falta de energia (LOLP) 

depende muito mais da existência de geradores como backup, do que do 

incremento dos outros sistemas. 

 A redução do tamanho do banco de baterias favorece o aumento do LOLP, em 

comparação a uma redução no componente FV – sob base de energia. 

 O tamanho do sistema fotovoltaico influencia diretamente na quantidade de 

horas de operação do gerador (GDHS), porém o tamanho do banco de baterias 

tem maior impacto. 

Após a análise dos resultados, compreende-se o porquê sistemas híbridos 

requerem um ajuste fino entre banco de baterias e tamanho do gerador. Com 

relação ao investimento (CAPEX), as curvas de tendência sugerem que o aumento 

de sistemas de bancos de bateria implica em aproximadamente 150% mais 

investimento do que em sistemas fotovoltaicos. A utilização de geradores diesel em 

quaisquer combinações que sejam, em geral revela não ter participação dominante 

no investimento. Isto explica a notória preferência técnica em investir em geradores 

para se ter garantia de suprimento de energia, ao invés de se buscar soluções mais 

amigáveis ao ambiente. 

O custo operacional (OPEX) de sistemas híbridos de energia se mostrou 

fortemente afetado pela operação do gerador a diesel, devido a despesas com 

combustível. Nos dias de hoje, o uso descomedido de geradores a combustão é uma 

incongruência ao que a sociedade mundial espera em termos de sustentabilidade. 

Custos de combustíveis fósseis em alta e as emissões atmosféricas alarmando o 

homem dia-a-dia, logicamente requerem ação humana neste ponto. 

O que se espera dessas simulações realizadas neste trabalho, é que seja 

possível através dos resultados obtidos, determinar alguns critérios que podem ser 

percebidos previamente em estudos de viabilidade. Com isso o ganho de tempo 

favorece a abertura para outras preocupações e isto impulsiona o campo do 

desenvolvimento e tecnologia. 

 

Trabalhos futuros 

Sugere-se a continuidade deste estudo, dado que após este modelo 

elaborado e testado, poderá se vislumbrar simulações mais aplicadas a casos reais, 
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elaboração de catálogos e material guia para tomada de decisões. Pode-se também 

partir do modelo em Excel para testá-lo e compará-lo a outros softwares, como o 

MATLAB e o HOMER. Vislumbra-se também a extensão deste modelo a outras 

tecnologias aplicáveis no ambiente urbano. Como possibilidades de melhoria, que 

não foram implementadas neste modelo, sugere-se considerar alguns itens em 

consideração a sua versatilidade: 

 Aplicação de softwares que fornecem dados de sombreamento 

 Sombreamento devido a superfícies externas ou internas (contidas no 

edifício) 

 Sombreamento ocasionado pelas próprias tecnologias de fontes renováveis 

que competem entre si pelo espaço (painéis inclinados, aerogeradores) 

 Utilização de dados reais de insolação hora a hora. 

 Aplicação de softwares CFD para obtenção de dados empíricos de vento em 

zonas urbanas. 

 Velocidade real do vento na envoltória do edifício. 

 Inclusão de perdas energéticas, decorrentes da ineficiência de 

equipamentos e instalações 

 Inclusão dos custos de reposição de equipamentos para o cálculo de retorno 

do investimento, TIR e VPL. 
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Fonte: Francisquini (2006) 

ANEXO 2 – TIPOS DE AEROGERADORES 

 



184 

 

 

 

Fonte: LACK (2010) 

APÊNDICE 1 – GERAÇÃO ELÉTRICA DE AEROGERADORES 
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Fonte: O autor. 

APÊNDICE 2 – FATOR DE CAPACIDADE DOS AEROGERADORES 
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Fonte: O autor. 

APÊNDICE 3 – IRRADIAÇÃO POR SUPERFICIE X HORA X MÊS 
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Localidade: Fortaleza-CE 

 

Fonte: O autor (Dados obtidos do software Radiasol 2) 

*Dados obtidos para as demais superfícies de forma similar, bem como para a cidade de Curitiba. 

APÊNDICE 4 – PREÇOS DE BATERIAS (1/2) 
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Fonte: O autor (Dados obtidos de websites europeus) 
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APÊNDICE 4 – PREÇOS DE BATERIAS (2/2) 
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APÊNDICE 5 – PREÇOS DE AEROGERADORES 

 

 

FIGURA – PREÇO DE AEROGERADORES NO MERCADO. 

 

FONTE: O autor. 
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APÊNDICE 6 – DADOS DE VENTO DO BDMET-INMET 

 

CURITIBA-PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA-CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA - VELOCIDADE DE VENTO HORARIA PARA VÁRIAS CIDADES DO BRASIL. 

 

Fonte: O autor. Interpolação dos dados contidos no BDMEP-INMET. 
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APÊNDICE 7 – PREÇOS DE INVERSORES HÍBRIDOS 

 

PRICE LIST OF INVERTER MANUFACTURERS EMPANELLED UNDER OFF-GRID AND 

DECENTRALIZED SOLAR APPLICATION PROGRAMME OF MNRE. 

 

FONTE: Government of India. Data do documento: 08/07/2016 
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APÊNDICE 8 – PREÇOS DE CONTROLADORES E INVERSORES 

 

 

Fonte: O autor (Dados obtidos em websites do Brasil). 
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APÊNDICE 9 – COMPARAÇÃO DE BATERIAS 

 

TABELA - COMPARAÇÃO ENTRE TECNOLOGIAS DE BATERIAS 

  R$/Ah R$/kW  

Ah VRLA OPzS GEL/AGM LITIO VRLA OPzS GEL/AGM LITIO 

100      6,00       18,00         1,39         1,92    

200      5,50       14,00         1,27         1,50    

400      5,00     13,60     10,00   100,00       1,16       0,90       1,07       1,30  

600      13,40       85,00         0,89         1,11  

1000      13,00       72,00         0,86         0,94  

1400      12,60       66,00         0,83         0,86  

1800      12,20             0,81      

2000      12,00             0,79      

FONTE: O autor. 

 

TABELA – DADOS CONSIDERADOS PARA COMPARAÇÃO ENTRE TECNOLOGIAS 

TIPO AGM GEL OPzS LITIO 

CICLOS 1800 1300 1800 8000 

DOD 20% 60% 70% 80% 
FONTE: Catálogo de fabricantes diversos. 

 

FIGURA – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PREÇO DO AH. 

 

FONTE: O autor. 

 

<<A limitação de baterias menores do que 500 Ah (AGM/GEL) ou acima de 500 Ah 

(LITIO) revelado na curva baseia-se nos tamanhos disponíveis nas fontes de busca 

informadas. >> 
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APÊNDICE 10 – PREÇO DE GERADORES E CONSUMO DIESEL 

 

TABELA – PREÇO DE GERADOR DIESEL CONFORME SEU TAMANHO. 

 

 

FONTE: WEB / Toyama (2016) 

 

 

FIGURA – CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DE GERADORES DIESEL 

 

FONTE: O autor. 
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APÊNDICE 11 – PREÇOS DE PAINÉIS SOLARES 

 

TABELA – PAINÉIS FOTOVOLTAICOS – PREÇOS E EFICIÊNCIAS 

 

Fonte: Website Neosolar e website EnergyShop (07/2017) 

 

FIGURA – PREÇOS DE MERCADO DO PAINEL FV POLICRISTALINO 

 

 

Fonte: O autor. 
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APÊNDICE 12 – CUSTOS PMA 

 

TABELA – CUSTOS DE MATERIAIS, PROJETOS, INSTALAÇÕES AUXILIARES 

 

FONTE: O autor (Adaptado de Groth, 2013). 

 

 

DADOS ORIGINAIS DO TRABALHO DE GROTH (2013) 
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APÊNDICE 13 – CSH: RESULTADOS DA FUNÇÃO TABELA (1/2) 
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APÊNDICE 13 – CSH: RESULTADOS DA FUNÇÃO TABELA (2/2) 

 

Continuação… 
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APÊNDICE 14 – SIMULAÇÕES EC1 A EC8 (1/2) 

 

 

EC SH tipo FVCD AGCD BBCD GDCD LOLP GDhs  CAPEX  OP/CA 

FOR 200 C SH3 50,0% 0,0% 30,0% 300,0% 0% 23% 1.039 10,4%

FOR 200 R SH3 60,0% 0,0% 40,0% 350,0% 0% 18% 1.053 9,9%

FOR 200 R SH3 55,0% 0,0% 60,0% 200,0% 2% 29% 1.086 10,8%

FOR 200 R SH3 50,0% 0,0% 90,0% 150,0% 1% 43% 1.223 10,8%

FOR 200 R SH1 35,0% 170,0% 30,0% 300,0% 0% 26% 1.314 9,9%

FOR 200 C SH3 40,0% 40,0% 70,0% 100,0% 1% 50% 1.377 10,3%

FOR 200 C SH3 70,0% 0,0% 40,0% 200,0% 0% 13% 1.427 5,0%

FOR 200 C SH1 50,0% 171,0% 30,0% 280,0% 0% 32% 1.451 9,1%

FOR 200 C SH1 50,0% 171,0% 40,0% 100,0% 1% 62% 1.452 10,0%

FOR 200 R SH3 85,0% 0,0% 60,0% 200,0% 1% 15% 1.470 5,0%

FOR 200 R SH3 85,0% 0,0% 60,0% 250,0% 0% 13% 1.478 5,0%

FOR 200 C SH1 50,0% 171,0% 50,0% 100,0% 2% 60% 1.522 9,5%

FOR 200 R SH3 85,0% 0,0% 70,0% 150,0% 2% 19% 1.531 4,7%

FOR 200 R SH1 70,0% 170,0% 40,0% 250,0% 2% 14% 1.757 5,0%

FOR 200 R SH1 70,0% 170,0% 40,0% 300,0% 0% 12% 1.769 5,0%

FOR 200 C SH1 80,0% 171,0% 30,0% 100,0% 1% 32% 1.798 5,2%

FOR 200 C SH1 80,0% 171,0% 30,0% 280,0% 0% 16% 1.829 4,7%

FOR 200 R SH1 60,0% 170,0% 85,0% 250,0% 1% 17% 1.950 5,1%

FOR 200 R SH3 115,0% 0,0% 75,0% 100,0% 2% 12% 1.961 2,4%

FOR 200 R SH3 115,0% 0,0% 80,0% 100,0% 1% 9% 1.996 2,2%

FOR 200 C SH1 70,0% 171,0% 100,0% 100,0% 2% 37% 2.142 5,1%

FOR 200 C SH3 110,0% 0,0% 60,0% 100,0% 0% 0% 2.216 1,1%

FOR 200 R SH3 125,0% 0,0% 100,0% 150,0% 0% 0% 2.262 1,2%

FOR 200 R SH1 100,0% 170,0% 70,0% 100,0% 2% 10% 2.355 2,3%

FOR 200 R SH1 100,0% 170,0% 75,0% 100,0% 1% 8% 2.390 2,1%

FOR 500 R SH3 60,0% 0,0% 25,0% 300,0% 0% 21% 2.448 10,1%

FOR 500 C SH3 60,0% 0,0% 35,0% 200,0% 0% 32% 2.527 10,1%

FOR 500 C SH3 65,0% 0,0% 30,0% 100,0% 2% 51% 2.561 9,6%

FOR 500 R SH3 55,0% 0,0% 45,0% 250,0% 2% 25% 2.625 10,3%

FOR 200 C SH1 130,0% 171,0% 60,0% 10,0% 2% 2% 2.637 1,4%

FOR 500 C SH1 50,0% 69,0% 25,0% 100,0% 2% 60% 2.654 10,9%

FOR 500 C SH3 60,0% 0,0% 45,0% 100,0% 1% 57% 2.662 10,1%

FOR 200 C SH1 130,0% 171,0% 70,0% 10,0% 0% 0% 2.707 1,3%

FOR 200 R SH1 115,0% 171,0% 95,0% 100,0% 0% 0% 2.722 1,3%

FOR 500 C SH1 55,0% 69,0% 20,0% 150,0% 0% 43% 2.734 9,7%

FOR 200 C SH1 140,0% 171,0% 60,0% 10,0% 1% 1% 2.758 1,3%

FOR 500 C SH1 55,0% 69,0% 25,0% 100,0% 1% 57% 2.805 9,7%

FOR 500 R SH1 40,0% 69,0% 55,0% 250,0% 1% 31% 2.980 10,5%

FOR 500 R SH3 50,0% 0,0% 80,0% 100,0% 1% 61% 2.982 10,1%

FOR 500 R SH1 40,0% 69,0% 50,0% 400,0% 0% 22% 2.985 10,5%

FOR 500 R SH1 40,0% 69,0% 60,0% 200,0% 2% 37% 3.046 10,3%

FOR 500 C SH3 85,0% 0,0% 35,0% 100,0% 2% 31% 3.395 5,2%

FOR 500 C SH3 85,0% 0,0% 35,0% 250,0% 0% 14% 3.440 5,0%

FOR 500 C SH3 85,0% 0,0% 40,0% 100,0% 1% 33% 3.479 5,2%

FOR 500 R SH3 80,0% 0,0% 60,0% 200,0% 2% 17% 3.664 5,0%

FOR 500 C SH1 80,0% 69,0% 25,0% 150,0% 0% 22% 3.668 5,0%

FOR 500 R SH3 80,0% 0,0% 60,0% 300,0% 0% 12% 3.696 5,0%

FOR 500 R SH3 75,0% 0,0% 80,0% 100,0% 1% 39% 3.750 5,8%

FOR 500 R SH1 70,0% 69,0% 55,0% 350,0% 0% 11% 3.913 5,4%

FOR 500 R SH1 70,0% 69,0% 60,0% 200,0% 1% 19% 3.924 5,3%

FOR 500 C SH3 100,0% 0,0% 35,0% 100,0% 2% 23% 4.032 3,7%

FOR 500 C SH3 105,0% 0,0% 40,0% 100,0% 1% 19% 4.333 3,1%

FOR 500 C SH1 70,0% 69,0% 95,0% 100,0% 1% 36% 4.364 5,0%

FOR 500 R SH1 70,0% 69,0% 90,0% 200,0% 2% 19% 4.375 4,8%

FOR 500 C SH1 70,0% 69,0% 100,0% 100,0% 2% 36% 4.434 4,9%

FOR 500 R SH1 95,0% 69,0% 70,0% 150,0% 1% 10% 5.029 2,6%

FOR 500 R SH3 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 1% 10% 5.034 2,0%

FOR 500 R SH3 110,0% 0,0% 75,0% 100,0% 2% 12% 5.044 2,2%

FOR 500 C SH3 110,0% 0,0% 85,0% 100,0% 0% 5% 5.192 1,6%

FOR 500 R SH1 105,0% 69,0% 65,0% 150,0% 2% 12% 5.385 2,6%

FOR 500 C SH1 90,0% 69,0% 115,0% 100,0% 1% 17% 5.437 2,6%

FOR 500 R SH3 110,0% 0,0% 105,0% 100,0% 0% 3% 5.474 1,4%

FOR 500 C SH1 110,0% 69,0% 80,0% 100,0% 0% 3% 5.750 1,4%

FOR 500 R SH1 110,0% 69,0% 100,0% 200,0% 0% 1% 6.069 1,4%
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APÊNDICE 14 – SIMULAÇÕES EC1 A EC8 (2/2) 

 

 

 

* Os resultados aqui listados foram utilizados para compor a Figura 75. 

 

 

 

 

  

EC SH tipo FVCD AGCD BBCD GDCD LOLP GDhs  CAPEX  OP/CA 

CUR 200 R SH3 50,0% 0,0% 50,0% 400,0% 0% 18% 1.170 10,3%

CUR 200 C SH3 60,0% 69,0% 40,0% 300,0% 0% 25% 1.174 10,0%

CUR 200 C SH1 40,0% 69,0% 30,0% 300,0% 0% 38% 1.465 10,7%

CUR 200 R SH3 80,0% 0,0% 60,0% 350,0% 0% 11% 1.611 5,2%

CUR 200 R SH1 30,0% 171,0% 70,0% 300,0% 0% 31% 1.626 9,8%

CUR 200 C SH3 90,0% 69,0% 45,0% 300,0% 0% 12% 1.650 4,8%

CUR 200 C SH1 70,0% 69,0% 40,0% 300,0% 0% 18% 1.936 5,4%

CUR 200 R SH1 70,0% 171,0% 60,0% 300,0% 0% 14% 2.083 4,8%

CUR 500 C SH1 55,0% 0,0% 30,0% 150,0% 1% 44% 2.587 11,4%

CUR 200 C SH3 130,0% 69,0% 95,0% 400,0% 0% 0% 2.607 1,1%

CUR 500 C SH3 60,0% 69,0% 30,0% 150,0% 0% 41% 2.782 9,9%

CUR 500 C SH1 65,0% 0,0% 25,0% 150,0% 0% 38% 2.879 8,9%

CUR 500 C SH3 55,0% 69,0% 50,0% 100,0% 1% 63% 2.904 10,5%

CUR 200 R SH3 140,0% 0,0% 120,0% 225,0% 0% 0% 2.908 1,1%

CUR 500 R SH3 50,0% 0,0% 50,0% 400,0% 0% 20% 2.912 9,9%

CUR 200 C SH1 120,0% 171,0% 80,0% 100,0% 0% 1% 2.937 1,4%

CUR 500 C SH1 55,0% 0,0% 55,0% 100,0% 2% 61% 2.985 10,2%

CUR 500 R SH1 45,0% 69,0% 30,0% 350,0% 0% 25% 3.000 10,4%

CUR 200 R SH1 130,0% 171,0% 100,0% 50,0% 0% 1% 3.208 1,3%

CUR 500 C SH3 85,0% 69,0% 30,0% 200,0% 0% 19% 3.843 5,0%

CUR 500 C SH1 85,0% 0,0% 35,0% 200,0% 0% 18% 3.929 4,8%

CUR 500 R SH3 80,0% 0,0% 50,0% 400,0% 0% 10% 3.978 5,0%

CUR 500 C SH1 85,0% 0,0% 45,0% 100,0% 1% 41% 4.064 5,5%

CUR 500 C SH3 85,0% 69,0% 45,0% 100,0% 1% 41% 4.064 5,5%

CUR 500 C SH1 80,0% 0,0% 75,0% 100,0% 2% 37% 4.225 5,0%

CUR 500 R SH1 75,0% 69,0% 45,0% 400,0% 0% 10% 4.346 5,0%

CUR 500 C SH1 85,0% 0,0% 105,0% 100,0% 2% 30% 4.967 3,9%

CUR 500 C SH1 93,0% 69,0% 95,0% 100,0% 1% 23% 5.319 3,1%

CUR 500 C SH3 95,0% 69,0% 115,0% 500,0% 0% 6% 5.840 3,0%

CUR 500 C SH1 93,0% 69,0% 85,0% 400,0% 0% 4% 6.021 2,9%

CUR 500 R SH1 93,0% 69,0% 110,0% 350,0% 0% 5% 6.241 2,4%
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APÊNDICE 15 – RESULTADOS DE UMA SIMULAÇÃO INDIVIDUAL 

 


