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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O Brasil possui o maior sistema interligado de energia controlado por um operador 

centralizado do mundo (Sistema Interligado Nacional - SIN), porém algumas localidades 

brasileiras possuem dificuldades geográficas de conexão nessa rede centralizada. Frente a isso, 

o Brasil possui 212 sistemas isolados, formando o denominado SISOL. 

Os sistemas isolados são sistemas cuja operação é mais sensível, pois não existe um 

sistema integrado capaz de absorver oscilações de potência, se fazendo necessário um sistema 

robusto e confiável para o suprimento ininterrupto de energia para estas localidades. O 

fornecimento de eletricidade para comunidades isoladas é realizado majoritariamente por 

usinas termoelétricas (UTEs) a diesel que, apesar de possuírem menor investimento inicial, 

apresentam elevados custos de operação e geração de energia. Entretanto, UTEs diesel 

possuem custos elevados de operação e manutenção, além de existir um impacto ambiental e 

social atrelado à emissão de gases de efeito estufa na atmosfera e ao ruído dos geradores nestes 

sistemas. 

Neste estudo foi analisada a viabilidade do uso de fontes renováveis para atendimento a 

sistemas isolados através de minirredes híbridas. O território brasileiro possui boa incidência de 

recurso eólico, porém a região amazônica no geral possui uma velocidade média anual de ventos 

baixa, o que desfavorece a utilização de energia elétrica proveniente de fonte eólica na região. 

Outro fator limitante para a implantação de geradores eólicos na região é a complexa logística 

envolvida na instalação de aerogeradores de grande porte, além da necessidade manutenção 

periódica constante.  

A avaliação da implantação de usinas a biomassa revelou a necessidade de uma conjunção 

de fatores de modo a viabilizar sua utilização. Entre esses fatores se destacam a 1) localização 

da comunidade a ser atendida junto à empresa de exploração de madeira com manejo 

certificado, 2) área de exploração que proporcione a utilização dessa fonte de energia a médio 

e longo prazo; dificuldade em celebrar contratos de longo prazo para o fornecimento de 

biomassa e 3) uma demanda compatível da comunidade com a produção de energia através de 

biomassa. Portanto a utilização de biomassa como fonte de geração de energia possui potencial 

limitado para sua aplicação massiva nos sistemas isolados. 

O recurso solar, por sua vez, é abundante na região, possibilitando empreendimentos FV 

com alta produtividade e menor custo associado à energia fotovoltaica (FV). Adicionalmente, 

usinas FV possuem implantação e manutenção relativamente simples, quando comparadas a 

usinas eólicas e termoelétrica. Sendo assim, este estudo dá ênfase em usinas híbridas com o uso 

de energia solar fotovoltaica associada a geradores diesel. 
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Na avaliação de estudos de produtividade através da fonte solar FV foi constatado que a 

seleção do banco de dados de irradiação solar pode resultar em uma variação de até 20% na 

expectativa de geração FV. Essa incerteza tem importantes consequências no dimensionamento 

e na segurança operacional de usinas híbridas com energia FV. Em uma usina híbrida FV+diesel 

dimensionada para maximizar o nível de penetração de potência FV, esta incerteza pode levar a 

ocorrência mais frequente de eventos de instabilidade causados pela subcarga da UTE. Por outro 

lado, em uma usina híbrida FV+bateria+diesel, a incerteza associada ao recurso solar utilizado 

como base para simulações pode afetar o nível de penetração energética da energia solar FV no 

sistema, impactando os níveis de consumo de combustível e custos operacionais, mas sem 

afetar a instabilidade do sistema. Para um sistema FV+bateria+diesel, o recurso solar disponível 

afeta diretamente o dimensionamento do sistema de armazenamento de energia. Uma 

projeção de recurso solar otimista pode levar a um banco de baterias sobredimensionado, 

elevando os custos de implantação do sistema híbrido de forma desnecessária; enquanto uma 

expectativa de recurso solar mais conservadora pode resultar em uma bateria de menor porte, 

resultando em um menor aproveitamento da geração FV, que será limitada por uma saturação 

da minirrede quando o sistema de armazenamento estiver completamente carregado. 

O sistema híbrido com geração a partir de fonte intermitente, como a solar, sem 

automatização e sem a presença de um sistema de armazenamento pode apresentar 

instabilidade quando um ou mais geradores diesel da UTE operam com carga demasiadamente 

baixa (subcarga), o que pode acontecer quando a demanda é muito baixa ou quando a geração 

FV é muito alta e resta pouca demanda para ser atendida pelo grupo gerador diesel. 

Instabilidade pode ocorrer também em decorrência de eventos de rampa onde o sistema solicita 

um aumento súbito de potência para atender a demanda e a os geradores ativos não são 

capazes de atender a este aumento, sendo necessária a partida de um novo gerador, sem 

margem para uma transição suave de carga entre os geradores já operando e o gerador recém 

inicializado. 

Contudo, existem estratégias passivas que podem ser utilizadas em sistemas isolados não 

automatizados que buscam reduzir a variabilidade instantânea da energia solar, possibilitando 

o aumento na máxima penetração FV. Neste trabalho, são analisados os efeitos de quatro 

estratégias passivas para aumento no nível de penetração (NP) máximo FV, sendo elas:1) a 

divisão de potência do grupo gerador diesel em múltiplos geradores; 2) a dispersão geográfica 

dos sistemas FV; 3) o uso de rastreadores de um eixo nos sistemas FV; e 4) o sobrecarregamento 

dos inversores FV. A estratégia capaz de aumentar de forma significativa a penetração FV em 

uma minirrede não automatizada é a divisão do gerador diesel em várias máquinas, sendo que 

esta estratégia apresentou melhores resultados quando utilizada em conjunto com a estratégia 
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de dispersão geográfica dos sistemas FV, possibilitando um NP de 30% e uma penetração 

energética de 9%. 

Mesmo com o emprego de estratégias mitigatórias, ainda haverá momentos com 

variações intensas de geração FV e momentos em que ocorrerá geração FV demasiada, levando 

à instabilidade da minirrede. Nesses casos, é possível limitar a geração FV limitando a geração 

FV diretamente nos inversores. Para tal, existem hoje no mercado sistemas automatizados nos 

quais o carregamento dos geradores diesel é monitorado constantemente e os inversores FV 

recebem um sinal de um controlador central de modo que que sua potência seja reduzida caso 

esse carregamento fique abaixo do valor especificado. Em sistemas automatizados, observa-se 

que quanto mais distribuída for a potência requerida da localidade entre múltiplos geradores 

diesel de menor porte, maior a penetração energética. Isso ocorre porque a potência mínima de 

trabalho da UTE é reduzida com o aumento do número de máquinas, permitindo a penetração 

de mais energia FV. É possível observar também que há uma saturação do nível de penetração 

energética, sendo que após certo ponto, um grande aumento na potência FV resulta em um 

pequeno ganho de penetração energética. Nestes sistemas automatizados, um elevado nível de 

penetração é possível de ser realizado; para sistemas com apenas um gerador diesel observa-se 

uma penetração máxima de energia FV de aproximadamente 10%, alcançada com um NP de 

aproximadamente 100% e perdas por saturação da minirrede de 84%; enquanto para sistemas 

com dois geradores por UTE a penetração máxima de energia é de 25%, alcançada com um NP 

de 175% e perdas na ordem de 60%. Para sistemas com quatro e oito geradores diesel em suas 

UTEs, os níveis de penetração energética começam a saturar em 32% e 35%, respectivamente, 

mostrando que o fator limitante para a penetração energética da fonte solar nestes sistemas 

passa a ser o seu perfil diurno e não mais a carga mínima do gerador diesel. Na análise de 

sistemas automatizados a limitação técnica passa a ser um problema secundário, enquanto o 

real fator limitante passa a ser a viabilidade econômica de se instalar sistemas FV tão 

sobredimensionados para o atendimento da localidade com maior penetração de energia 

renovável. 

Em UTEs diesel associadas a geradores FV, um sistema de armazenamento eletroquímico 

pode ser utilizado de modo a absorver quaisquer oscilações de potência, sejam provenientes de 

variações de demanda, quanto da geração FV. Os tempos de resposta dos inversores e 

retificadores associados aos sistemas de armazenamento são da ordem de milissegundos, 

permitindo que variações abruptas de potência não sejam refletidas nos geradores diesel. Para 

um sistema híbrido FV+bateria+diesel, o número de geradores diesel por UTE não impacta 

significativamente a penetração de energia proveniente de geração FV na minirrede. É 

importante ainda destacar que para a análise de sistemas híbridos com bateria, assim como para 
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sistemas automatizados, a limitação técnica passa a ser um problema secundário, enquanto o 

real fator limitante passa a ser a viabilidade econômica destes sistemas para o atendimento da 

localidade com maior penetração de energia renovável.  
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil possui o maior sistema interligado de energia controlado por um operador 

centralizado do mundo (Sistema Interligado Nacional - SIN), porém algumas localidades 

brasileiras possuem dificuldades geográficas de conexão nessa rede centralizada. Frente a isso, 

o Brasil possui 212 sistemas isolados, formando o denominado SISOL. 

Tradicionalmente, estes sistemas isolados são atendidos predominantemente por UTEs 

diesel (RIBEIRO et al., 2012; ASENSIO; CONTRERAS, 2014). Estes geradores apresentam baixo 

custo inicial de implantação, além de certa facilidade em seu projeto, instalação e 

descomissionamento, sendo prática a realocação dos geradores para outra localidade após o 

término de contratos de fornecimento. A logística de transporte de combustível diesel também 

é facilitada em relação a outras fontes de energia termoelétrica, como carvão e gás natural. 

Entretanto, os sistemas isolados estão usualmente situados a longas distâncias de centros 

de distribuição e em regiões que possuem obstáculos geográficos naturais (relevo, vegetação e 

hidrografia) e uma infraestrutura de transporte deficiente, fatores que encarecem o 

fornecimento de óleo diesel, resultando em um custo elevado para a geração de energia. A 

equipe de operação e manutenção (O&M) necessária para o funcionamento destas UTEs 

também é um custo fixo elevado que encarece esta fonte de energia. Adicionalmente, existe 

ainda um impacto ambiental e social atrelado à emissão de gases de efeito estufa na atmosfera 

e ao ruído dos geradores de UTEs. 

Em suma, o suprimento de eletricidade nos sistemas isolados, realizado nos moldes 

tradicionais, é extremamente dependente de uma fonte de energia não renovável e não 

disponível junto aos pontos de consumo, além de possuir elevados custos de operação e 

manutenção (PINHO et al., 2008; SOARES, 2008; ELETROBRAS, 2014; SALAS et al., 2015; 

HIGUERA, 2017). 

Nos últimos anos, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) começou a incentivar a 

adoção de soluções alternativas na tentativa de reduzir o consumo de diesel para geração de 

eletricidade em sistemas isolados. Simultaneamente, houve um declínio significativo nos custos 

de equipamentos fotovoltaicos (FV) e de sistemas de armazenamento de energia (SAE) na última 

década, resultado da produção em grande escala, de inovações tecnológicas e de incentivos 

governamentais (BHATTACHARYYA; PALIT, 2016; KAVLAK, 2018; GOLDIE-SCOT, 2019). A 

combinação desses acontecimentos vem favorecendo a implantação de usinas híbridas 

FV+diesel, FV+bateria+diesel ou FV+bateria para o suprimento de sistemas isolados, tornando-

as cada vez mais competitivas nesse ambiente (RÜTHER et al., 2000; RÜTHER, 2003; ABREU et 

al., 2003; BEYER et al., 2003; COLLE et al., 2004; GONZÁLEZ et al., 2018). 
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Este relatório tem como objetivo avaliar os fatores críticos na integração de fontes 

renováveis de energia em sistemas isolados. São apresentados os desafios técnicos para 

integração principalmente de usinas FV e de sistemas de armazenamento de energia 

eletroquímico a UTEs diesel, além de uma análise das opções comercialmente disponíveis e 

soluções para o aumento do nível de penetração de energias renováveis em tais sistemas. 
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2. VIABILIDADE DE FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL PARA SISTEMAS 

ISOLADOS NO CONTEXTO BRASILEIRO 

A diversidade bioclimática do Brasil proporciona uma análise ampla de configurações 

energéticas. O Brasil possui o maior sistema integrado de energia controlado por um operador 

centralizado do mundo, porém o norte brasileiro possui dificuldades geográficas de conexão 

nessa rede centralizada. Frente a isso, o Brasil ainda possui 212 sistemas isolados, formando o 

denominado SISOL, com carga média de 475 MW. A FIGURA 1 apresenta a localização dos 

sistemas isolados brasileiros (ONS, 2020). 

 
Figura 1 - Localização e carga de energia total dos sistemas isolados (SISOL) brasileiros (ONS, 2020). 

Os sistemas isolados são localizados na região amazônica, com exceção do sistema 

localizado na Ilha de Fernando de Noronha – PE. Observando a localização geográfica dos 

sistemas isolados, se faz possível analisar a viabilidade do uso de recurso energético a partir de 

fontes renováveis. Nesse relatório, serão analisados o recurso eólico e o recurso solar, sendo 

estas as principais fontes de energia renovável disponíveis hoje no mercado brasileiro e as com 

características mais vantajosas no contexto de sistemas isolados, visto que independem do 

fornecimento de combustíveis no local de geração. 
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2.1. FONTE EÓLICA 

O Brasil possui boa incidência de recurso eólico, porém esse recurso está 

predominantemente localizado nas regiões nordeste, sudeste e sul, sendo que na região 

amazônica brasileira a predominância é de ventos de baixa velocidade. A FIGURA 2 apresenta a 

localização das usinas eólicas em funcionamento no Brasil, de acordo o WebMap EPE 

(EPE,2021), sobreposta ao Atlas Eólico Brasileiro, que apresenta o recurso eólico médio para o 

território nacional(ODILON A. CAMARGO DO AMARANTE, 2001). 

 
Figura 2 - Atlas do potencial eólico brasileiro. Adaptado de (ODILON A. CAMARGO DO AMARANTE, 2001). 

Observa-se que visando uma maior produtividade, os aerogeradores no Brasil estão 

instalados em regiões com velocidade média anual de ventos maior que 6,5 m/s. A região 

amazônica, por sua vez, possui uma velocidade média anual de ventos baixa (menor que 4 m/s), 

o que desfavorece a utilização de energia elétrica proveniente de fonte eólica na região. A única 

exceção sendo a região nordeste de Roraima, onde é possível encontrar localidades com 
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velocidade média de vento próxima de 7,5 m/s, o que viabilizaria a utilização dessa fonte de 

energia renovável nestes locais. 

Além da escassez do recurso eólico na região analisada, a energia eólica é uma fonte de 

energia intermitente, sendo que para sua aplicação em sistemas isolados se faz necessária a 

análise de estratégias de mitigação de eventos de instabilidade na minirrede causados por 

variações abruptas na geração renovável. Para realizar tal mitigação, usualmente utilizam-se 

geradores eólicos com controle de passo (pitch control). Contudo, aerogeradores que possuem 

esta funcionalidade geralmente são de médio porte, com potência nominal de centenas a 

milhares de kW, os quais possuem torres altas e pás de grande diâmetro. Devido às dificuldades 

logísticas encontradas na região amazônica, sendo muitas das comunidades do SISOL localizadas 

em meio a florestas onde o transporte fluvial a única alternativa, o uso de aerogeradores de 

médio porte com pitch control encontra diversos obstáculos e elevados custos para o transporte 

e instalação destes componentes. 

Em vista da escassez de recurso eólico na região dos sistemas isolados como um todo e 

das dificuldades logísticas encontradas na região, conclui-se que o uso de geradores eólicos para 

fornecimento de energia elétrica apresenta baixa atratividade para a inserção nos sistemas 

isolados. 

2.2. FONTE SOLAR 

Para avaliar o recurso solar na região amazônica foram analisados os bancos de dados de 

irradiação observando as características da região e a viabilidade técnica de inserção de geração 

FV nos sistemas isolados. Observa-se na FIGURA 3, extraída da segunda edição do Atlas Brasileiro 

de Energia Solar (PEREIRA et al., 2017), que o Brasil possui grande potencial para geração solar, 

sendo a região nordeste com a maior irradiação solar média anual. Todavia, a região norte ainda 

possui recurso solar em abundância, com valores de irradiação global horizontal diária anual de 

cerca de 4,6 kWh/m²/dia, cerca de 15% inferior as médias encontradas na região nordeste. 
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Figura 3 - Atlas brasileiro de energia solar (PEREIRA et al., 2017). 

Além do recurso abundante, a logística, instalação e manutenção de sistemas FV é 

simples, pois os módulos e inversores FV são equipamentos modulares de pequeno porte e sem 

partes móveis, requerendo baixa manutenção.  

 

2.3. BIOMASSA 

A floresta amazônica conta com uma área de aproximadamente 550.000.000 hectares, 

sendo a Amazônia Legal (parte da floresta localizada em território brasileiro) correspondente a 

cerca de 60% desta área. Conforme apresentado na FIGURA 4 esta área apresentou elevados 

índices de desmatamento até o ano de 2008.  Após este período o desmatamento apresentou 
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tendência de redução, com novo aumento em 2019 e 2020 superando o patamar de 

10.000km²/ano. 

 

 

Figura 4 – Variação de desmatamento – Amazonia Legal (adaptado de TerraBrasilis,2021) 

Visando mitigar os efeitos do desmatamento foram criadas associações que visam 

garantir uma exploração sustentável das florestas certificando as empresas de exploração. A 

entidade Forest Stewardship Council (FSC) promove no mundo uma auditoria de manejo 

florestal ecologicamente sustentável. Atualmente em todo território brasileiro são 7.628.406 

hectares de áreas certificadas pelo FSC para manejo Florestal que envolve 145 operações. (FSC, 

2021). Essas operações estão espalhadas pelo Brasil, e buscam principalmente exploração 

comercial de madeira. A FIGURA 5 apresentam as áreas certificadas para manejo florestal pelo 

FSC em 2017 (SANTOS, PELISSARI, SANQUETTA,2017). 

 

 

Figura 5 – Distribuição dos certificados FSC de manejo florestal com cadeia de custódia no Brasil (adaptado de 
SANTOS, PELISSARI, SANQUETTA,2017) 
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A maior quantidade de empresas de exploração certificada não está próxima à região 

amazônica. Majoritariamente as regiões Sudeste e Sul possuem as empresas certificadas com 

atividades voltadas principalmente para indústria moveleira e de celulose. 

A produção de madeira na Amazônia Legal em 2018 foi de 8.8 milhões de toras, com 

predominância nos estados de Mato Grosso, Rondônia e Pará. No entanto a maioria das áreas 

de produção apresenta planos de manejo de pequeno porte que em muitos casos podem 

suportar poucos anos de exploração. Em 2018 estimava-se que apenas 2,5 milhões de hectares 

da Amazônia Legal estivessem sendo adequadamente manejados representando apenas 3% da 

produção regional de madeira. (LENTINI et al, 2019). 

As concessões de produção de energia elétrica no SISOL através de biomassa possuem 

usinas com aproximadamente 10MW de potência outorgada, sendo que apenas 8% das 

localidades do SISOL possuem carga superior a 5MWmed anual e apenas 2% possuem carga 

superior a 10MWmed. A UTE Itacoatiara (9 MW biomassa cavaco/resíduo de madeira, em 

operação desde 2002), que opera no município de mesmo nome no estado do Amazonas, 

representa talvez o exemplo mais ideal (e ao mesmo tempo único) de utilização de fonte 

renovável de energia na Amazônia. Utilizando rejeitos da empresa Mil Madeireira Itacoatiara 

Ltda. em um contrato de fornecimento de biomassa de 25 anos, a usina começou a operar em 

2002 atendendo a cerca de 70% da carga de Itacoatiara, com os restantes 30% sob 

responsabilidade da Amazonas Energia em geração diesel. Com o crescimento da atividade 

produtiva e da população de 78 mil para 102 mil ao longo dos últimos 20 anos, a UTE a biomassa, 

que tem um elevado fator de capacidade e disponibilidade (acima de 90%) hoje atende a cerca 

de apenas 30% da carga. Este é um exemplo ideal e isolado do que pode ser realizado em termos 

de aplicação da biomassa de resíduo vegetal na região Amazônica, tendo em vista as questões 

sazonais de disponibilidade e a dificuldade em celebrar contratos de longo prazo para o 

fornecimento da biomassa. Este fato é corroborado pela falta de outros projetos que tenham 

replicado o modelo de Itacoatiara, que após cerca de 20 anos de operação exitosa, nunca foi 

replicado na região, nem tampouco cresceu em capacidade instalada a despeito do crescimento 

da demanda de carga na localidade.  

Neste contexto, pode-se imputar que o uso de biomassa como produção de energia para 

as comunidades isoladas do SISOL necessita de uma conjunção de fatores para apresentar 

viabilidade de utilização. Entre esses fatores se destacam a localização da comunidade junto à 

empresa de exploração de madeira com manejo certificado, a área de exploração que 

proporcione a utilização dessa fonte de energia a médio e longo prazo e uma demanda 

compatível da comunidade com a produção de energia através de biomassa. 
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Portanto a utilização de biomassa como fonte de geração de energia possui potencial 

limitado em sua aplicação; sendo assim esta fonte não será abordada neste estudo como 

prioritária para uma maior penetração das fontes renováveis no SISOL.  
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3. AVALIAÇÃO DE FONTES DE DADOS 

Para o levantamento do potencial de irradiação solar, serão avaliados diferentes bancos 

de dados: Atlas Solarimétricos, NREL, NASA, Meteonorm, Solargis, Solcast, entre outros. As 

fontes de dados serão comparadas quanto a seu preço, incertezas, resolução temporal das 

medidas, representatividade, sazonalidade e outras características que podem influenciar 

técnica e economicamente na implantação dos sistemas. 

3.1. FONTES DE DADOS SOLARIMÉTRICOS 

O correto dimensionamento de usinas híbridas (FV+diesel, FV+bateria+diesel e 

FV+bateria) depende principalmente do recurso solar disponível, ou seja, das características da 

irradiância local, as quais devem ser analisadas ainda na fase de projeto, visto que a 

intermitência do recurso solar é um dos principais desafios para substituição ou integração FV 

às usinas termoelétricas em redes elétricas isoladas. 

Um sistema sobredimensionado aumenta desnecessariamente o custo de implantação e, 

dependendo da configuração adotada, pode gerar problemas de estabilidade da rede. Por outro 

lado, um sistema subdimensionado pode ocasionar problemas de confiabilidade no suprimento 

de energia para a minirrede (MOSCARDINI JR; RÜTHER, 2020). Portanto, a avaliação criteriosa 

do recurso solar disponível é fundamental para o sucesso no desenvolvimento de projetos, 

simulações, análises de viabilidade técnica e financeira de usinas FV. 

Existem diversos métodos para mapeamento da irradiação solar. Consensualmente, a 

métrica mais adequada é utilizar séries históricas medidas por uma rede de estações 

meteorológicas regularmente calibradas. Desta forma é possível avaliar o comportamento do 

recurso solar disponível para uma determinada região com maior nível de precisão. No entanto, 

a aplicação desta metodologia requer elevados custos de instalação, manutenção, transmissão 

de dados e desenvolvimento dos modelos matemáticos necessários para estimar o recurso solar 

disponível a partir dos dados disponíveis. Outro método amplamente utilizado para elaboração 

de mapas de irradiação é a interpolação ou extrapolação de medidas in loco, através da 

aplicação de métodos estatísticos ou geoestatísticos dos valores de irradiação solar a partir de 

medições em solo. No entanto, a amplitude dos erros na avaliação desses dados depende da 

densidade da rede de estações solarimétricas disponível (SARMIENTO et al., 2019). 

A maioria dos bancos de dados de irradiação solar são compostos por meio de medições 

de satélites geoestacionários validados posteriormente por estações solarimétricas em solo. O 
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uso de satélites geoestacionários propicia a aplicação de modelos matemáticos para o cálculo 

da transferência radiativa na atmosfera, conduzindo a estimativas precisas da radiação solar 

horizontal global incidente na superfície da Terra e sua variabilidade temporal e espacial, 

podendo ser empregados no dimensionamento de usinas FV, especialmente em locais sem 

estações de medição de radiação solar e histórico de medições de irradiação solar a longo prazo 

(GRANTHAM et al., 2017; ANAND et al., 2018; MOSCARDINI JR, 2020). Esta metodologia é uma 

excelente ferramenta para coletar dados de radiação solar, especialmente em países com 

grandes extensões territoriais (PORFIRIO; CEBALLOS, 2017; MILLER et al., 2018; SARMIENTO et 

al., 2019; MOSCARDINI JR, 2020).  

Existem diversos métodos consolidados pela comunidade científica, alguns empregados 

comercialmente, para elaboração de bancos de dados de radiação solar através de imagens de 

satélites conforme evidenciado em Cebecauer e Suri (2015); Huang et al. (2019). A maioria 

destes bancos de dados são compostos por imagens de satélites meteorológicos com resoluções 

temporais  de 30 minutos a 1 hora e espaciais de 10 x 10 km até 1 x 1 km (HUANG et al., 2019; 

MOSCARDINI JR, 2020). As principais vantagens destes bancos de dados solarimétricos são 

possuir extensas séries históricas e uma resolução espacial fixa. No entanto, os dados 

provenientes de observações em solo são significativamente mais precisos se os instrumentos 

forem devidamente calibrados, mantidos e avaliados em conformidade com as melhores 

práticas (YANG; GUEYMARD, 2019). 

Atualmente, o emprego de satélites de última geração produz imagens com resolução 

temporal de 2,5 a 10 minutos e resolução espacial de até 0,25 x 0,25 km. O aumento da 

resolução das imagens, resultado do avanço tecnológico aeroespacial, proporciona dados 

mais precisos e com menores incertezas associadas. Estes satélites entraram em operação 

recentemente, portanto possuem uma base de dados pequena para composição das séries 

históricas (HUANG et al., 2019; MOSCARDINI JR, 2020). A seguir, são apresentados e avaliados 

os oito bancos de dados solarimétricos mais amplamente utilizados no Brasil. 

3.1.1 ATLAS BRASILEIRO DE ENERGIA SOLAR, 2ª EDIÇÃO 

O projeto SWERA (Solar and Wind Energy Resource Assessment), financiado pela Global 

Environmental Facility (GEF) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), 

desenvolveu um banco de dados de recursos solar e eólico, consolidado em um atlas, publicado 

e disponível para download gratuito no portal do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE). Em 2006, este primeiro atlas, realizado em conjunto com a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), utilizou dados de satélite geoestacionário de 1995 a 2005 com uma resolução 
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espacial de 10 km x 10 km, validados por estações meteorológicas ao longo de todo o território 

nacional. Até 2017, esse era o banco de dados de irradiação solar mais utilizado no país. 

Em 2017, o INPE publicou uma segunda edição revisada e mais abrangente do atlas, que 

está disponível para download gratuito no site do INPE (disponível em: 

http://labren.ccst.inpe.br/atlas_2017.html). Fruto do trabalho cooperativo entre o INPE e 

pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e do Instituto Federal de 

Santa Catarina (IFSC), esta edição revisada inclui 17 anos de dados de satélite validados por mais 

de 900 estações em solo e substituiu a versão anterior de 2006. A resolução espacial permanece 

em 10km X 10km (PEREIRA et al., 2017). 

3.1.2 METEONORM 

O Meteonorm é um banco de dados mundialmente conhecido e utilizado para irradiação 

solar, temperatura e vários outros parâmetros climáticos, com dados de medição de longo prazo 

(20 anos ou mais) obtidos de serviços meteorológicos oficiais em todo o mundo (REMUND et al., 

2020a; REMUND et al., 2020b). Para cada local específico, o Meteonorm interpola os dados da 

estação meteorológica mais próxima, levando em consideração a altitude e a topografia local. 

No Brasil, a versão 8.0 do Meteonorm apresenta dados de irradiação solar obtidos de uma série 

temporal de imagens de satélite geoestacionários de 1996 a 2015 e uma resolução espacial de 

50 km x 50 km (METEONORM, 2021). 

3.1.3 NASA-SSE: VERSÃO 8.0 

O banco de dados de irradiação solar da NASA, Meteorologia de Superfície e Energia Solar 

(SSE) versão 8, é resultado da combinação de várias pesquisas por satélite do Programa de 

Ciências Aplicadas da NASA, disponíveis gratuitamente no site da NASA 

(https://power.larc.nasa.gov/). Os dados de irradiação solar foram obtidos a partir do 

NASA/Global Energy and Water Cycle Experiment – Surface Radiation Budget (NASA/GEWEX 

SRB), usando estações meteorológicas em solo, imagens de satélite geoestacionários 

compreendidos no período de 1983 a 2005 e 0,5° latitude x 0,5° longitude  

(50 km x 50 km) de resolução (NASA, 2021). 

3.1.4 SOLARGIS® 

O SOLARGIS® é um banco de dados pago de irradiação solar e temperatura de alta 

resolução (disponível em: http://solargis.info). A modelagem dos dados de irradiação solar é 

realizada com base em dados de satélite geoestacionários e séries temporais de longo prazo, 

validados por estações de base terrestre, que são continuamente atualizados. Para o Brasil, a 

http://labren.ccst.inpe.br/atlas_2017.html
https://power.larc.nasa.gov/
http://solargis.info/
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série temporal disponível se estende atualmente de 1999 a 2018, com uma resolução espacial 

de 250 m X 250 m (ŠÚRI ET AL., 2011; SOLARGIS, 2016). O SOLARGIS® foi selecionado pelo Banco 

Mundial para fornecer dados de irradiação solar para o Atlas Solar Global que está disponível 

em https://solargis.com/ e foi uma das ferramentas desenvolvidas com o apoio financeiro do 

fundo ESMAP do Programa de Assistência à Gestão do Setor Energético do Banco Mundial para 

o mapeamento de recursos de energia renovável em todo o mundo  

(EMASP, 2019; GLOBAL ATLAS, 2019). 

3.1.5 NREL-NSRDB 

O National Solar Radiation Data Base (NSRDB) é resultado da cooperação entre o National 

Renewable Energy Laboratory (NREL) com: U.S. Department of Energy, National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA), National Aeronautics and Space Administration (NASA), 

University of Wisconsin, University of Oregon, State University of New York at Albany e National 

Climatic Data Center (NCDC). Esse banco de dados com medição de longo prazo (cerca de 20 

anos) é composto pela reunião dados meteorológicos e de irradiação solar dos Estados Unidos 

da América, regiões próximas e se estendendo até parte da América do Sul. Para o Brasil, a série 

temporal disponível se estende atualmente de 1998 a 2016, com uma resolução espacial de 4 

km x 4 km (NREL, 2021; SENGUPTA ET AL., 2018). Os dados podem ser acessados gratuitamente 

via https://nsrdb.nrel.gov ou por meio de uma interface de programação de aplicativo (API). 

3.1.6 SOLCAST 

O SOLCAST (http://solcast.com) é uma empresa global de previsão solar e dados históricos 

de irradiação solar, que utiliza as imagens produzidas por satélites meteorológicos de 3ª geração 

(Himawari 8, GOES-16, GOES-17) e dados meteorológicos numéricos, atualizados a cada 10-15 

minutos globalmente. O banco de dados solarimétricos dispõe de dados a partir de 2007 e 

atualizados a cada sete dias, com uma resolução espacial máxima de 2 km x 2 km (BRIGHT, 2019; 

SOLCAST, 2021). 

3.1.7 PVGIS 

O Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) foi desenvolvido no European 

Commission Joint Research Centre (JRC) com o objetivo de auxiliar a avaliação de recursos 

solares, estudos de desempenho FV e a disseminação de conhecimentos e dados sobre energia 

solar. A criação do aplicativo da web PVGIS online, que está disponível gratuitamente em 

https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis, proporciona acesso gratuito aos principais bancos de dados 

solarimétricos e estimativas de desempenho de sistemas FV. 

https://solargis.com/
https://nsrdb.nrel.gov/
http://solcast.com/
https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis
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O aplicativo da web PVGIS sofreu uma série de mudanças ao longo dos anos, com a versão 

atual sendo PVGIS 5. Para o Brasil, há disponível duas séries temporais: PVGIS-NSRDB que se 

estende atualmente de 2005 a 2015, com uma resolução espacial de 4 km x 4 km e a PVGIS-

SARAH de 2005 a 2016 com resolução de 5 km X 5 km (EUROPEAN COMMISSION, 2021). 

3.1.8 COMPARAÇÃO ENTRE BANCOS DE DADOS SOLARIMÉTRICOS 

Conhecer a qualidade e a confiabilidade da fonte energética é fundamental para análise 

do desempenho e da viabilidade financeira de qualquer projeto de geração de eletricidade. Em 

se tratando de usinas FV, a variabilidade do recurso solar disponível provavelmente representa 

a maior incerteza no cálculo da expectativa de geração, principalmente devido a possibilidade 

de alterações nos padrões climáticos ano após ano. Portanto, bancos de dados solarimétricos 

com extensas séries históricas são fundamentais para determinar o perfil de irradiação solar do 

local de interesse. Sendo assim, recomenda-se a aplicação de conjuntos de dados de irradiação 

solar derivados de satélites abrangendo séries históricas com mais de 10 anos, embora as 

condições climáticas específicas do local ou critérios de projeto possam permitir um período 

mais curto (POLO et al., 2016; SENGUPTA et al., 2017). A TABELA 1 mostra os bancos de dados 

de irradiação solar mais empregados em projetos de energia solar no Brasil e resume algumas 

de suas características gerais.  

A base de dados do INPE 2017 foi concebida através da maior rede de estações de 

medição de irradiação solar em solo (cerca de 900 estações espalhadas pelo território brasileiro) 

que foram empregadas para validação de dados por satélite. As imagens de satélite utilizadas 

no modelo de transferência radiativa do atlas (BRASIL-SR) foram coletadas em resoluções 

espaciais e temporais distintas, dependendo do satélite utilizado. Entre 1999 e 2003, a resolução 

temporal era de três horas. Entre 2003 e 2008, passou a ser de 30 minutos, sendo depois 

reduzida para 15 minutos e permanecendo assim até 2013. De 2013 até hoje, a resolução 

temporal voltou a ser de 30 minutos (PEREIRA et al., 2017).  

O Meteonorm 8.0 é o único banco de dados que utiliza a metodologia de interpolação 

entre dados de satélite com de estações de superfície. Oferece também uma ampla variedade 

de dados meteorológicos (REMUND et al., 2020a; REMUND et al., 2020b). 

O banco de dados NASA-SSE dispõe da maior série histórica entre as fontes avaliadas com 

25 anos de dados de irradiação solar. Possui 47 estações de medição de irradiação solar de base 

terrestre usadas para validação dos dados de satélites espalhadas por todo o mundo, sendo 

quatro localizadas no território brasileiro (NASA, 2021). Este banco de dados, juntamente com 

o Meteonorm 8.0, apresenta a menor resolução espacial (50 km X 50 km) o que impactam 

diretamente na qualidade dos dados disponíveis. 
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Entre os oito bancos de dados solarimétricos avaliados neste estudo, o Solargis 

apresentou a maior resolução espacial (250 m X 250 m). No entanto, possui 208 estações de 

medição de irradiação solar de base terrestre usadas para validação de dados de satélite 

espalhadas por todo o mundo, com apenas quatro localizadas no território nacional brasileiro 

(SOLARGIS, 2016). Outro ponto de atenção é em relação ao seu custo de aquisição pois os dados 

em alta resolução temporal fornecidos pela empresa são pagos. 

Os bancos de dados NREL-NSRDB e PVGIS-NSRDB utilizam os mesmos dados de satélites 

geoestacionários e estações solarimétricas de superfície, porém diferem na metodologia de 

reanálise dos dados, ou seja, no modelo matemático onde os dados brutos de irradiância são 

avaliados (NSRDB, 2021; EUROPEAN COMMISSION, 2021). Também possuem somente quatro 

estações para validação dos dados de satélites instaladas no Brasil. Em relação os dois bancos 

de dados da PVGIS disponíveis para o Brasil, a European Commission Joint Research Centre 

recomenda o emprego do PVGIS-SARAH para os estados da região sul e São Paulo e para o resto 

do país o uso do PVGIS-NSRDB (EUROPEAN COMMISSION, 2021). 

O SOLCAST é o banco de dados com maior taxa de atualização. Sua série temporal inicia-

se em 2007 sendo atualizada a cada 7 dias. Utiliza as mesmas estações solarimétricas de 

superfície dos bancos NREL-NSRDB e PVGIS-NSRDB. Seu modelo matemático para tratamento 

dos dados brutos é recente, ao se comparado com os demais bancos de dados e provavelmente 

deverá sofrer alguns ajustes (SOLCAST, 2021). 

Tabela 1 - Resumo das principais características específicas para o território brasileiro dos bancos de dados de 
irradiação global horizontal INPE 2017, Meteonorm 8.0, NASA-SSE, SOLARGIS, NREL-NSRDB, SOLCAST, PVGIS-NSRDB, 

PVGIS-SARAH. 

Banco de 
Dados 

Período 
dos 

Dados 

Resolução 
Espacial 

Resolução 
Temporal 

Cobertura 
Preço de 
Aquisição 

Referência 

INPE 2017 
1999-
2015 

10 km X 10 
km 

Mensal Brasil Gratuito (PEREIRA ET AL., 2017) 

MTEONORM 
8.0 

1996-
2015 

50 km X 50 
km 

Mensal Mundial 675 CHF 
https://meteonorm.com/e

n/ 

NASA-SSE 
1983-
2007 

50 km X 50 
km 

3 horas Mundial Gratuito (NASA, 2021) 

SOLARGIS 
1999-
2018 

250 m X 250 
m 

10/15/30 
minutos 

Mundial 
€ 1.800 / 

ano 
(SOLARGIS, 2019) 

NREL-NSRDB 
1998-
2016 

4 km X 4 km 30 minutos Mundial Gratuito https://nsrdb.nrel.gov/  

SOLCAST 
2007-
Atual 

1 km X 2 km 
5/10/15/30 

minutos 
Mundial 

US$20 por 
local/mês 

https://solcast.com/  

PVGIS-NSRDB 
2005-
2015 

4 km X 4 km 30 minutos 

Brasil 
exceto 

Região Sul 
e SP 

Gratuito https://ec.europa.eu/  

PVGIS-SARAH 
2005-
2016 

5 km X 5 km 30 minutos 
Região Sul 

e SP 
Gratuito https://ec.europa.eu/  

https://meteonorm.com/en/
https://meteonorm.com/en/
https://nsrdb.nrel.gov/
https://solcast.com/
https://ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/


Avaliação de Fatores Críticos na Integração de Fontes Intermitentes de Energia em Sistemas Isolados 

Rua Lauro Linhares, 2123, Torre A, sala 503 - Trindade - Florianópolis 

Santa Catarina - Brasil - CEP 88036-003   

24 

A FIGURA 6 mostra as médias mensais da irradiação solar global horizontal diária (em 

kWh/m².dia) da cidade de Buritis-RO obtidas de cinco bancos de dados de dados distintos (INPE 

2017, Meteonorm 8.0, NASA-SSE, Solargis e NREL-NSRDB) e também apresentada a diferença 

(em %) entre o banco de dados que apresenta o nível mais alto e o mais baixo de irradiação 

(linha pontilhada vermelha). A média anual de irradiação solar da base dados INPE 2017 (4,501 

kWh/m².dia) é a mais baixa entre as cinco bases selecionadas, enquanto a base de dados 

Meteonorm 8.0 resultou na maior média anual de irradiação solar (5,353 kWh/m².dia). Essa 

diferença (ΔGHI) de 18,9% nos dados de entrada influencia diretamente no cálculo da 

expectativa de geração FV. 

 
Figura 6 - A irradiação horizontal global média diária de cada mês (kWh/m².dia) dos cinco bancos de dados de 

radiação solar analisados para a localidade de Buritis-RO. Adaptado de (MOSCARDINI JR; RÜTHER, 2020). 

É fundamental conhecer as diferenças e incertezas associadas aos diversos tipos de 

bancos de dados disponíveis para um determinado local de interesse, pois os valores de 

irradiação global horizontal (GHI) são utilizados como dados de entrada que alimentam os 

pacotes de simulação de dimensionamento e geração FV. No entanto, sua análise isolada não 

justifica por completo as diferenças na expectativa de produção de energia. A análise da 

irradiação global no plano inclinado (GTI), obtida através dos dados de saída das simulações, é 

de fundamental importância para o entendimento das diferenças de produção de energia FV. 

Cada ferramenta de simulação possui sua própria metodologia que emprega diferentes 
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algoritmos para geração de dados sintéticos horários de GHI e de transposição para a orientação 

e angulação da inclinação dos módulos FV. Estas diferenças influenciam diretamente o estudo 

de viabilidade técnica e econômica do empreendimento FV (MOSCARDINI JR E RÜTHER, 2020). 

3.2. IMPACTO DO BANCO DE DADOS SOLARIMÉTRICOS EMPREGADO PARA O 

DIMENSIONAMETNO DE USINAS HÍBRIDAS PARA ATENDIMENTO A SISTEMAS 

ISOLADOS 

Devido à natureza isolada das minirredes e às curvas de carga impostas aos grupos 

geradores diesel, o dimensionamento de geradores FV para sistemas híbridos é mais crítico do 

que o dimensionamento de sistemas FV urbanos conectados à rede. Portanto, o planejamento 

da capacidade de geração FV deve ser feito visando garantir a confiabilidade do sistema e a 

estabilidade da rede. Desta forma, a qualidade do banco de dados solarimétricos é fundamental 

para o correto dimensionamento da usina FV (MOSCARDINI JR, 2020). 

3.2.1 IMPACTO NA EXPECTATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 

A análise da disponibilidade do recurso solar usando imagens de satélite e modelos de 

transferência radiativa para elaborar bancos de dados de irradiação solar é a técnica mais 

difundida e confiável empregada no dimensionamento de usinas FV, especialmente em locais 

sem estações de medição de radiação solar e histórico de medição de irradiação solar a longo 

prazo (LUIZ et al., 2018). Essas informações também são usadas para estimar os perfis de 

produção de energia esperados ao longo do ano e são a entrada inicial para todos os pacotes de 

software de simulação disponíveis no mercado (AYET E TANDEO, 2018). Portanto, a qualidade 

das informações do recurso solar local e do algoritmo de equacionamento empregados no 

dimensionamento de usinas solares FV são determinantes para correta hibridização de s em 

sistemas isolados. Em uma mesma minirrede, pode-se chegar a valores divergentes de potência 

FV instalada variando apenas o banco de dados solarimétricos e o programa computacional de 

simulação da expectativa de geração FV. 

O estudo de caso desenvolvido por Moscardini Jr e Rüther (2020) constatou que a seleção 

do banco de dados de irradiação solar, usando o mesmo software de dimensionamento FV, 

resultou em uma diferença considerável (perto de 20%) na expectativa de geração FV. A FIGURA 

7 ilustra estas diferenças de desempenho do sistema FV base avaliado neste estudo. Ao 

comparar as simulações realizadas usando o mesmo banco de dados de radiação solar e variar 

a ferramenta de dimensionamento FV, o software comercial PVsyst® resultou em um 

rendimento anual de energia ligeiramente superior (<1%) ao da ferramenta HOMER Energy®. 
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A variabilidade interanual dos bancos de dados de irradiação solar é outro fator que 

impacta no dimensionamento FV. Em Moscardini Jr (2020), foram analisados dez anos de dados 

de irradiação solar medidos por satélite para Buritis-RO. Verificou-se que para esta localidade, 

desconsiderando a degradação anual dos módulos FV, a expectativa de geração FV variou cerca 

de 7%. Ou seja, o emprego apenas dos dados de irradiação solar medidos em um ano ou do TMY 

sem levar em consideração a variabilidade interanual influencia na expectativa da geração FV. 

Portanto, os critérios mínimos de qualidade para seleção do banco de dados de irradiação 

solar a serem utilizados no cálculo da geração FV são: resolução espacial; resolução temporal; 

variabilidade interanual e as suas incertezas associadas. A expectativa de geração FV está 

diretamente relacionada com a escolha do banco de dados solarimétricos, que pode resultar em 

importantes consequências no dimensionamento e operação ideais das usinas híbridas com 

geração FV. 

 
Figura 7 - Desempenho comparativo do rendimento anual de energia do gerador FV para a comunidade de Buritis-

RO com potência FV de 99 kWp, em função do software de dimensionamento e do banco de dados de radiação 
solar. Adaptado de (MOSCARDINI JR, 2020). 

3.2.2 IMPACTO NO DIMENSIONAMENTO E NA SEGURANÇA OPERACIONAL DA MINIRREDE 

O dimensionamento ideal de geradores FV para usinas híbridas em minirredes isoladas 

está diretamente relacionado com a avaliação precisa do recurso solar disponível e é muito mais 

crítico do que o dimensionamento de geradores FV urbanos conectados à rede do SIN, que 

podem confiar na rede pública, para atender às deficiências na geração FV a qualquer momento, 

enquanto que em sistemas isolados os geradores diesel são tipicamente responsáveis por arcar 

com qualquer indisponibilidade do recurso solar. 

A variabilidade do recurso solar em diferentes escalas de tempo depende de ciclos 

sazonais, calculados com base no caminho solar e no clima local, que é muito menos previsível. 
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As condições atmosféricas e meteorológicas são responsáveis pela formação e movimentação 

das nuvens, que são abundantes na Região Amazônica. Quando as nuvens cobrem uma usina 

híbrida FV+diesel, as flutuações da saída da geração FV podem resultar em distúrbios no 

fornecimento de eletricidade à minirrede tais como: oscilações de tensão e frequência, aumento 

das distorções harmônicas, desequilíbrio de tensão e problemas de comutação. A ocorrência 

desses efeitos está relacionada com o dimensionamento do gerador FV, onde o 

sobredimensionamento eleva de forma desnecessária os custos de implantação e o 

subdimensionamento leva a possíveis problemas de confiabilidade no fornecimento de 

eletricidade à minirrede. (KUNDUR et al., 2004; LOPES et al., 2012; MOHAMMED et al., 2015; 

ABUJARAD et al., 2017; JAMAL et al., 2017). 

Quando o sistema híbrido conta também com um sistema de armazenamento de energia 

(SAE), o SAE pode absorver variações abruptas na geração FV, seja injetando energia em 

momentos de redução da irradiância, ou absorvendo energia em momentos de aumento 

demasiado da geração. Sendo assim, a adição de um sistema de armazenamento de energia 

adiciona confiabilidade ao sistema híbrido FV+bateria+diesel, deixando-o menos susceptível a 

instabilidades ocasionadas por variações no recurso solar. 

No estudo de caso desenvolvido por Moscardini Jr (2020), foi constatado que a seleção 

do banco de dados de irradiação solar pode resultar em uma variação de até 20% na expectativa 

de geração FV (FIGURA 8). Essa variação tem importantes consequências no dimensionamento e 

na segurança operacional de usinas híbridas com energia FV. 
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Figura 8 - Diferença na expectativa de geração FV para a comunidade de Buritis-RO em um dia típico anual, usando 

o mesmo software de dimensionamento FV de acordo com a seleção do banco de dados de irradiação solar 
(MOSCARDINI JR, 2020). 

Durante a fase de projeto, a seleção de uma base de dados de irradiação solar otimista 

leva ao subdimensionamento do sistema FV e consequentemente a falta de geração FV, 

podendo ocasionar problemas na confiabilidade no suprimento de energia para minirrede. 

Portanto, o subdimensionamento da FV pode resultar em impactos operacionais da UTE, pois 

parte da energia elétrica que deveria ser suprida pela UFV será gerada pela  levando a um gasto 

não programado com óleo diesel. Por outro lado, o sobredimensionamento da FV+diesel pode 

fazer com que os geradores diesel operem em valores muito baixos de carregamento em 

patamares elevados de consumo específico, aumentando seus custos de manutenção. Uma 

possível solução para absorver essa energia FV extra seria a implementação de um sistema de 

gerenciamento de energia utilizando usinas diesel automatizadas e/ou a adição de um sistema 

de armazenamento de energia.  

Em uma usina híbrida FV+diesel dimensionada para maximizar o nível de penetração de 

potência FV, esta variação pode levar a ocorrência mais frequente de eventos de instabilidade 

causados pela subcarga da UTE. Por outro lado, em uma usina híbrida FV+bateria+diesel, a 

incerteza associada ao recurso solar utilizado como base para simulações pode afetar o nível de 

penetração energética da energia solar FV no sistema, impactando os níveis de consumo de 

combustível e custos operacionais, mas sem afetar a estabilidade do sistema. Para um sistema 

FV+bateria+diesel, o recurso solar disponível afeta diretamente o dimensionamento do sistema 

de armazenamento de energia. Uma projeção de recurso solar otimista pode levar a um banco 

de baterias sobredimensionado, elevando os custos de implantação do sistema híbrido de forma 

desnecessária; enquanto uma expectativa de recurso solar mais conservadora pode resultar em 
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uma bateria de menor porte, resultando em um menor aproveitamento da geração FV, que será 

limitada por uma saturação da minirrede quando o sistema de armazenamento estiver 

completamente carregado. 

Portanto, a capacidade de geração FV deve ser planejada visando garantir a confiabilidade 

do sistema e a estabilidade da rede, uma vez que o excesso de geração FV pode levar a 

problemas de instabilidade de tensão e frequência, dependendo da topologia do sistema. Por 

outro lado, a falta de geração FV pode ocasionar problemas na confiabilidade no suprimento de 

energia para minirrede. Um sistema sobredimensionado aumenta desnecessariamente o custo 

de implantação e pode gerar problemas de estabilidade da rede. Por outro lado, um sistema 

subdimensionado pode ocasionar problemas na confiabilidade no suprimento de energia para 

a minirrede.  
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4. PENETRAÇÃO MÁXIMA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EM SISTEMAS 

ISOLADOS 

Os sistemas isolados são sistemas cuja operação é mais sensível, pois não existe um 

sistema integrado capaz de absorver oscilações de potência, se fazendo necessário um sistema 

robusto e confiável para o suprimento ininterrupto de energia para estas localidades. O 

fornecimento de eletricidade para comunidades isoladas é realizado majoritariamente por 

usinas termoelétricas (UTEs) a diesel que, apesar de possuírem menor investimento inicial, 

apresentam elevados custos de operação e geração de energia, além de existir um impacto 

ambiental e social atrelado à emissão de gases de efeito estufa na atmosfera e ao ruído dos 

geradores nestes sistemas. 

As fontes de energia renovável avaliadas neste estudo dispensam o uso de combustível, 

sendo que fazem uso de recurso solar e eólico localmente disponíveis. Entretanto, estas fontes 

são intermitentes, ou seja, necessitam de estratégias de suporte para garantir o suprimento e 

estabilidade da minirrede de forma constante. 

Sendo assim, uma maior penetração de energia proveniente de fonte renovável reduz os 

custos de operação e manutenção, e as emissões de gases do efeito estufa da minirrede; todavia 

a inserção de fontes renováveis introduz um nível de instabilidade e incerteza ao sistema, se 

fazendo necessária uma análise para avaliação do uso de estratégias de mitigação para evitar 

déficit no suprimento da minirrede. Esse estudo visa avaliar, através de simulações, a efetividade 

de estratégias que buscam aumentar a confiabilidade de sistemas híbridos com fontes 

renováveis e intermitentes de energia, permitindo uma maior penetração de energia renovável 

nestes sistemas. 

Devido ao exposto na SEÇÃO 2 as análises seguintes irão focar na fonte solar, que 

apresentou maior facilidade técnica de implantação e expansão no contexto dos sistemas 

isolados. As simulações foram realizadas através do software HOMER Pro®, especializado na 

simulação de minirredes e capaz de realizar o despacho da UTE diesel em paralelo com outras 

fontes de energia para o atendimento de uma demanda. 

O parâmetro utilizado para quantificar a penetração FV de potência em relação a 

demanda da localidade é o Nível de Penetração (NP) FV (𝑁𝑃𝐹𝑉), dado pela razão entre a potência 

CC instalada do sistema FV em Wp (𝑃𝐹𝑉) e a máxima potência de demanda medida na localidade 

de estudo (𝑃𝑚𝑎𝑥), conforme mostra a EQUAÇÃO (1). 

𝑁𝑃𝐹𝑉 =
𝑃𝐹𝑉
𝑃𝑚𝑎𝑥

 (1) 
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Outro parâmetro importante utilizado nesta análise é o Nível de Penetração Energética 

(NPE), dado pela energia consumida proveniente do sistema FV (𝐸𝐹𝑉) e a energia total 

consumida pela carga da localidade (𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙), como mostra a EQUAÇÃO (2). O NPE visa quantificar 

a penetração energética da fonte renovável, e é equivalente à redução de consumo de 

combustível e à redução de emissões de gases do efeito estufa do sistema isolado. Vale ressaltar 

que não é considerada aqui a energia perdida no sistema FV em razão de perdas ou qualquer 

limitação imposta pela minirrede. 

𝑁𝑃𝐸𝐹𝑉 =
𝐸𝐹𝑉
𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

 (2) 

4.1. PREMISSAS E DADOS UTILIZADOS NO ESTUDO 

O estudo aqui apresentado para a maximização do nível de penetração de energia 

renovável em sistemas isolados utiliza como referência os dados de carga e de recurso solar 

reais da localidade de Izidolândia-RO, visando a extrapolação para outras comunidades do SISOL. 

O clima local, segundo a classificação de Köppen-Geiger é de clima tropical úmido (Am), 

conforme apresentado na FIGURA 9. Este clima é caracterizado por temperaturas médias 

mensais acima de 18°C em todos os meses do ano e grandes quantidades de chuva durante a 

estação chuvosa, geralmente na forma de tempestades frequentes, e uma quantidade 

considerável de precipitação também durante a estação seca. 

As análises desse relatório foram realizadas em base horária, pois os dados de demanda 

e de recurso solar foram caracterizados em forma horária. O uso de dados na base horária 

implica em uma atenuação de eventos de curta duração que podem afetar a geração FV, como 

a passagem de nuvens. A FIGURA 10, traz um exemplo de como o uso de dados com baixa 

resolução temporal (em cinza), pode atenuar eventos de curta duração que apenas podem ser 

observados em dados com maior resolução temporal (em azul). 

Estudos anteriores que analisaram a máxima penetração FV em sistemas isolados 

(RÜTHER et al., 2016), onde foi medida a irradiância solar em período de cinco minutos e sua 

comparação com resolução horária, mostraram que a conclusão quanto à penetração do 

sistema FV é praticamente a mesma para ambas as bases de dados. A FIGURA 11 apresenta a 

frequência de instabilidade quando comparada a resolução horária em relação a resolução de 

cinco minutos. Na avaliação utilizando dados horários seria possível concluir que a potência 

máxima do sistema FV seria de uma usina de 2,5MWp (zero eventos de indisponibilidade) 

enquanto a avaliação utilizando dados minutais mostra que mesmo um sistema de 2,5MWp 

ainda iria levar a uma instabilidade da usina (um evento de indisponibilidade). De maneira geral 

para a localidade de Buritis-RO, cidade avaliada no projeto de P&D ANEEL 0498/2009, seria 
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possível concluir que dados horários de irradiação seriam satisfatórios para a avaliação de 

penetração do sistema, desde que observados esta importante subcontabilização de eventos.  

 

Figura 9 - Mapa brasileiro de classificação climática de acordo com os critérios Köppen-Geiger 

indicando a localidade do estudo (Izidolânda-RO). Adaptado de (ALVARES et al., 2013) . 
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Figura 10 - Exemplo de mitigação de eventos por base temporal (DO NASCIMENTO et al., 2020). 

 
Figura 11 - Frequência de instabilidade do sistema, comparando (Esquerdo) dados de irradiância solar com 

resolução de uma hora e (Direito) dados da entrada com resolução de cinco minutos. 

4.1.1 DEMANDA 

De acordo com o Planejamento do Atendimento aos Sistemas Isolados Horizonte 2024 – 

Ciclo 2019 (EPE,2019) o SISOL possui um consumo médio de 10.806 MWh e consumo mediano 

de 1410MWh. A FIGURA 12 apresenta o gráfico de caixas da variação normalizada da demanda 

e da energia do SISOL. 



Avaliação de Fatores Críticos na Integração de Fontes Intermitentes de Energia em Sistemas Isolados 

Rua Lauro Linhares, 2123, Torre A, sala 503 - Trindade - Florianópolis 

Santa Catarina - Brasil - CEP 88036-003   

34 

 
Figura 12 - Diagrama de caixas da variação de carga e demanda do SISOL 

A FIGURA 13 e FIGURA 14 apresenta o diagrama de dispersão dos sistemas isolados do 

SISOL 

 
Figura 13 - Diagrama de dispersão dos sistemas do SISOL 
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Figura 14 - Diagrama de dispersão dos sistemas do SISOL - DETALHE A 

O diagrama de dispersão não contempla a cidade de Boa Vista – RR, pois o consumo e a 

demanda máxima da mesma são elevadas (1.347.717MWh e 244.725kW respectivamente) 

quando comparada as demais localidades do SISOL. As características de demanda e consumo 

de Izidolândia-RO estão próximas às características medianas do sistema. 

O presente documento utiliza a localidade de Izidolândia-RO como estudo de caso, pois 

sua demanda e consumo são próximas as medianas do SISOL 

A FIGURA 15 apresenta o perfil anual de demanda de Izidolândia-RO, medido com 

resolução horária no ano de 2019 e disponibilizado pela EPE para o Leilão dos Sistemas Isolados 

de 2021(EPE,2020) 

 
Figura 15 - Perfil anual de demanda do sistema isolado de Izidolândia-RO para 2019 (EPE,2020) utilizado nas 

análises de maximização de penetração de energia renovável em minirredes. 

A demanda máxima medida neste período foi de 225 kW, enquanto a demanda média foi 

de 135 kW. Tendo como objetivo o uso de dados mais fidedignos para a análise, a curva de 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0 100 200 300 400 500 600 700 800

C
o

n
su

m
o

 [
G

W
h

]

Demanda máxima [kW]

Mediana

Izidolândia

0

50

100

150

200

250

P
o

tê
n

ci
a 

[k
W

]

Demanda Demanda Média



Avaliação de Fatores Críticos na Integração de Fontes Intermitentes de Energia em Sistemas Isolados 

Rua Lauro Linhares, 2123, Torre A, sala 503 - Trindade - Florianópolis 

Santa Catarina - Brasil - CEP 88036-003   

36 

demanda medida foi modificada, suprimindo eventos de falha que aconteceram nessa 

localidade para o período de dados fornecidos, sendo que a demanda em momentos de falha 

foi determinada através da média entre a demanda na hora anterior e posterior à falha. 

De acordo com as diretrizes do Leilão para Suprimento aos Sistemas Isolados de 2021 

(EPE,2020), a disponibilidade de potência requerida para a localidade de Izidolândia-RO é de 

337,5 kW, equivalente a 150% da demanda máxima. Este valor foi adotado como capacidade do 

grupo gerador diesel de referência, sendo então que a demanda média é de 40% da capacidade 

de geração diesel de referência. 

As análises foram realizadas para o período de um ano sem aumento de carga previsto. 

4.1.2 GRUPO GERADOR DIESEL 

Para sistemas com múltiplos geradores diesel por UTE, o despacho é realizado de forma 

que os geradores diesel busquem pontos de operação acima de 30% da potência nominal do 

gerador, sendo este um valor limite de carregamento do gerador diesel. Nas simulações 

realizadas o atendimento da demanda é analisado de forma horária, ligando-se um novo 

gerador quando o carregamento do equipamento estiver próximo de sua potência nominal. A 

estratégia de acionamento de novos geradores depende do modelo, curva de consumo 

específico e automatização do gerador diesel. No estudo de caso aqui avaliado, visando 

integração das fontes intermitentes, foi considerado 65% de carregamento do gerador como 

limite para acionamento de uma nova máquina. Logo, caso cada gerador no sistema esteja 

operando com carga acima de 65% há possibilidade de ligar novos geradores, e desligando-se 

geradores caso haja mais de um gerador diesel no sistema e caso cada gerador esteja operando 

a 30% ou menos de sua capacidade nominal. A FIGURA 16 apresenta um exemplo de despacho 

com dois geradores diesel. 
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Figura 16 - Exemplo de operação de uma UTE com dois geradores diesel. 

Observa-se que para o exemplo com dois geradores inicialmente o gerador 1 (GT1) atende 

à demanda completa. Na hora 3, a demanda ultrapassa 65% da potência nominal do GT1, sendo 

que nesse instante o gerador 2 (GT2) é acionado. A partir da hora 4 o gerador GT2 está pronto 

para operar, portanto, GT1 e GT2 passam a dividir a carga, operando com aproximadamente 

32,5% de sua capacidade nominal cada. No instante 7 os geradores estão trabalhando a 30% de 

carga e a demanda está diminuindo, nesse instante o GT2 desliga e o GT1 assume o atendimento 

da demanda. 

Com a inserção de geração FV, inicialmente a demanda é subtraída da geração FV para se 

obter a demanda líquida a ser atendida pela UTE, a partir desta demanda líquida o despacho dos 

geradores é realizado como apresentado anteriormente. 

A premissa utilizada para o consumo do gerador diesel foi um consumo nominal de 234 

L/MWh com densidade de 0,85 kg/L. A curva de consumo em L/h de acordo com o 

carregamento do gerador é apresentada na FIGURA 17.  
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Figura 17 - Curva de consumo dos geradores a diesel. 

4.1.3 DADOS AMBIENTAIS 

Para se definir o banco de dados mais adequado para a região do sistema isolado, foram 

analisados os dados de irradiação global estimados por três bancos de dados: NASA, Meteonorm 

e Atlas Brasileiro de Energia Solar 2ª edição. A seguir são descritos os bancos de dados 

analisados, modelos utilizados nas séries sintéticas de dados fornecidos e incertezas associadas. 

4.1.3.1 Meteonorm 

O Meteonorm é um conceituado banco de dados que contém valores para a radiação 

solar, temperatura e outras grandezas medidas. Os valores medidos são baseados em medições 

de longo prazo obtidos em solo ou interpolados através de estações próximas ao local desejado; 

o programa também utiliza dados de satélite na ausência de dados medidos. Para o Brasil, esta 

avaliação é baseada em dados de irradiação solar do período de 1996-2015 (Meteotest, 2020). 

Para obter dados sintéticos em resolução horária, necessária para as simulações de 

produção anual de energia, o software utiliza uma cadeia de algoritmos derivados de dados 

mensais (Remund, 2008; Remund, Wald e Page, 2003). 

O primeiro passo da cadeia é obtido a partir da média mensal do fator de turbidez 

atmosférica de Linke, que é utilizado para reproduzir o modelo de dia limpo (clear sky model) 

(Remund, 2008). Um total de 268 estações, incluindo estações do Brasil, foi utilizado para 

construir esta base de dados (Remund, Wald, Lefèvre, et al., 2003) que depois foi aperfeiçoada 

com dados de satélite e outras estações de referência (Remund e Domeisen, 2010). 

A partir do modelo de dia limpo e dos dados mensais de irradiação, o algoritmo fornece 

dados diários de irradiação solar utilizando uma matriz de transição de Markov, calculada 

utilizando a metodologia de Aguiar, Collares-Pereira e Conde (1988). O modelo utiliza dados de 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0% 20% 40% 60% 80% 100%

C
o

n
su

m
o

 e
sp

ec
if

ic
o

 [
L/

h
]

Fator de carregamento do gerador

Potência nominal (100% de  carregamento) = 168,75 kW



Avaliação de Fatores Críticos na Integração de Fontes Intermitentes de Energia em Sistemas Isolados 

Rua Lauro Linhares, 2123, Torre A, sala 503 - Trindade - Florianópolis 

Santa Catarina - Brasil - CEP 88036-003   

39 

1380 estações meteorológicas disponíveis, sendo 76 destas localizadas na região da América do 

Sul e América Central (Meteotest, 2020). Para gerar dados em base horária, o algoritmo utiliza 

o modelo de autorregressão Gaussiana (TAG - Time dependent, Auto-regressive, Gaussian 

model) (Remund et al., 1998). O modelo baseado na metodologia de Aguiar e Collares-Pereira 

(1992) foi desenvolvido utilizando dados de cinco estações BSRN/Surfrad dos Estados Unidos 

(Table Mountain, Fort Peck, Bonville, Penn State Univ., Sioux Falls) (Remund, 2008). 

Abaixo são listadas informações e características dos dados solarimétricos obtidos para 

as coordenadas geográficas analisadas: 

• Incerteza anual GHI: 6% 

• Incerteza temperatura ambiente: 2,3°C 

• Período dos dados GHI: 1996-2015 

• Período dos dados temperatura: 2000-2019 

• Fonte dos dados GHI: interpolação de dados de satélite (GOES-E) 

• Fonte dos dados de temperatura: interpolação de dados medidos 

• Resolução espacial: 0,125° (10 x 10km) 

• Resolução temporal: dados sintéticos horários obtidos a partir de dados mensais 

4.1.3.2 Atlas Brasileiro de Energia Solar 

O INPE em conjunto com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) publicou em 

2006, como um dos resultados do projeto SWERA, o “Atlas Brasileiro de Energia Solar”, 

posteriormente atualizado em 2017, em sua segunda edição. O Atlas apresenta dados de 

irradiação na superfície terrestre, obtidos a partir do tratamento, via modelos de transferência 

radiativa (modelo BRASIL-SR), de uma série histórica (jul/1995 a dez/2015) de dados e imagens 

de satélite geoestacionário, posteriormente validados por dados coletados em estações de 

superfície. A incerteza atribuída para o Atlas foi de 5,5% considerando o máximo desvio 

percentual para P90 para a região avaliada. 

Abaixo são listadas informações e características dos dados solarimétricos obtidos para 

as coordenadas geográficas analisadas: 

• Incerteza anual GHI: 5,5% 

• Período dos dados GHI: 1999-2015 

• Fonte dos dados GHI: modelo de transferência radiativa (Brasil-SR) derivado de 

satélite (GOES)  

• Resolução espacial: 3 x 5 km 

• Resolução temporal: dados sintéticos horários obtidos a partir de dados mensais 



Avaliação de Fatores Críticos na Integração de Fontes Intermitentes de Energia em Sistemas Isolados 

Rua Lauro Linhares, 2123, Torre A, sala 503 - Trindade - Florianópolis 

Santa Catarina - Brasil - CEP 88036-003   

40 

4.1.3.3 NASA SSE 

O banco de dados da NASA, Meteorologia de Superfície e Energia Solar (SSE), é resultado 

da combinação de várias pesquisas por satélite do Programa de Ciências Aplicadas da NASA, 

incluindo GEOS-1, GOES, POES, entre outros e utiliza 22 anos de dados climatológicos globais de 

insolação e meteorologia. Os dados são disponibilizados gratuitamente no site da NASA (NASA, 

2020). 

Os dados de irradiação solar foram obtidos a partir do NASA/Global Energy and Water 

Cycle Experiment - Surface Radiation Budget (NASA/GEWEX SRB) (Moscardini and Rüther, 2020), 

usando estações meteorológicas em solo, imagens de satélite geoestacionários de 1983 a 2007 

e 55x55 km de resolução. Para os anos de 2008 e 2012 os dados foram obtidos através do CERES 

FLASHFlux Version 2 (D, E, G, H) e de 2012 até 2020 através do CERES FLASHFlux Version 3 (A, B, 

C). 

Abaixo são listadas informações e características dos dados solarimétricos: 

• Incerteza anual GHI: 13-16% 

• Período dos dados GHI: 1983-2020 

• Período dos dados temperatura: 1981-2020 

• Fonte dos dados GHI: derivado de fontes variadas 

• Resolução espacial: 55 x 55 km 

• Resolução temporal: dados sintéticos horários obtidos a partir de dados mensais 

4.1.3.4 Dados Utilizados 

A FIGURA 18 apresenta uma análise comparativa entre os bancos de dados avaliados para 

uso na presente análise. Observa-se que o banco de dados Meteonorm 8.0 apresenta resultados 

bastante elevados em relação aos demais bancos de dados avaliados. Por apresentar um perfil 

mais conservador, e com base na análise apresentada na SEÇÃO 3, optou-se por utilizar dados 

da segunda edição do Atlas Brasileiro de Energia Solar (INPE 2017) nesta análise. 
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Figura 18 - Média mensal e anual de irradiação global horizontal diária dos bancos de dados avaliados para a 

localidade do estudo (Izidolândia-RO). 

Para a estimativa de produção de energia dos geradores FV do estudo foram então 

utilizados os dados de irradiação do Atlas Brasileiro de Energia Solar e de temperatura do 

software Meteonorm 8.0. A FIGURA 19 apresenta as médias mensais de irradiação global 

horizontal e temperatura ambiente para a localidade do estudo, bem como e a média anual. 

 
Figura 19 - Média mensal e anual de irradiação global horizontal diária e temperatura ambiente para a localidade 

do estudo (Izidolândia-RO). 

Observa-se que o perfil solarimétrico apresenta correlação com a demanda da localidade, 

sendo que nos meses de agosto a dezembro há maior incidência de recurso solar e um aumento 

na demanda. 
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4.1.4 SISTEMA FOTOVOLTAICO 

O sistema FV de referência utilizado no estudo foi simulado no software PVsyst® em 

blocos de 6,6 kWp de potência.Os sistemas base foram considerados como fixos com 10° de 

inclinação e orientados ao norte, a exceção dos sistemas com rastreador, para os quais foram 

utilizados rastreadores de um eixo (rastreamento L-O) com variação de inclinação de ±60°. Os 

módulos utilizados no estudo são monofaciais de silício monocristalino, com 156 células half-

cell, potência individual de 440 Wp e eficiência de 20,31%. A TABELA 2 apresenta as premissas 

para perdas empregadas na simulação. 

Os blocos FV utilizados como base são de baixa potência para possibilitar uma análise 

gradual da penetração de potência e da penetração de energia nos sistemas isolados. Quando 

os blocos são agrupados o sistema pode passar a utilizar inversores com potência compatível 

com a soma das potências dos blocos. O fator de carregamento do inversor (FCI), dado pela 

razão entre a potência de pico C.C da usina FV e a potência nominal C.A de seus inversores, 

utilizado neste estudo foi de 120% para as análises de estratégias que não envolvem variação 

de sobrecarregamento de inversores. 
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Tabela 2 - Relatório de perdas da simulação FV do sistema de referência. 

 Valor 
Ganhos/ 
perdas 

PR 

 kWh/m² % % 

Irradiação global horizontal 1.692   

Irradiação no plano inclinado 1.736 2,60% 100% 

Sombreamento do horizonte 1.736 0,0% 100,0% 

Perdas por reflexão 1.678 -2,7% 96,7% 

Sujeira 1.636 -3,0% 94,2% 
 kWh/kWp % % 

Perdas por irradiação 1.624 -0,7% 93,5% 

Perdas por temperatura 1.501 -7,0% 86,5% 

Perdas de qualidade do módulo 1.501 0,0% 86,5% 

Perdas por degradação induzida 
(LID+LeTID+PID) 

1.456 -2,6% 83,9% 

Perdas de interconexão (mismatch) 1.440 -0,9% 83,0% 

Perdas no cabeamento CC 1.438 -0,1% 82,8% 

Perdas no Inversor 1.414 -1,4% 81,5% 

Perdas no cabeamento CA 1.409 -0,3% 81,1% 

Perdas no transformador 1.398 -0,6% 80,5% 

Perdas de indisponibilidade 1.377 -1,2% 79,3% 

TOTAL 1.377  79,3% 

 

4.1.5 SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

O sistema de armazenamento é composto por blocos de sistema com 1MWh, que 

corresponde a 25% da energia necessária para 24h de atendimento à carga no dia no qual a 

energia consumida foi máxima. Portanto cada bloco do sistema de armazenamento é projetado 

para suprir 6h. 

A TABELA 3 apresenta as premissas adotadas para as simulações dos sistemas de 

armazenamento. As análises foram realizadas para o período de um ano sem consideração da 

degradação do sistema de armazenamento. 

Tabela 3 - Premissas adotadas para a simulação do sistema de armazenamento. 

Descrição Valor 

Máxima Profundidade de Descarga 80% 
Eficiência da Bateria 92% 

Eficiência do Conversor Bidirecional (inversor) 98% 
Eficiência do Conversor Bidirecional (retificador) 98% 

Eficiência Global do Sistema de Armazenamento 88,4% 
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4.2. USINAS DIESEL SEM AUTOMATIZAÇÃO 

Esta seção apresentará as estratégias passivas que podem ser usadas para reduzir os 

efeitos da intermitência do recurso solar e possibilitar o aumento da taxa de penetração da 

energia renovável. 

Para a análise das estratégias de aumento da penetração de energia FV, é necessário 

primeiramente definir os eventos de instabilidade do sistema. O sistema pode apresentar 

instabilidade quando um ou mais geradores diesel da UTE operam com carga demasiadamente 

baixa (subcarga), o que pode acontecer quando a demanda é muito baixa ou quando a geração 

FV é muito alta e resta pouca demanda para ser atendida pelo grupo gerador diesel. 

Instabilidade pode ocorrer também em decorrência de eventos de rampa onde o sistema solicita 

um aumento súbito de potência para atender a demanda e os geradores ativos não são capazes 

de atender a este aumento, sendo necessária a partida de um novo gerador, sem margem para 

uma transição suave de carga entre os geradores já operando e o gerador recém inicializado. 

Neste estudo, a caracterização do evento de instabilidade por subcarga se dá quando o 

gerador diesel trabalha abaixo de 30% de sua potência nominal. Estes eventos ainda foram 

subclassificados entre eventos de carga abaixo de 10% da capacidade nominal, entre 10% e 20%, 

e entre 20% e 30%. A FIGURA 20 ilustra um exemplo de dia com instabilidade para um sistema 

híbrido FV+Diesel sem automatização e sem nenhum armazenamento de energia, onde há a 

operação de apenas um gerador diesel associado a um sistema FV com potência nominal de 

aproximadamente 20% da demanda de referência do sistema (20% de penetração de potência) 

e fator de carregamento do inversor (FCI) de 120%. 
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Figura 20 - Exemplo de evento de instabilidade na minirrede causado por subcarga de geradores diesel. 

Observa-se que próximo das 10:00 a geração FV é elevada e a demanda cai abruptamente, 

resultando em uma demanda líquida (demanda subtraída de potência FV) muito baixa. Neste 

momento tem-se uma instabilidade na minirrede, situação que se estende até as 14:00. Nesse 

intervalo a UTE trabalhou em 3 (três) situações distintas de subcarga:  

• Ponto A – UTE trabalhando em regime não ótimo com carga abaixo de 30%, mas 

acima de 20% da carga nominal; 

• Ponto B – UTE trabalhando em regime preocupante com carga abaixo de 20%, 

mas acima de 10% da carga nominal; 

• Ponto C – UTE trabalhando em regime crítico de instabilidade com carga abaixo 

de 10% da carga nominal. 

Outro evento de instabilidade que pode acontecer em minirredes sem automatização e 

sistemas de armazenamento são os eventos de instabilidade causados por aumento rápido de 

potência demandada, que tipicamente acontecem quando há mais de um gerador diesel no 

sistema. Este evento de instabilidade é caracterizado pela solicitação instantânea de carga 

implicando na necessidade de partida de mais um gerador diesel do sistema, sem margem para 

uma transição suave de potência entre as máquinas. As máquinas rotativas necessitam de um 

tempo mínimo em operação para atingir estabilidade de frequência e tensão, assim o evento de 
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instabilidade se dá pela falta de potência disponível no momento para atender a necessidade 

de demanda. A FIGURA 21 apresenta um dia que ocorre um evento de instabilidade por rampa. 

Nesse exemplo a potência de referência está dividida em quatro máquinas para o sistema. 

 
Figura 21 - Exemplo de evento de instabilidade na minirrede causado por rampa de potência de geradores diesel. 

Observa-se que para cada passo de simulação existe uma margem de potência 

demandada que os geradores, em sua configuração atual (número de máquinas ligadas naquele 

instante), podem atender (barras verdes). Entretanto, essas margens podem não ser suficientes 

para atender a demanda, por exemplo, às 15:00 a variação de demanda requerida do grupo 

gerador foi maior que a disponibilidade de geração a diesel naquele instante, causando assim 

um evento de instabilidade na minirrede. 

Para o cenário base, em que não se tem a inserção de um sistema FV na minirrede, já se 

observam eventos de instabilidade no sistema. Para fins desta análise, serão contabilizados 

apenas eventos de instabilidade além dos já ocorridos no caso base, ou seja, apenas eventos de 

instabilidade ocasionados pela inserção da fonte renovável ao sistema isolado. 
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Durante as análises, foi observado que existe um certo nível de aleatoriedade no número 

de eventos de instabilidade por rampa de potência, visto que a ocorrência destes eventos 

depende de múltiplos fatores, sendo eles a demanda da comunidade, a potência do sistema FV, 

e principalmente o ponto de operação da UTE, ou seja, o número de geradores ligados naquele 

instante. O número de geradores operando em um dado instante e, consequentemente, a 

margem de potência disponível para absorção de rampas de potência, varia de acordo com a 

demanda líquida (demanda da localidade subtraída a potência FV naquele instante). Ao se variar 

o nível de penetração de potência FV nos diversos cenários analisados, o número de geradores  

diesel ligados em um dado instante - e a respectiva margem de potência - pode ser menor ou 

maior a depender da potência FV e da demanda naquele momento. Sendo assim, foi observado 

que o número de eventos de instabilidade por rampa de potência pode aumentar para uma 

dada penetração FV e voltar a diminuir para uma penetração maior, caso esta coloque o sistema 

em um outro ponto de operação, com margem de potência suficiente para absorver a variação 

de demanda líquida sem a ocorrência de um evento de instabilidade. Isso mostra que esta 

penetração intermediária - onde se tem eventos de instabilidade por rampa, os quais podem ser 

menores para um nível de penetração FV maior - ainda não é um nível para o qual o número de 

eventos de instabilidade passa a crescer significativamente, mas sim apenas uma coincidência 

dos fatores da simulação que levam ao evento de instabilidade por rampa. Neste estudo, o nível 

de penetração FV máximo será então considerado como aquele a partir do qual o número de 

eventos de instabilidade por rampa passa apenas a aumentar, sem retroceder ou estabilizar em 

um patamar de descida. Levando em consideração este fato, foram analisados todos os cenários 

deste estudo e concluiu-se que para até três eventos de instabilidade por rampa causados pela 

penetração FV ainda pode-se considerar o cenário como viável, visto que a probabilidade destes 

eventos não é grande, pois dependem de um conjunto de fatores simultâneos. 

Já para eventos de instabilidade por subcarga, a tendência é que o número de eventos 

cresça com o aumento da penetração FV, pois o mesmo reduz proporcionalmente a demanda 

líquida mínima da localidade. Contudo, ao se admitir que um cenário somente é valido na 

ausência de eventos de instabilidade por subcarga, o cenário base de inserção de sistema FV 

passa a ter um nível de penetração FV máximo muito abaixo do praticado na realidade e 

reportado na literatura. Sendo assim, para fins deste estudo, serão considerados cenários 

válidos aqueles que apresentarem até três eventos de instabilidade por subcarga, de modo a 

calibrar a análise com o contexto técnico atual. 

Nas tabelas de apresentação dos resultados, cenários sem eventos de instabilidade são 

marcados em verde, cenários com eventos de instabilidade tolerados são marcados em amarelo, 

enquanto cenários não tolerados são marcados em vermelho. Vale ressaltar que a determinação 
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do número total de eventos de instabilidade tolerados é feita com base no pior cenário entre 

eventos por subcarga e eventos por rampa, e não com base no número total de eventos de 

instabilidade. 

Segundo a literatura, a penetração típica de geradores FV em sistemas isolados não 

automatizados varia entre de 10% a 20% (LAVE; STEIN; ELLIS, 2012;SHIVASHANKAR et al., 2016; 

RÜTHER et al., 2003). Contudo, existem estratégias passivas que podem ser utilizadas em 

sistemas isolados não automatizados que buscam reduzir a variabilidade instantânea da energia 

solar, possibilitando o aumento na máxima penetração FV. Neste trabalho, são analisados os 

efeitos de quatro estratégias passivas para aumento no nível de penetração máximo FV, sendo 

elas: 

• Divisão de potência do grupo gerador diesel em múltiplos geradores 

• Dispersão geográfica dos sistemas FV 

• Uso de rastreadores de um eixo nos sistemas FV 

• Sobrecarregamento dos inversores FV 

Essa seção visa apresentar a eficácia destas estratégias passivas que possibilitam o 

aumento de penetração de energia solar FV.  

4.2.1 DIVISÃO DE POTÊNCIA DO GRUPO GERADOR DIESEL 

Esta estratégia visa dividir a potência total requerida do sistema em um número maior de 

máquinas, com capacidade individual reduzida. Reduzindo a potência dos geradores o limiar de 

indisponibilidade da minirrede por subcarga é reduzido proporcionalmente, possibilitando uma 

maior penetração FV. Contudo, esta divisão da potência requerida em um número maior de 

máquinas aumenta a dinâmica de desligamento e acionamento de geradores, fazendo com que 

o sistema fique mais susceptível a eventos de indisponibilidade por rampa de potência. Além 

disso sistemas com maior número de geradores a diesel o CAPEX da geração termoelétrica tende 

a aumentar. 

A FIGURA 22 apresenta a curva de demanda para a localidade do estudo e as diferentes 

demandas mínimas aceitáveis (30% da capacidade nominal do gerador diesel) de acordo com o 

número de geradores utilizados na divisão da potência requerida. Foram analisados cenários 

com um, dois, quatro e oito geradores diesel dividindo a potência requerida igualmente entre 

si. Não foram analisados sistemas com um maior número de máquinas pois este tipo de cenário 

aumentaria demasiadamente os custos de implantação e manutenção da UTE. Adicionalmente, 

para esta localidade, um número maior de geradores resultaria em máquinas com capacidade 

nominal pequena, as quais possuem preço pouco atrativo para este tipo de aplicação. 
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Figura 22 - Perfil de demanda para a localidade do estudo (Izidolândia-RO) e carga mínima das UTEs de acordo com 

número de geradores diesel empregados. 

Para o cenário em que se tem apenas um gerador diesel para atender à potência 

requerida da localidade, o próprio perfil de demanda já ocasiona eventos de instabilidade por 

subcarga. Para múltiplos geradores esses eventos de instabilidade não acontecem no caso base, 

ou seja, sem inserção de outra fonte de energia ao sistema. 

Para analisar os efeitos da inserção de geração FV em sistemas com múltiplos geradores 

diesel, foram simulados diversos cenários aumentando-se a penetração FV em passos de 3% de 

potência em relação à potência máxima da demanda e observando-se os eventos de 

instabilidade na minirrede 

A FIGURA 23 apresenta os eventos de instabilidade observados no cenário com um 

gerador diesel na UTE. Observa-se que em qualquer nível de penetração de potência há eventos 

nos quais o gerador diesel trabalha em regime não ótimo, entre 20% e 30% de sua capacidade 

nominal. Isso acontece pois quando se tem apenas um gerador de grande porte para suprir a 

potência requerida, a mínima potência de trabalho (30% da capacidade nominal) é facilmente 

ultrapassada pela demanda líquida (demanda da localidade subtraída da potência FV no 

respectivo instante), sendo inviável a penetração FV sem causar instabilidade no sistema. Em 

contraponto, neste cenário com apenas um gerador de grande porte não são observados 

eventos de instabilidade por rampa, pois não há necessidade de se acionar outro gerador no 

decorrer da operação. 
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Figura 23 - Eventos de instabilidade no período de um ano da minirrede para diferentes níveis de penetração FV em 

um sistema onde apenas um gerador diesel é responsável pela potência total requerida do sistema. 

A FIGURA 24 apresenta os eventos de instabilidade observados no cenário em que se tem 

dois geradores diesel na UTE, sendo que a potência requerida para a localidade é dividida entre 

as duas máquinas. Neste cenário, a máxima penetração FV é de 15% em relação à máxima 

demanda. 

 
Figura 24 - Eventos de instabilidade no período de um ano da minirrede para diferentes níveis de penetração FV em 

um sistema onde dois geradores diesel são responsáveis pela potência total requerida do sistema. 

A FIGURA 25 e a FIGURA 26 apresentam os eventos de instabilidade observados no caso 

com quatro e oito geradores diesel na UTE, respectivamente. Nestes cenários os eventos de 

rampa são mais recorrentes, pois há uma dinâmica maior de desligamento e acionamento dos 

geradores. Para ambos os casos, a máxima penetração solar FV de 21%, limitada por eventos de 

instabilidade causados por rampas de potência. 
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Figura 25 - Eventos de instabilidade no período de um ano da minirrede para diferentes níveis de penetração FV em 

um sistema onde quatro geradores diesel são responsáveis pela potência total requerida do sistema. 

 

 
Figura 26  - Eventos de instabilidade no período de um ano da minirrede para diferentes níveis de penetração FV em 

um sistema onde oito geradores diesel são responsáveis pela potência total requerida do sistema. 

A TABELA 4 apresenta os mesmos resultados das imagens anteriores, porém de forma mais 

clara para a comparação entre os cenários, de forma a se encontrar o cenário onde se tem a 

maior penetração de potência FV. 

Observa-se que ao aumentar o número de geradores é possível aumentar a penetração 

FV quando analisado os eventos de subcarga, pois os geradores são menores e a carga mínima 

de trabalho consequentemente é menor. Todavia, o aumento de número de geradores resulta 

em desligamentos frequentes de geradores, deixando o sistema mais susceptível a eventos de 

instabilidade causados por rampa de potência.  
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Tabela 4 - Eventos de instabilidade no período de um ano observados na divisão da potência requerida em diferentes 
números de geradores diesel. 

  Subcarga Rampa Eventos de Instabilidade 
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NP FV 

0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3% 42 0 0 0 0 1 1 1 42 1 1 1 

6% 125 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 

9% 232 0 0 0 0 1 2 2 232 1 2 2 

12% 375 1 0 0 0 0 2 3 375 1 2 3 

15% 554 2 0 0 0 0 2 2 554 2 2 2 

18% 726 4 0 0 0 0 1 0 726 4 1 0 

21% 930 5 0 0 0 0 1 2 930 5 1 2 

24% 1116 6 0 0 0 0 4 5 1116 6 4 5 

27% 1316 20 1 0 0 0 7 9 1316 20 8 9 

30% 1511 46 2 0 0 0 10 12 1511 46 12 12 

32% 1707 84 3 1 0 0 9 13 1707 84 12 14 

35% 1871 127 3 1 0 0 10 17 1871 127 13 18 

38% 2029 202 11 3 0 1 13 27 2029 203 24 30 

41% 2136 276 23 3 0 3 18 37 2136 279 41 40 

44% 2240 385 52 7 0 4 33 57 2240 389 85 64 

 

Dentre os cenários analisados, o cenário ótimo é aquele em que se tem quatro ou oito 

geradores diesel na UTE, dividindo a potência total requerida para o sistema igualmente entre 

as máquinas. Nestes cenários foi possível alcançar a máxima penetração de potência FV de 21% 

em relação à máxima demanda do sistema. 

A carga de Izidolândia-RO contempla uma carga próxima a mediana do sistema. 

Entretanto uma análise da variação de carga de sistemas maiores é necessária, logo foram 

selecionados diferentes sistemas para analisar a variação de carga. Foram selecionados Feijó-AC 

(Demanda máxima de 3462kW), Tarauca-AC(Demanda máxima de 4882kW), Anamã-

AC(Demanda máxima de 3405kW), Anori-AM(Demanda máxima de 2702kW), Codajas-

AM(Demanda máxima de 3901kW), Terra Santa-PA(Demanda máxima de 3916kW), Porto de 

Moz-PA(Demanda máxima de 3521kW), São Sebastião da Boa Vista-PA(Demanda máxima de 

2222kW), Pacaraima-RR(Demanda máxima de 1558kW), Amajarí-RR(Demanda máxima de 

1505kW). 

A FIGURA 27 apresenta as variações de carga normalizadas pelo valor máximo de demanda 

medida. 
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Figura 27 - Comparação de variação de carga entre algumas localidades do SISOL. 

Observa-se que há variações de carga para ambas localidades, independente da demanda 

máxima. Analisando o sistema em período horário as análises feitas para Izidolândia-RO podem 

ser ampliadas para os demais sistemas. 

4.2.2 DISPERSÃO GEOGRÁFICA DO SISTEMA FV 

A estratégia de dispersão geográfica consiste na divisão da potência instalada FV total de 

um sistema em subsistemas FV dispersos em uma determinada região, de modo a reduzir efeitos 

transitórios de passagens de nuvens. Com sistemas espalhados geograficamente, a passagem 

de nuvens irá sombrear os diferentes subsistemas em momentos diferentes, reduzindo as 

variações abruptas na geração FV como um todo. O objetivo é suavizar a curva resultante de 

potência total do sistema FV, pois um espalhamento em área tende a descorrelacionar os 

eventos de nuvem nos sistemas FV da minirrede (MURATA; YAMAGUCHI; OTANI, 2009;WEIGL 

et al., 2012;MARCOS et al., 2012;LAVE; STEIN; ELLIS, 2012). Para que este efeito seja observado, 

é necessário que os subsistemas FV estejam geograficamente separados por uma distância 

suficiente para que os eventos de sombreamento por nuvens possam ser considerados não 

correlatos entre as múltiplas localidades. Esta distância pode variar de acordo com a geografia 

e as condições climáticas locais. Em MARCOS et al. (2012), uma distância de 6 km entre usinas 
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apresentou este comportamento de descorrelação entre dados solarimétricos. Logo é 

fundamental que, caso os empreendedores utilizem esta estratégia, um levantamento 

detalhado deverá ser realizado nas comunidades de modo a avaliar a possibilidade de tal 

distribuição geográfica dos sistemas. 

É importante destacar que, em um dia sem nuvens, os subsistemas FV dispersos 

apresentam a mesma curva de geração FV total que apenas um sistema FV centralizado, sendo 

que neste caso esta estratégia não traria benefícios para o sistema. Esta estratégia visa mitigar 

somente eventos de instabilidade causados por rampa de potência do sistema (KLIMA; APT, 

2015.SANTIAGO et al., 2016), e não eventos de instabilidade por subcarga, visto que a potência 

total do sistema FV segue sendo a mesma em dias sem nuvens, mesmo com a dispersão do 

sistema em subsistemas afastados. 

Neste estudo, foram analisados três cenários de dispersão geográfica de sistemas FV, 

conforme listado abaixo. Cada um dos cenários foi aplicado em conjunto com três dos cenários 

apresentados anteriormente de divisão de potência do grupo gerador diesel em dois, quatro e 

oito máquinas. O sistema com apenas um gerador diesel não apresenta eventos de instabilidade 

por rampa de potência, logo não há interferência da dispersão geográfica sobre ele. 

• Potência instalada FV centralizada em apenas uma localidade; 

• Potência instalada FV dividida igualmente em duas localidades; 

• Potência instalada FV dividida igualmente em três localidades. 

A TABELA 5 apresenta os eventos de instabilidade observados para o cenário com dois 

geradores diesel para a UTE. Nesse cenário o fator limitante de penetração FV ainda é a 

ocorrência de eventos de instabilidade causados por subcarga dos geradores a diesel, sendo que 

a dispersão geográfica dos sistemas FV não possibilita uma maior penetração FV, que fica 

limitada em 15% da demanda máxima da localidade independente da dispersão geográfica. 

A TABELA 6 e a TABELA 7 apresentam os eventos de instabilidade observados para os 

cenários com quatro e oito geradores diesel por UTE, respectivamente. Nestes cenários, há uma 

vantagem em espalhar o sistema FV em três localidades, o que resulta em uma penetração 

máxima de potência FV de 30%, o dobro em relação ao cenário base para estas motorizações. 
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Tabela 5 - Eventos de instabilidade no período de um ano observados no sistema com dois geradores diesel para a 
estratégia de dispersão geográfica dos sistemas fotovoltaicos. 

 2 Geradores Diesel 

 Subcarga Rampa Eventos de Falha 
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0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3% 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

6% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

9% 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

12% 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

15% 2 2 2 0 0 0 2 2 2 

18% 4 4 4 0 0 0 4 4 4 

21% 5 5 5 0 0 0 5 5 5 

24% 6 6 6 0 0 0 6 6 6 

27% 20 20 20 0 0 0 20 20 20 

30% 46 46 46 0 1 0 46 47 45 

32% 84 84 84 0 2 0 84 86 84 

35% 127 127 127 0 1 2 127 128 129 

38% 202 202 202 1 2 2 203 204 204 

41% 276 276 276 3 3 2 279 279 278 

44% 385 385 385 4 3 3 389 388 388 

Tabela 6 - Eventos de instabilidade no período de um ano observados no sistema com quatro geradores diesel para a 
estratégia de dispersão geográfica dos sistemas fotovoltaicos. 
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 Subcarga Rampa Eventos de Falha 
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3% 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

6% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

9% 0 0 0 2 1 1 2 1 1 

12% 0 0 0 2 2 0 2 2 0 

15% 0 0 0 2 2 2 2 2 2 

18% 0 0 0 1 2 0 1 2 0 

21% 0 0 0 1 2 1 1 2 1 

24% 0 0 0 4 2 1 4 2 1 

27% 1 1 1 7 2 3 8 3 4 

30% 2 2 2 10 5 3 12 7 5 

32% 3 3 3 9 7 6 12 10 9 

35% 3 3 3 10 4 12 13 7 15 

38% 11 11 11 13 7 11 24 18 22 

41% 23 23 23 18 9 16 41 32 39 

44% 52 52 52 33 9 24 85 61 76 
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Tabela 7- Eventos de instabilidade no período de um ano observados no sistema com oito geradores diesel para a 
estratégia de dispersão geográfica dos sistemas fotovoltaicos. 

 8 Geradores Diesel 
 Subcarga Rampa Eventos de Falha 
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3% 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9% 0 0 0 2 0 0 2 0 0 

12% 0 0 0 3 2 0 3 2 0 

15% 0 0 0 2 2 2 2 2 2 

18% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

21% 0 0 0 2 1 0 2 1 0 

24% 0 0 0 5 1 0 5 1 0 

27% 0 0 0 9 1 1 9 1 1 

30% 0 0 0 12 4 1 12 4 1 

32% 1 1 1 13 7 6 14 8 7 

35% 1 1 1 17 5 14 18 6 15 

38% 3 3 3 27 8 13 30 11 16 

41% 3 3 3 37 11 19 40 14 22 

44% 7 7 7 57 16 28 64 23 35 

 

Em suma, observa-se que para uma dispersão geográfica dos sistemas FV em três 

localidades há um aumento significativo da penetração de sistemas FV instalados em sistemas 

que possuem quatro ou mais geradores diesel, os quais são mais susceptíveis a eventos de 

rampa por apresentarem desligamentos e acionamentos de geradores com maior frequência. 

Portanto, quanto maior o número de máquinas do sistema, maior a importância dos eventos de 

rampa em relação a eventos de subcarga e maior será o impacto da dispersão geográfica. Para 

sistemas com um ou dois geradores diesel por UTE, não há aumento na máxima penetração de 

potência FV, visto que nestes sistemas a penetração FV é limitada por eventos de instabilidade 

ocasionados por subcarga dos geradores diesel, e não por rampa de potência.  

É importante ressaltar que este estudo possui uma limitação importante no que diz 

respeito a eventos transitórios como o de passagem de nuvens: esta análise foi realizada com 

dados na base horária, enquanto eventos transitórios de passagem de nuvens podem durar 

alguns segundos. Levando este fato em consideração, pode-se concluir que os resultados aqui 

apresentados são o pior cenário para o emprego da estratégia de dispersão geográfica da 

potência instalada FV, e sua efetividade pode ser mais significativa quando analisados dados 

com maior resolução temporal. 
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4.2.3 USO DE RASTREADORES DE UM EIXO NO SISTEMA FV 

Os rastreadores solares de um eixo possibilitam que o sistema tenha um melhor 

aproveitamento do recurso solar ao decorrer do dia, fazendo com que os módulos FV 

acompanhem a trajetória solar de leste a oeste. A principal mudança que esse tipo de estrutura 

de fixação traz para a curva de geração do sistema FV é a maior potência entregue nos períodos 

intermediários da manhã e da tarde, como mostra a FIGURA 28. Para a localidade do estudo, o 

aumento da produtividade anual do sistema FV é da ordem de 14% (1872 kWh/kWp sem 

rastreamento vs. 1640 kWh/kWp com rastreamento), um valor ligeiramente abaixo do 

encontrado na literatura para sistemas similares com rastreador na região nordeste do Brasil 

(VERÍSSIMO et al., 2020). Este ganho reduzido quando comparado com outras localidades é um 

resultado das condições climáticas locais (Am - clima tropical úmido), que resultam em uma 

parcela reduzida da produção de energia advinda de irradiação direta, reduzindo os ganhos do 

rastreamento solar. Contudo, a modificação no formato da curva de potência gerada pelo 

sistema FV pode impactar diretamente os indicadores de instabilidade do sistema, permitindo 

uma maior penetração FV. 

 
Figura 28 - Comparação entre a curva de geração do FV de um sistema fixo e de um sistema com rastreador de um 

eixo para a localidade do estudo (Izidolândia-RO). 

O sistema com apenas um gerador diesel, que no caso base não admite penetração de 

energia solar FV, não é impactado pela inserção de rastreador de um eixo no sistema, sendo que 

a inserção de um sistema FV com rastreador de um eixo ainda resulta em um número 

significativo de eventos de instabilidade para o sistema com esta motorização. 
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A TABELA 8 apresenta os eventos de instabilidade na comparação de um sistema com 

rastreador e um sistema sem rastreador de um eixo para sistemas com dois geradores diesel 

por UTE. Apesar do aumento de eventos de instabilidade causados por rampa de potência, o 

rastreador de um eixo permitiu um aumento na penetração de energia FV em relação a 

subcarga, que é o fator limitante na penetração FV neste sistema. Na combinação dos eventos 

o rastreador de um eixo resultou em uma penetração máxima de potência FV de 21%, 6% a mais 

do que para sistemas sem rastreador. 

Tabela 8 - Eventos de instabilidade no período de um ano observados na utilização de rastreadores de um eixo com 
dois geradores diesel. 

 2 Geradores Diesel 

 Subcarga Rampa Eventos de Falha 
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NP FV 

0% 0 0 0 0 0 0 

3% 0 0 1 0 1 0 

6% 0 0 0 1 0 1 

9% 0 0 1 0 1 0 

12% 1 0 0 0 1 0 

15% 2 1 0 0 2 1 

18% 4 1 0 0 4 1 

21% 5 3 0 0 5 3 

24% 6 5 0 3 6 8 

27% 20 11 0 8 20 19 

30% 46 28 0 9 46 37 

32% 84 51 0 11 84 62 

35% 127 85 0 11 127 96 

38% 202 132 1 15 203 147 

41% 276 208 3 20 279 228 

44% 385 295 4 22 389 317 

 
A TABELA 9 e a TABELA 10 apresentam os eventos de instabilidade para a inserção de um 

sistema com rastreador e um sistema sem rastreador de um eixo em sistemas com quatro e oito 

geradores diesel por UTE, respectivamente. Observa-se que para estas situações o fator 

limitante para a penetração FV é a instabilidade ocasionada por rampa, conforme já descrito na 

SEÇÃO 4.2.1. Contudo, estes eventos de instabilidade por rampa não são beneficiados por esta 

estratégia, sendo que o uso de sistemas com rastreamento resulta em uma menor capacidade 

de penetração pelo sistema FV. 
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Tabela 9 - Eventos de instabilidade no período de um ano observados na utilização de rastreadores de um eixo com 
quatro geradores diesel. 

 4 Geradores Diesel 

 Subcarga Rampa Eventos de Falha 
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NP FV 

0% 0 0 0 0 0 0 

3% 0 0 1 0 1 0 

6% 0 0 0 1 0 1 

9% 0 0 2 0 2 0 

12% 0 0 2 1 2 1 

15% 0 0 2 0 2 0 

18% 0 0 1 4 1 4 

21% 0 0 1 4 1 4 

24% 0 0 4 9 4 9 

27% 1 0 7 13 8 13 

30% 2 0 10 18 12 18 

32% 3 1 9 21 12 22 

35% 3 2 10 22 13 24 

38% 11 3 13 35 24 38 

41% 23 7 18 52 41 59 

44% 52 15 33 61 85 76 

Tabela 10 -- Eventos de instabilidade no período de um ano observados na utilização de rastreadores de um eixo 
com oito geradores diesel. 

 8 Geradores Diesel 

 Subcarga Rampa Eventos de Falha 
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NP FV 

0% 0 0 0 0 0 0 

3% 0 0 1 1 1 1 

6% 0 0 0 2 0 2 

9% 0 0 2 0 2 0 

12% 0 0 2 0 2 0 

15% 0 0 2 0 2 0 

18% 0 0 1 1 1 1 

21% 0 0 1 4 1 4 

24% 0 0 4 11 4 11 

27% 0 0 7 16 7 16 

30% 0 0 10 26 10 26 

32% 1 0 9 36 10 36 

35% 1 0 10 50 11 50 

38% 3 0 13 79 16 79 

41% 3 0 18 108 21 108 

44% 7 2 33 126 40 128 
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Observa-se que quando um sistema FV com rastreador é adicionado a um sistema que 

possui UTE com múltiplos geradores diesel, o número de eventos de instabilidade causados por 

rampa de potência tende a aumentar. Isso ocorre pois, assim como apresentado na SEÇÃO 4.2.1, 

em UTEs com múltiplos geradores de menor potência o sistema passa a ter uma dinâmica mais 

intensa de desligamento e acionamento dos geradores. Esta dinâmica, associada a uma curva 

de potência com redução mais abrupta no período da tarde, típica de sistemas com 

rastreamento (FIGURA 28), resulta em uma maior probabilidade de eventos de instabilidade 

ocasionados por rampa de potência dos geradores diesel, principalmente quando considerados 

dados horários de potência FV. Portando, a estratégia de uso de sistema de rastreamento solar 

para aumento do nível de penetração máximo FV se mostra mais eficiente em sistemas limitados 

por eventos de subcarga, como os que possuem apenas dois geradores diesel em sua UTE. 

Vale ressaltar que a penetração máxima FV encontrada nesta análise é de 21%, que pode 

ser alcançada de três formas, conforme listado abaixo: 

1. Sistema com dois geradores diesel e sistema com rastreador solar de um eixo; 

2. Sistema com quatro geradores diesel e sistema FV fixo; 

3. Sistema com oito geradores diesel e sistema FV fixo. 

Dentre estas opções listadas, a opção 2 (quatro geradores diesel e sistema FV fixo) é a 

forma mais simples de se alcançar esta penetração, visto que uma instalação FV com 

rastreamento necessita de um maior investimento para sua implantação, além de possuir 

montagem mais complexa, mais componentes eletrônicos e partes móveis, aumentando a 

frequência de atividades de manutenção do sistema. Sendo assim, pode-se concluir que o uso 

de rastreador solar de um eixo, nesta análise, não possui contribuição significativa para o 

aumento de penetração de potência FV em minirredes. 

É importante ressaltar que este estudo visa analisar apenas os efeitos da mitigação de 

eventos de instabilidade em minirredes, porém o uso de rastreadores solares de um eixo em 

sistemas FV é hoje muito comum em sistemas conectados à rede, sendo utilizado na grande 

maioria das usinas FV de grande porte no Brasil. 

4.2.4 SOBRECARREGAMENTO DE INVERSORES FV 

Com a redução do preço de módulos FV na última década, a prática de 

sobrecarregamento de inversores para otimização econômica de sistemas FV se tornou muito 

comum em sistemas conectados à rede, podendo os valores ótimos de sobrecarregamento 

serem influenciados pelo perfil de irradiância de cada região, sistema de fixação (fixo ou com 

rastreamento), além da topologia dos módulos FV. 
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Um inversor sobrecarregado irá limitar sua potência de saída através do aumento da 

tensão de operação do sistema FV, o que reduz a corrente de operação e a potência como um 

todo. Em um sistema isolado, esta estratégia consiste em aumentar o carregamento dos 

inversores, fazendo com que os picos de geração sejam limitados pelo próprio inversor e a curva 

de geração FV se torne mais constante ao longo do dia, como mostra a FIGURA 29. 

 
Figura 29 - Curvas de geração FV para diversos fatores de carregamento de inversor (FCIs). 

Esta limitação de potência pelo inversor resulta em um potencial desperdício de parte da 

energia solar recebida (clipping losses), o que reduz a taxa de desempenho do sistema FV. Por 

outro lado, variações abruptas da irradiância solar, podem ser absorvidas pela potência que 

virtualmente estaria sendo perdida pelos inversores. Portanto, essa estratégia modifica o 

comportamento da curva de potência da geração solar FV e tende a minimizar eventos de 

instabilidade nos períodos com maiores irradiâncias. 

Neste estudo, as análises foram realizadas para FCIs de 110%, 120%, 130%, 140% e 150%, 

de modo a manter os cenários analisados dentro das recomendações de fabricantes de 

inversores FV sobre este aspecto e evitar perdas demasiadamente elevadas por 

sobrecarregamento, o que pode aumentar o custo da energia gerada. Para se obter 

carregamentos diversos para um mesmo nível de penetração FV foi mantida a mesma potência 

CC e a potência CA do sistema foi variada. 

Não houve aumento no nível máximo de penetração FV quando empregada essa 

estratégia no cenário com um gerador diesel, sendo que este tipo de sistema, mesmo com o 

sobrecarregamento do inversor, ainda não permite a inserção de um sistema FV sem a 

ocorrência de instabilidades na minirrede. 
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A TABELA 11 apresenta os eventos de instabilidade provenientes da variação do FCI dos 

sistemas FV com dois geradores por UTE. Para este cenário, não houve mudanças no nível 

máximo de penetração FV ao se sobrecarregar o inversor, sendo que o máximo nível de 

penetração FV, limitado por eventos de instabilidade por subcarga, é de 12%, assim como no 

cenário base. 

Tabela 11 - Eventos de instabilidade no período de um ano observados no sobrecarregamento de inversores com 
dois geradores diesel. 

 2 Geradores Diesel 
 Subcarga Rampa Eventos de Falha 

NP FV 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3% 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9% 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12% 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

15% 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 

18% 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 

21% 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 

24% 8 6 6 6 6 0 0 0 0 0 8 6 6 6 6 

27% 22 20 19 12 9 0 0 0 0 0 22 20 19 12 9 

30% 48 46 38 33 25 0 0 0 0 0 48 46 38 33 25 

32% 86 84 73 56 49 0 0 0 0 0 86 84 73 56 49 

35% 135 127 118 96 68 0 0 0 0 0 135 127 118 96 68 

38% 207 202 181 152 124 1 1 1 1 1 208 203 182 153 125 

41% 281 276 258 217 175 3 3 3 3 3 284 279 261 220 178 

44% 393 385 360 320 263 4 4 4 4 4 397 389 364 324 267 

 
A TABELA 12 e a TABELA 13 apresentam os eventos de instabilidade provenientes da 

variação do FCI dos sistemas FV com quatro e oito geradores por UTE, respectivamente. Para 

estes sistemas, o sobrecarregamento dos inversores nos sistemas FV garantiu um aumento na 

penetração máxima do sistema FV para um sobrecarregamento do inversor de 30%, 40% ou 50% 

(FCIs de 130%, 140% e 150%, respectivamente). A penetração máxima do sistema FV para estes 

carregamentos de foi de 24%. 
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Tabela 12 - Eventos de instabilidade no período de um ano observados no sobrecarregamento de inversores com 
quatro geradores diesel. 

 4 Geradores Diesel 
 Subcarga Rampa Eventos de Falha 

NP FV 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3% 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9% 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 

12% 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15% 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 

18% 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21% 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

24% 0 0 0 0 0 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 

27% 1 1 1 1 0 7 7 7 7 6 8 8 8 8 6 

30% 2 2 2 2 2 11 10 10 10 10 13 12 12 12 12 

32% 3 3 3 3 3 10 9 9 9 9 13 12 12 12 12 

35% 4 3 3 3 3 10 10 7 7 7 14 13 10 10 10 

38% 13 11 6 5 5 13 13 13 11 10 26 24 19 16 15 

41% 26 23 18 10 6 18 18 17 17 15 44 41 35 27 21 

44% 54 52 35 25 15 33 33 32 32 31 87 85 67 57 46 

Tabela 13 - Eventos de instabilidade no período de um ano observados no sobrecarregamento de inversores com 
oito geradores diesel. 

 8 Geradores Diesel 
 Subcarga Rampa Eventos de Falha 

NP FV 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3% 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9% 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 

12% 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

15% 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 

18% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21% 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 3 2 1 1 1 

24% 0 0 0 0 0 5 5 4 3 3 5 5 4 3 3 

27% 0 0 0 0 0 9 9 9 9 8 9 9 9 9 8 

30% 0 0 0 0 0 13 12 12 12 12 13 12 12 12 12 

32% 1 1 1 0 0 14 13 13 13 13 15 14 14 13 13 

35% 1 1 1 1 0 18 17 14 15 14 19 18 15 16 14 

38% 3 3 3 3 2 28 27 25 22 22 31 30 28 25 24 

41% 4 3 3 3 3 37 37 33 30 26 41 40 36 33 29 

44% 11 7 4 4 3 58 57 54 51 48 69 64 58 55 51 

 

Os resultados obtidos mostram que a estratégia de aumento do FCI do sistema FV é capaz 

de aumentar a penetração FV através de mitigação de eventos de instabilidade por rampa de 

potência. Sendo assim, esta estratégia se mostrou mais eficaz quando aplicada à sistemas com 

quatro ou oito geradores por UTE, os quais são mais susceptíveis a eventos de instabilidade 
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ocasionados por rampa de potência, conforme discutido na SEÇÃO 4.2.1. É importante ressaltar 

que este estudo visa analisar apenas os efeitos de mitigação de eventos de instabilidade em 

minirredes, porém o aumento do FCI de sistemas FV é um tema recorrente dentro do setor com 

a finalidade de otimização econômico do sistema FV. 

4.2.5 ANÁLISE COMPARATIVA 

Os resultados apresentados nas subseções anteriores mostram que as estratégias 

passivas avaliadas resultam em um aumento do nível máximo de penetração de potência FV em 

sistemas isolados híbridos FV+Diesel. A TABELA 14 resume os resultados obtidos para estratégias 

passivas de aumento do nível de penetração FV, apresentando as máximas penetrações de 

potência nos sistemas FV para os diferentes cenários estudados e suas respectivas penetrações 

energéticas. 

Tabela 14- Resultados de penetração máxima de potência e de energia do gerador fotovoltaico em sistemas sem 
automatização com o uso de estratégias passivas para aumento da penetração FV. 

Estratégia 
1 Gerador 

Diesel 
2 Geradores 

Diesel 
4 Geradores 

Diesel 
8 Geradores 

Diesel 

Nenhuma 0% (0%) 15% (5%) 21% (7%) 21% (7%) 
Dispersão Geográfica 0% (0%) 15% (5%) 30% (9%) 30% (9%) 

Rastreador 0% (0%) 21% (7%) 21% (7%) 21% (7%) 
Sobrecarregamento 0% (0%) 15% (5%) 24% (8%) 24% (8%) 

 

A estratégia mais efetiva no aumento do nível de penetração de sistemas FV é o uso de 

geradores diesel menores nas UTEs, dividindo a potência requerida total da localidade em 

múltiplas máquinas. Esta estratégia resulta no uso de máquinas com menor capacidade nominal 

de potência, o que diminui a probabilidade e ocorrência de eventos de instabilidade por 

subcarga dos geradores em instantes nos quais a demanda líquida (demanda da localidade 

subtraída da potência FV naquele instante) é reduzida, seja por redução da demanda ou 

aumento na potência FV. Entretanto, observou-se também que o aumento demasiado do 

número de geradores diesel resulta em um aumento dos eventos de instabilidade causados por 

rampa de potência, resultado de uma maior dinâmica de desligamento e acionamento das 

máquinas quando as mesmas possuem menor potência, o que deixa o sistema mais susceptível 

à ocorrência de instabilidade por rampa de potência. Sendo assim, conclui-se que o ponto ótimo 

de divisão de potência do grupo gerador é de quatro ou oito máquinas, cada uma com 25% ou 

12,5% da potência requerida da localidade, permitindo uma penetração FV máxima de 21% da 

demanda máxima, o que resulta em uma penetração energética de 7% da fonte renovável. 

A estratégia de divisão de potência requerida em múltiplos geradores diesel acaba sendo 

limitada pela ocorrência de ventos de instabilidade por rampa de potência, os quais podem ser 
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mitigados combinando esta estratégia com outra estratégia passiva de aumento de nível de 

penetração FV. Dentre as estratégias analisadas, a que permitiu maior penetração foi a 

dispersão geográfica dos sistemas. A combinação destas duas estratégias (divisão da potência 

do grupo gerador e dispersão geográfica) resulta em um nível de penetração máximo de 

potência FV de 30% (aumento de 9% em relação ao caso base), resultando em uma penetração 

energética de 9%. 

Para sistemas com UTE com apenas dois geradores diesel, apenas a combinação com o 

uso de rastreador solar resultou em um aumento do nível de penetração máximo de potência 

FV, que passa de 15% no cenário base para 21% com a combinação das estratégias (aumento de 

6%). 

Para UTEs com apenas um gerador diesel, nenhuma estratégia possibilita o uso de energia 

solar FV para atendimento parcial da demanda. Isso ocorre porque a potência requerida para 

esta localidade é bastante acima da demanda medida no ano analisado, sendo que mesmo um 

sistema FV de pequeno porte já causa eventos de instabilidade por subcarga do gerador. 

4.3. USINAS DIESEL COM SOLUÇÃO DE AUTOMATIZAÇÃO 

Mesmo com o emprego de estratégias mitigatórias, ainda haverá momentos com 

variações intensas de geração FV e momentos em que ocorrerá geração FV demasiada em 

minirredes híbridas FV+diesel. Nessa situação pode ocorrer de um único gerador diesel em 

operação tenha seu carregamento reduzido para valores inferiores a 30% de sua capacidade 

nominal, resultando em aumento de consumo específico dos geradores e eventual instabilidade 

do gerador diesel, o que gera insegurança no uso de sistemas híbridos FV+diesel e limita a 

penetração da energia solar FV em sistemas isolados. Para aumentar a penetração FV e a 

confiabilidade de sistemas híbridos, é possível limitar remotamente a geração FV através da 

limitação da potência de saída dos inversores, que pode ser realizada por sistemas 

automatizados disponíveis no mercado. 

Em um sistema automatizado, o carregamento dos geradores diesel é monitorado 

constantemente e, caso esse carregamento fique abaixo de um valor especificado, os inversores 

FV recebem sinal de um controlador central para que a potência FV seja reduzida e o sistema 

mantenha a estabilidade. Nos casos em que ocorrem reduções abruptas da geração FV, os 

geradores diesel em operação devem ter capacidade de manter a rede em operação enquanto 

outros geradores rapidamente são conectados e começam a assumir carga. Para tal, a UTE deve 

ser capaz de identificar essa redução na geração FV e imediatamente transferir carga para os 

demais geradores. 
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4.3.1 OPÇÕES COMERCIALMENTE DISPONÍVEIS 

Alguns fabricantes de inversores FV possuem produtos que proporcionam a integração e 

automação desses sistemas. O fabricante SMA possui o sistema Fuel Saver Solution® que a partir 

de um controlador acoplado ao inversor consegue maximizar o uso de energia FV sem que 

ocorram eventos de instabilidade na rede. Adicionalmente, esse sistema possibilita a integração 

com um sistema de armazenamento eletroquímico possibilitando a atualização do sistema. O 

Fuel Saver Solution® é comercialmente disponível e já opera em diversos sistemas, com 

destaque para sistemas nas ilhas do Caribe, para os quais o fabricante possui um estudo de caso 

(SMA,2021) 

O fabricante Fronius possuiu um sistema similar, denominado PV-Genset Solutions®. A 

solução Fronius funciona como um controlador da minirrede, otimizando a curva de saída dos 

inversores FV de modo a manter o sistema estável. Essa solução também é comercialmente 

disponível, destacando-se a aplicação de exemplo em Zimbabwe, disponível no site da Fronius 

(Fronius,2021) 

O fabricante Ingeteam, possui um sistema similar, denominado INGECON® HYBRID MS. A 

solução Ingeteam cria a rede elétrica trifásica a partir da inserção de fontes renováveis 

priorizando o uso de sistemas de armazenamento, entretanto é possível conectar um sistema 

de geração termoelétrica como referência e backup do sistema. A fabricante disponibiliza no 

site um exemplo de aplicação nas Ilhas Galapagos. (Ingeteam,2021) 

 

4.3.2 AVALIAÇÃO DA PENETRAÇÃO ENERGÉTICA 

Nestes sistemas automatizados, os inversores FV conseguem modular sua potência 

diminuindo ou até zerando a potência FV entregue à rede, portanto a penetração de potência 

FV deixa de ser um fator limitante nestes sistemas. Nesta análise, o objetivo passa a ser a 

maximização da penetração energética da fonte renovável, a qual será limitada pela 

característica diurna da geração FV - que impede o atendimento de cargas noturnas - e a 

necessidade de operação de ao menos um gerador diesel para fins de estabilidade da minirrede. 

A FIGURA 30 apresenta a penetração energética FV em função do nível de penetração de 

potência para diferentes configurações de geradores por UTE. 
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Figura 30 - Penetração energética em função da penetração de potência FV em sistemas híbridos FV+diesel com 

automatização. 

Observa-se que quanto mais distribuída for a potência requerida da localidade entre 

múltiplos geradores diesel de menor porte, maior a penetração energética. Isso ocorre porque 

a potência mínima de trabalho da UTE é reduzida com o aumento do número de máquinas, 

permitindo a penetração de mais energia FV. É possível observar também que há uma saturação 

do nível de penetração energética, sendo que após certo ponto, um aumento grande na 

potência FV resulta em um ganho de penetração energética pequeno. 

Para sistemas com apenas um gerador observa-se uma penetração máxima de energia FV 

de aproximadamente 10%, alcançada com um NP de aproximadamente 100% e perdas por 

saturação da minirrede de 84%; enquanto para sistemas com dois geradores por UTE a 

penetração máxima de energia é de 25%, alcançada com um NP de 175% e perdas na ordem de 

60%. Para sistemas com quatro e oito geradores diesel em suas UTEs, os níveis de penetração 

energética começam a saturar em 32% e 35%, respectivamente. A redução do nível de 

penetração energético máximo para quatro e oito geradores diesel mostra que o fator limitante 

para a penetração energética da fonte solar nestes sistemas passa a ser o seu perfil diurno e não 

mais a carga mínima do gerador diesel. 

Na análise de sistemas automatizados a limitação técnica passa a ser um problema 

secundário, enquanto o real fator limitante passa a ser a viabilidade econômica de se instalar 

sistemas FV tão sobredimensionados para o atendimento da localidade com maior penetração 

de energia renovável. 
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4.4. USINAS DIESEL COM INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE 

ENERGIA 

Em UTEs diesel associadas a geradores FV, um sistema de armazenamento eletroquímico 

pode ser utilizado de modo a absorver quaisquer oscilações de potência, sejam provenientes de 

variações de demanda, quanto da geração FV. Os tempos de resposta dos inversores e 

retificadores (PCS – Power Converter System) associados aos sistemas de armazenamento são 

da ordem de milissegundos, permitindo que variações abruptas de potência não sejam refletidas 

nos geradores diesel. Adicionalmente, o uso de um sistema de armazenamento permite que a 

energia FV gerada durante o dia possa ser utilizada para suprir a carga no período noturno, 

aumentando a penetração energética dos sistemas. A FIGURA 31 apresenta o comportamento 

do sistema híbrido FV+bateria+diesel para o dia médio na localidade do estudo, de forma a 

exemplificar a dinâmica dos sistemas. 

  
Figura 31 - Comportamento de um sistema híbrido FV+bateria+diesel para o dia médio na localidade do estudo 

(Izidolândia-RO). 

A metodologia empregada consiste em analisar a penetração energética da fonte 

renovável de um sistema híbrido FV+bateria+diesel. A capacidade do sistema de 

armazenamento de energia eletroquímico é apresentada em horas de autonomia da bateria 

usando como referência o dia com maior carga energética medida na localidade (4,064 MWh 

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

P
o

tê
n

ci
a 

[k
W

]

Hora [hh:mm]

SAE

FV

Etanol

Demanda

Bateria

UTE

Uso de geradores térmicos é minimizado 
durante o dia, e somente são acionados 

caso não haja geração FV suficiente e não 
haja energia armazenada nas baterias

Bateria atua durante a noite 
para suprir carga, pode ser 
auxiliada pelos geradores 
térmicos, se necessário 

Bateria absorve o 
excesso de geração FV e 
é carregada pelo sistema 
FV quando a geração é 

maior do que a demanda 

Energia FV perdida por 
saturação da 

minirrede, excesso de 
geração não pode ser 

armazenado na bateria 
pois já está carregada 



Avaliação de Fatores Críticos na Integração de Fontes Intermitentes de Energia em Sistemas Isolados 

Rua Lauro Linhares, 2123, Torre A, sala 503 - Trindade - Florianópolis 

Santa Catarina - Brasil - CEP 88036-003   

69 

para a curva de carga de referência), logo um sistema com 6h de autonomia tem 

aproximadamente 1MWh de capacidade de armazenamento. 

A TABELA 15 apresenta a penetração energética máxima para diferentes cenários de 

penetração de potência FV e para diferentes capacidades de armazenamento de energia para a 

UTE com apenas um gerador diesel. 

A TABELA 16, TABELA 17  e a TABELA 18  apresentam a penetração energética máxima para 

diferentes cenários de penetração de potência FV e para diferentes períodos de atendimento 

de carga para a UTE com dois, quatro e oito geradores, respectivamente. 
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Tabela 15 - Penetração energética do sistema fotovoltaico com armazenamento em sistemas com apenas um gerador diesel por UTE. 

  Nível de Penetração de Potência do Sistema Fotovoltaico 

  5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 100% 200% 300% 400% 500% 1000% 

H
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d
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gi

a 15min 1% 3% 4% 5% 7% 8% 10% 22% 33% 38% 40% 41% 44% 

30min 1% 3% 4% 6% 8% 10% 12% 26% 36% 40% 42% 43% 45% 

1h 1% 3% 4% 6% 9% 12% 15% 29% 38% 42% 44% 45% 47% 

2h 1% 3% 4% 6% 9% 12% 15% 30% 42% 46% 48% 49% 51% 

3h 1% 3% 5% 6% 9% 12% 15% 30% 45% 49% 51% 52% 55% 

4h 2% 3% 5% 6% 9% 12% 15% 30% 47% 53% 55% 56% 58% 

5h 2% 3% 5% 6% 9% 12% 15% 30% 50% 56% 59% 60% 62% 

6h 2% 3% 5% 6% 9% 12% 15% 30% 52% 59% 62% 64% 66% 

12h 2% 3% 5% 6% 9% 12% 15% 31% 59% 75% 82% 84% 88% 

18h 2% 3% 5% 6% 9% 12% 15% 31% 60% 83% 92% 96% 99% 

24h 2% 3% 5% 6% 9% 12% 15% 31% 60% 86% 95% 98% 100% 

30h 2% 3% 5% 6% 10% 12% 15% 31% 60% 87% 96% 99% 100% 

36h 2% 3% 5% 6% 10% 13% 15% 31% 60% 88% 97% 99% 100% 

42h 2% 3% 5% 6% 10% 13% 16% 31% 60% 88% 98% 99% 100% 

48h 2% 3% 5% 6% 10% 13% 16% 31% 60% 89% 99% 100% 100% 

54h 2% 4% 5% 7% 10% 13% 16% 31% 60% 89% 99% 100% 100% 

60h 2% 4% 5% 7% 10% 13% 16% 31% 60% 89% 99% 100% 100% 

66h 2% 4% 5% 7% 10% 13% 16% 31% 60% 89% 100% 100% 100% 

72h 2% 4% 5% 7% 10% 13% 16% 31% 60% 89% 100% 100% 100% 
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Tabela 16 - Penetração energética de sistemas fotovoltaicos com armazenamento de energia em sistemas com dois geradores diesel por UTE. 

  Nível de Penetração de Potência do Sistema Fotovoltaico 

  5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 100% 200% 300% 400% 500% 1000% 

H
o

ra
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d
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u
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n

o
m

ia
 d

o
 S

is
te

m
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d
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A
rm
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en
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en
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e 
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a 15min 2% 3% 5% 6% 9% 12% 15% 27% 37% 40% 42% 43% 45% 

30min 2% 3% 5% 6% 9% 12% 15% 28% 38% 41% 43% 44% 46% 

1h 2% 3% 5% 6% 9% 12% 16% 29% 40% 43% 45% 46% 48% 

2h 2% 3% 5% 6% 9% 13% 16% 30% 43% 47% 48% 49% 51% 

3h 2% 3% 5% 6% 9% 13% 16% 31% 46% 50% 52% 53% 55% 

4h 2% 3% 5% 6% 9% 13% 16% 31% 48% 54% 56% 57% 59% 

5h 2% 3% 5% 6% 10% 13% 16% 31% 51% 57% 59% 61% 63% 

6h 2% 3% 5% 6% 10% 13% 16% 31% 53% 60% 63% 64% 67% 

12h 2% 3% 5% 6% 10% 13% 16% 31% 59% 76% 82% 85% 89% 

18h 2% 3% 5% 6% 10% 13% 16% 31% 60% 83% 93% 96% 99% 

24h 2% 3% 5% 6% 10% 13% 16% 31% 60% 86% 95% 98% 100% 

30h 2% 3% 5% 6% 10% 13% 16% 31% 60% 87% 96% 99% 100% 

36h 2% 3% 5% 6% 10% 13% 16% 31% 60% 88% 97% 99% 100% 

42h 2% 3% 5% 7% 10% 13% 16% 31% 60% 88% 98% 99% 100% 

48h 2% 4% 5% 7% 10% 13% 16% 31% 60% 89% 99% 100% 100% 

54h 2% 4% 5% 7% 10% 13% 16% 31% 60% 89% 99% 100% 100% 

60h 2% 4% 5% 7% 10% 13% 16% 31% 60% 89% 99% 100% 100% 

66h 2% 4% 5% 7% 10% 13% 16% 31% 60% 89% 100% 100% 100% 

72h 2% 4% 5% 7% 10% 13% 16% 31% 60% 89% 100% 100% 100% 
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Tabela 17 - Penetração energética do sistema fotovoltaico com armazenamento em sistemas com quatro geradores diesel por UTE. 

  Nível de Penetração de Potência do Sistema Fotovoltaico 

  5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 100% 200% 300% 400% 500% 1000% 

H
o
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ia
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te

m
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d
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e 
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a 15min 2% 3% 5% 6% 9% 13% 16% 28% 37% 40% 42% 43% 45% 

30min 2% 3% 5% 6% 9% 13% 16% 29% 38% 41% 43% 44% 46% 

1h 2% 3% 5% 6% 9% 13% 16% 30% 40% 43% 45% 46% 48% 

2h 2% 3% 5% 6% 9% 13% 16% 31% 43% 47% 49% 49% 52% 

3h 2% 3% 5% 6% 9% 13% 16% 31% 46% 50% 52% 53% 55% 

4h 2% 3% 5% 6% 9% 13% 16% 31% 49% 54% 56% 57% 59% 

5h 2% 3% 5% 6% 10% 13% 16% 31% 51% 57% 60% 61% 63% 

6h 2% 3% 5% 6% 10% 13% 16% 31% 53% 60% 63% 64% 67% 

12h 2% 3% 5% 6% 10% 13% 16% 31% 59% 76% 82% 85% 89% 

18h 2% 3% 5% 6% 10% 13% 16% 31% 60% 83% 93% 96% 99% 

24h 2% 3% 5% 6% 10% 13% 16% 31% 60% 86% 95% 98% 100% 

30h 2% 3% 5% 6% 10% 13% 16% 31% 60% 87% 96% 99% 100% 

36h 2% 3% 5% 6% 10% 13% 16% 31% 60% 88% 97% 99% 100% 

42h 2% 3% 5% 7% 10% 13% 16% 31% 60% 88% 98% 99% 100% 

48h 2% 4% 5% 7% 10% 13% 16% 31% 60% 89% 99% 100% 100% 

54h 2% 4% 5% 7% 10% 13% 16% 31% 60% 89% 99% 100% 100% 

60h 2% 4% 5% 7% 10% 13% 16% 31% 60% 89% 99% 100% 100% 

66h 2% 4% 5% 7% 10% 13% 16% 31% 60% 89% 100% 100% 100% 

72h 2% 4% 5% 7% 10% 13% 16% 32% 60% 89% 100% 100% 100% 
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Tabela 18 - Penetração energética do sistema fotovoltaico com armazenamento em sistemas com oito geradores diesel por UTE. 

  Nível de Penetração de Potência do Sistema Fotovoltaico 

  5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 100% 200% 300% 400% 500% 1000% 
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d
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to
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e 
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a 15min 2% 3% 5% 6% 9% 13% 16% 28% 38% 41% 42% 43% 45% 

30min 2% 3% 5% 6% 9% 13% 16% 29% 38% 42% 43% 44% 46% 

1h 2% 3% 5% 6% 9% 13% 16% 30% 40% 43% 45% 46% 48% 

2h 2% 3% 5% 6% 9% 13% 16% 31% 43% 47% 49% 50% 52% 

3h 2% 3% 5% 6% 9% 13% 16% 31% 46% 51% 52% 53% 55% 

4h 2% 3% 5% 6% 9% 13% 16% 31% 49% 54% 56% 57% 59% 

5h 2% 3% 5% 6% 10% 13% 16% 31% 51% 57% 60% 61% 63% 

6h 2% 3% 5% 6% 10% 13% 16% 31% 53% 60% 63% 64% 67% 

12h 2% 3% 5% 6% 10% 13% 16% 31% 59% 76% 82% 85% 89% 

18h 2% 3% 5% 6% 10% 13% 16% 31% 60% 83% 93% 96% 99% 

24h 2% 3% 5% 6% 10% 13% 16% 31% 60% 86% 95% 98% 100% 

30h 2% 3% 5% 6% 10% 13% 16% 31% 60% 87% 96% 99% 100% 

36h 2% 3% 5% 6% 10% 13% 16% 31% 60% 88% 97% 99% 100% 

42h 2% 3% 5% 7% 10% 13% 16% 31% 60% 88% 98% 99% 100% 

48h 2% 4% 5% 7% 10% 13% 16% 31% 60% 89% 99% 100% 100% 

54h 2% 4% 5% 7% 10% 13% 16% 31% 60% 89% 99% 100% 100% 

60h 2% 4% 5% 7% 10% 13% 16% 31% 60% 89% 99% 100% 100% 

66h 2% 4% 5% 7% 10% 13% 16% 31% 60% 89% 100% 100% 100% 

72h 2% 4% 5% 7% 10% 13% 16% 32% 60% 89% 100% 100% 100% 
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O sistema de armazenamento e a geração FV podem atender 100% da energia com um 

sistema de armazenamento mínimo com 48h de autonomia (~ 8,1 MWh de capacidade), 

tomando como base o dia com maior demanda energética medida, necessitando uma inserção 

de 500% de penetração FV de potência em relação à demanda máxima do sistema.  

Observa-se que para um sistema híbrido FV+bateria+diesel, o número de geradores diesel 

por UTE não impacta significativamente a penetração de energia proveniente de geração FV na 

minirrede. Observa-se também que sistemas de pequena penetração de potência FV não 

apresentam grande aumento de penetração energética, pois como observado na SEÇÃO 4.3 o 

melhor aproveitamento dos sistemas de armazenamento ocorre quando há a saturação da 

penetração de energia de sistemas puramente FV, ou seja, quando o excedente de energia é 

armazenado e usado nos períodos onde não há recurso solar disponível. 

É importante ainda destacar que para a análise de sistemas híbridos com bateria, assim 

como para sistemas automatizados, a limitação técnica passa a ser um problema secundário, 

enquanto o real fator limitante passa a ser a viabilidade econômica destes sistemas para o 

atendimento da localidade com maior penetração de energia renovável. Acredita-se que a 

produção em escala de baterias de íons de lítio e os avanços tecnológicos no desenvolvimento 

desta tecnologia devem resultar em reduções significativas no custo de sistemas de 

armazenamento de energia, adicionalmente à redução de 90% no preço de baterias de íons de 

lítio já observada na última década (IRENA,2019). 
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5. COMENTÁRIOS FINAIS E CONCLUSÕES 

Este trabalho visou apresentar características técnicas envolvidas no uso de fontes 

renováveis de energia para atendimento a sistemas isolados. Foram analisadas a viabilidade das 

fontes eólica, biomassa e solar, além do impacto do banco de dados ambientais no 

dimensionamento e confiabilidade de sistemas híbridos. Por fim, foram analisadas as 

penetrações máximas de energia solar FV em sistemas híbridos não automatizados, com 

automatização e com sistema de armazenamento de energia. 

O território brasileiro possui boa incidência de recurso eólico, porém a região amazônica 

no geral possui uma velocidade média anual de ventos baixa, o que desfavorece a utilização de 

energia elétrica proveniente de fonte eólica na região. Outro fator limitante para a implantação 

de geradores eólicos na região é a complexa logística envolvida na instalação destes geradores, 

além da necessidade de manutenção periódica especializada.  

A avaliação da implantação de usinas a biomassa revelou a necessidade de uma conjunção 

de fatores de modo a viabilizar sua utilização. Entre esses fatores se destacam a 1) localização 

da comunidade a ser atendida junto a empresa de exploração de madeira com manejo 

certificado, 2) área de exploração que proporcione a utilização dessa fonte de energia a médio 

e longo prazo e 3) uma demanda compatível da comunidade com a produção de energia através 

de biomassa. Portanto a utilização de biomassa como fonte de geração de energia possui 

potencial limitado para sua aplicação massiva nos sistemas isolados. 

 O recurso solar, por sua vez, é abundante na região, possibilitando empreendimentos FV 

com alta produtividade e menor custo associado à energia FV. Adicionalmente, usinas FV 

possuem implantação e manutenção relativamente simplificada, quando comparadas a usinas 

eólicas e termoelétricas. Sendo assim, este estudo teve ênfase nas usinas híbridas com o uso de 

energia solar FV associada a geradores diesel. 

Durante a análise do recurso solar foi constatado que a seleção do banco de dados de 

irradiação solar pode resultar em uma variação de até 20% na expectativa de geração FV, 

resultando em importantes consequências no dimensionamento e na segurança operacional de 

usinas híbridas com energia FV. Em uma usina híbrida FV+diesel dimensionada para maximizar 

o nível de penetração de potência FV, esta variação pode levar à ocorrência mais frequente de 

eventos de instabilidade causados pela subcarga da UTE. Por outro lado, em uma usina híbrida 

FV+bateria+diesel, a incerteza associada ao recurso solar utilizado como base para simulações 

pode afetar o nível de penetração energética da energia solar FV no sistema, impactando os 

níveis de consumo de combustível e custos operacionais, mas sem afetar a instabilidade do 

sistema. Para um sistema FV+bateria+diesel, o recurso solar disponível afeta diretamente o 
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dimensionamento do sistema de armazenamento de energia, sendo que uma projeção de 

recurso solar otimista pode levar a um banco de baterias sobredimensionado, elevando os 

custos de implantação do sistema híbrido de forma desnecessária; enquanto uma expectativa 

de recurso solar mais conservadora pode resultar em uma bateria de menor porte, resultando 

em um menor aproveitamento da geração FV, que será limitada por uma saturação da minirrede 

quando o sistema de armazenamento estiver completamente carregado. 

Foram analisadas estratégias passivas para sistemas isolados não automatizados que 

buscam reduzir a variabilidade instantânea da energia solar, possibilitando o aumento na 

máxima penetração FV. Este relatório utilizou como estudo de caso a comunidade de 

Izidolândia-RO, que possui sua demanda, consumo e variação de carga próximas as medianas 

do SISOL, sendo uma comunidade representativa dos sistemas isolados. Os dados da 

comunidade foram analisados em base horária, que são considerados satisfatórios para a 

avaliação de penetração do sistema, desde que observados as limitações de subcontabilização 

de eventos de indisponibilidade desta resolução temporal.  

Neste estudo, foram analisados os efeitos de quatro estratégias passivas para aumento 

no nível de penetração máximo FV, sendo elas: a divisão de potência do grupo gerador diesel 

em múltiplos geradores; a dispersão geográfica dos sistemas FV; o uso de rastreadores de um 

eixo nos sistemas FV; e o sobrecarregamento dos inversores FV. A estratégia capaz de aumentar 

de forma significativa a penetração FV em uma minirrede não automatizada é a divisão do 

gerador diesel em várias máquinas, sendo que esta estratégia apresentou melhores resultados 

quando utilizada em conjunto com a estratégia de dispersão geográfica dos sistemas FV, 

possibilitando um NP de 30% e uma penetração energética de 9%. 

A análise de sistemas automatizados FV+diesel, nos quais a geração FV pode ser limitada 

de forma a evitar momentos de instabilidade da minirrede, mostrou que quanto mais distribuída 

for a potência requerida da localidade entre múltiplos geradores diesel de menor porte, maior 

a penetração energética da fonte renovável. Isso ocorre porque a potência mínima de trabalho 

da UTE é reduzida com o aumento do número de máquinas, permitindo a penetração de mais 

energia FV. Foi possível observar também que há uma saturação do nível de penetração 

energética, sendo que após certo ponto, um aumento grande na potência FV resulta em um 

ganho de penetração energética pequeno. Para sistemas com apenas um gerador observa-se 

uma penetração máxima de energia FV de aproximadamente 10%, alcançada com um NP de 

aproximadamente 100% e perdas por saturação da minirrede de 84%; enquanto para sistemas 

com dois geradores por UTE a penetração máxima de energia é de 25%, alcançada com um NP 

de 175% e perdas na ordem de 60%. Para sistemas com quatro e oito geradores diesel em suas 

UTEs, os níveis de penetração energética começam a saturar em 32% e 35%, respectivamente, 
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mostrando que o fator limitante para a penetração energética da fonte solar nestes sistemas 

passa a ser o seu perfil diurno e não mais a carga mínima do gerador diesel. Na análise de 

sistemas automatizados a limitação técnica passa a ser um problema secundário, enquanto o 

real fator limitante passa a ser a viabilidade econômica de se instalar sistemas FV tão 

sobredimensionados para o atendimento da localidade com maior penetração de energia 

renovável. 

Foram analisados também sistemas FV+bateria+diesel, visto que um sistema de 

armazenamento eletroquímico pode ser utilizado neste contexto de modo a absorver quaisquer 

oscilações de potência, sejam provenientes de variações de demanda, quanto da geração FV. 

Para um sistema híbrido FV+bateria+diesel, o número de geradores diesel por UTE não impacta 

significativamente a penetração de energia proveniente de geração FV na minirrede.  

É importante ainda destacar que para a análise de sistemas híbridos com bateria, assim 

como para sistemas automatizados, a limitação técnica passa a ser um problema secundário, 

enquanto o real fator limitante passa a ser a viabilidade econômica destes sistemas para o 

atendimento da localidade com maior penetração de energia renovável. 
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