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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A extensão territorial brasileira e sua diferença geográfica proporciona diferentes 

configurações de sua matriz energética. Enquanto o Sistema Integrado Nacional (SIN) é o 

maior sistema elétrico com controle centralizado no mundo, o Brasil ainda possui uma série de 

sistemas isolados, denominados SISOL, totalizando 212 comunidades instaladas 

principalmente na região amazônica. 

A maioria das comunidades do SISOL utilizam termoelétricas a diesel como principal 

fonte de geração energia elétrica, em vista do baixo custo inicial de implantação destas usinas 

e por ser uma tecnologia dominada pelo setor. Contudo, as barreiras geográficas da região 

adicionada à infraestrutura de transporte precária incidem em problemas de logística de 

entrega de combustível elevando os custos de operação dessas unidades termoelétricas. O uso 

de sistemas híbridos de energia contemplando geração termoelétrica a diesel, sistemas de 

geração solar fotovoltaico (FV) e armazenamento de energia por baterias estacionárias (BESS), 

de modo a reduzir o consumo de combustível e emissões de minirrede, apresentam 

viabilidade técnica nessa região. 

A melhor viabilidade econômica é busca constate em projetos, não apenas do setor 

elétrico, mas em todas as áreas. No caso dos sistemas isolados, o empreendedor visa obter 

viabilidade econômica tendo como base comparativa a operação de uma usina puramente 

diesel. Neste estudo, o indicador comparativo utilizado para otimização dos sistemas híbridos 

é o custo nivelado de energia (Levelized Cost of Energy – LCOE). 

O estudo aqui apresentado utiliza como referência os dados de demanda e de recurso 

solar da localidade de Izidolândia-RO, que apresenta demanda máxima medida 225 kW, e 

demanda média de 135 kW. O sistema FV base utilizado no estudo foi simulado em blocos de 

6,6 kWp de potência. Os blocos FV utilizados como base são de baixa potência para possibilitar 

uma análise gradual de penetração de potência e de penetração de energia nos sistemas 

isolados. O sistema de armazenamento é composto por blocos de 100 kWh de baterias de íons 

de lítio, possibilitando uma análise gradual de inserção de armazenamento no sistema. O 

tamanho do sistema de armazenamento utilizado como base corresponde a 2,5% da energia 

consumida pela localidade no dia com maior carga registrada no período analisado. 

O sistema é simulado considerando que o sistema FV é uma fonte não despachável; ou 

seja, a energia gerada pelo sistema FV, por natureza, não pode ser disponibilizada a qualquer 

momento, e possui perfil de geração próprio e intermitente; portanto é tratada como uma 

carga negativa e é subtraída da demanda da localidade de modo a obter-se a demanda líquida. 

Para o atendimento à demanda líquida, a simulação busca sempre a fonte energética de 
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menor custo, sendo a utilização da energia armazenada nas baterias prioritária por não possuir 

custo de despacho nesta análise, em contraste com os sistemas termoelétricos que possuem o 

custo de combustível e manutenção dos geradores de acordo com a quantidade de energia 

gerada. Em suma, existem três cenários para o despacho da usina híbrida: Quando a geração 

FV é maior do que a demanda da localidade; quando a geração FV é menor que a demanda do 

sistema e há energia armazenada na bateria e quando a geração FV é menor que a demanda 

do sistema e a bateria atinge seu estado de carga mínimo. 

Os sistemas híbridos se mostram tecnicamente viáveis para atendimento aos sistemas 

isolados; entretanto, otimizar indicadores financeiros é fundamental para uma maximização 

das vantagens econômicas obtidas a partir da inserção de fontes renováveis neste contexto. 

Para realizar o estudo da viabilidade financeira dos projetos analisados, foram utilizados 

indicadores econômicos, como VPL e LCOE. 

O tempo de projeto é uma variável analisada neste estudo, tendo em vista que os leilões 

recentes de energia elétrica dos sistemas isolados preveem concessões de 5 anos (60 meses) 

para sistemas tradicionais (com fonte diesel, por exemplo) e de 15 anos (180 meses) para 

sistemas de fonte renovável. Tendo em mente que os sistemas aqui analisados possuem 

geradores a diesel e, portanto, não são 100% renováveis, o horizonte atual de tais projetos 

seria de 5 anos. Contudo, este estudo também visa mostrar a viabilidade de projetos 

FV+bateria com backup de diesel para horizontes maiores (10, 15 e 20 anos), para os quais o 

custo da energia renovável passa a ser competitivo quando comparado ao de usinas 

termoelétricas a diesel. 

Os projetos de curto prazo (5 anos) possuem menor LCOE para um sistema pequeno, 

que corresponde a uma baixa penetração energética (34%). Além disso a redução do LCOE em 

relação a um sistema diesel é baixa (6,6%), desestimulando o empreendedor a investir e 

explorar fontes renováveis de energia. 

No cenário de 15 anos, os resultados mostram um sistema otimizado com penetração 

energética de 81% e uma economia de LCOE de 22% em relação ao cenário base. Esse 

horizonte de projeto estimula o empreendedor a analisar o uso de fontes renováveis para 

complementar a geração da minirrede, pois o ganho econômico de LCOE apresenta 

atratividade quando comparado a outras formas de investimento de capital. 

Levando em consideração este aumento significativo tanto na redução de custo da 

energia, quanto na penetração energética da fonte renovável, para projetos com horizonte de 

15 anos, sugere-se que sejam revisadas as regras de leilões, de modo a contemplar sistemas 

híbridos FV+bateria+diesel de elevada penetração energética (e.g. > 50%) com maiores prazos 

de concessão. 
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1. INTRODUÇÃO 

A ONU defende que em até 2030 seja concretizado o acesso amplo e universal à 

eletricidade, essa meta está presente no “Sustainable Development Goal 7” (SDG 7). Em 2018, 

cerca de 90% da população mundial possuía algum acesso à eletricidade. Contudo, 

comunidades situadas em regiões remotas possuem maior dificuldade de utilização de energia 

elétrica, principalmente em países em desenvolvimento. Usualmente, essas localidades 

remotas não são conectadas à rede elétrica centralizada, em decorrência da inviabilidade 

técnica e financeira de sua conexão (BHATTACHARYYA; PALIT, 2016; IEA, 2018; ESMAP, 2019). 

De acordo com a Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), a grande maioria 

destas minirredes isoladas utiliza usinas termoelétricas a diesel como fonte principal de 

energia; contudo nos anos recentes se observa um aumento no emprego de sistemas híbridos 

utilizando geradores FV em sistemas isolados, impulsionado principalmente pelo constante 

declínio dos custos dos sistemas de geração FV (ESMAP, 2019). 

A extensão territorial brasileira e sua diferença geográfica proporciona diferentes 

configurações de sua matriz energética. Enquanto o Sistema Integrado Nacional (SIN) é o 

maior sistema elétrico com controle centralizado no mundo, o Brasil ainda possui uma série de 

sistemas isolados, parte integrante do assim-chamado SISOL, totalizando 212 comunidades 

instaladas principalmente na região amazônica. 

A maioria das comunidades do SISOL utiliza termoelétricas a diesel como principal fonte 

de geração energia elétrica, em vista do baixo custo inicial de implantação destas usinas e por 

ser uma tecnologia dominada pelo setor. Contudo, as barreiras geográficas da região 

adicionada à infraestrutura de transporte precária resultam em problemas de logística de 

entrega de combustível, elevando os custos de operação dessas unidades termoelétricas. 

(SOARES, 2008; PINHO et al., 2008; ONS, 2019a; ONS, 2019b). Por outro lado, o uso de 

sistemas híbridos de energia contemplando geração termoelétrica a diesel, sistemas de 

geração solar fotovoltaica (FV) e armazenamento de energia por baterias estacionárias (BESS), 

de modo a reduzir o consumo de combustível e emissões de minirrede, apresentam 

viabilidade técnica nessa região, mas não foram ainda demonstrados em aplicações reais na 

região. 

Os desafios e premissas técnicas para a implementação e correto dimensionamento de 

usinas híbridas com energia solar FV (FV+diesel, FV+bateria+diesel e FV+bateria) foram 

abordados no Produto 2 deste projeto, denominado “AVALIAÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS NA 

INTEGRAÇÃO DE FONTES INTERMITENTES DE ENERGIA EM SISTEMAS ISOLADOS”. Entre os 

fatores abordados encontram-se a disponibilidade e o perfil intermitente do recurso solar, a 
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estabilidade da minirrede e a confiabilidade do sistema, que é primordial para o correto 

dimensionamento de uma rede híbrida FV. O estudo apresentado previamente identificou que 

para a análise de sistemas híbridos FV+bateria, 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. 

Considerando as vantagens socioambientais do uso de sistemas híbridos FV para 

atendimento ao SISOL, já apresentados no estudo anterior, e a expectativa de 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 – além da redução de 90% no preço de baterias de íons de lítio já observada na 

última década (IRENA, 2019) –, o foco do presente estudo é analisar a otimização tecno-

econômica de tais projetos. 
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2. PREMISSAS E DADOS UTILIZADOS NO ESTUDO DE CASO 

O estudo aqui apresentado 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. As análises desse relatório foram realizadas em base horária, pois os dados de demanda 

e de recurso solar foram caracterizados em forma horária. 

2.1. DEMANDA 

Visando um estudo de caso adequado e representativo das demais localidades do SISOL, 

foram analisadas as demandas de todas as comunidades do SISOL, buscando observar a 

representatividade do perfil de demanda e carga de Izidolândia-RO no SISOL. 

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 1410 MWh. A FIGURA 1 e a FIGURA 2 apresentam o consumo anual e a demanda máxima 

prevista para os sistemas isolados do SISOL de forma geral e em detalhe para as medianas, 

respectivamente. As linhas vertical e horizontal nas imagens representam a mediana da 

demanda máxima e do consumo anual, respectivamente. 

 
Figura 1 - Consumo anual e a demanda máxima prevista para os sistemas isolados do SISOL. 
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Figura 2 - Consumo anual e a demanda máxima prevista para os sistemas isolados do SISOL - detalhe. 

Os diagramas apresentados não contemplam a cidade de Boa Vista-RR, pois o consumo 

anual e a demanda máxima da mesma (1.347.717 MWh e 244.725 kW, respectivamente) são 

muito elevados quando comparados com as demais localidades do SISOL. Observa-se que as 

características de demanda máxima e consumo anual de Izidolândia-RO estão próximas às 

características medianas do SISOL, fazendo desta localidade um estudo de caso representativo 

para os demais sistemas isolados da região. 

A FIGURA 3 apresenta o perfil anual de demanda de Izidolândia-RO utilizado neste 

estudo, medido com resolução horária no ano de 2019 e disponibilizado pela EPE para o Leilão 

dos Sistemas Isolados de 2021 (EPE, 2020). 

 
Figura 3 - 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. 
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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. 

2.2. AUMENTO DE CARGA 

A variação de carga de uma localidade influencia no dimensionamento de sistemas de 

geração e armazenamento de energia quando são analisados horizontes de projeto de médio a 

longo prazo. Neste estudo, foram analisados os dados de carga anual das localidades do SISOL 

disponibilizados pela EPE para o Leilão dos Sistemas Isolados de 2021 (EPE, 2020), de modo a 

observar o padrão de aumento de carga previsto para estes sistemas. A FIGURA 4 apresenta a 

variação da carga prevista para estas localidades no período de 2021 a 2029. 

 
Figura 4 - Aumento de consumo de energia elétrica anual para localidades do SISOL participantes do Leilão dos 

Sistemas Isolados de 2021 (EPE, 2020). 
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2.3. 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 inferior de carregamento do gerador diesel. Nas 

simulações realizadas o atendimento da demanda líquida (demanda subtraída da geração FV) 

é analisado de forma horária, ligando-se um novo gerador quando o carregamento do 

equipamento estiver próximo de sua potência nominal e não houver energia armazenada na 

bateria para ser despachada. 

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

L/MWh, o óleo diesel utilizado como combustível tem densidade de 0,85 kg/L. A curva de 

consumo em L/h de acordo com o carregamento do gerador é apresentada na FIGURA 5. 

 
Figura 5 - Curva de consumo de combustível dos geradores a diesel. 
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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%. 

Tabela 1 - Relatório de perdas da simulação do sistema FV base. 

 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% 

 

2.5. SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

O sistema de armazenamento é composto por blocos de 100 kWh de baterias de íons de 

lítio, possibilitando uma análise gradual de inserção de armazenamento no sistema. O 

tamanho do sistema de armazenamento utilizado como base corresponde a 2,5% da energia 

consumida pela localidade no dia com maior carga registrada no período analisado 

(4,064MWh); portanto cada bloco do sistema de armazenamento possui autonomia de 36min, 

considerando-se o pior cenário diário de carga da localidade. A TABELA 2 apresenta as demais 

premissas adotadas para as simulações dos sistemas de armazenamento. 
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Tabela 2 - 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% 
 

2.6. DESPACHO ENERGÉTICO 

O sistema analisado neste estudo é composto pela carga da localidade de Izidolândia-

RO, dois geradores a diesel com capacidade de 168 kW cada, um sistema de armazenamento 

(com capacidade a ser otimizada) e um sistema de geração solar FV (com potência a ser 

otimizada), todos interligados em C.A através de uma barra única conforme apresentado na 

FIGURA 6. 

 
Figura 6 - Diagrama representativo do sistema utilizado como base para este estudo. 

O sistema é simulado considerando que o sistema FV é uma fonte não despachável; ou 

seja, a energia gerada pelo sistema FV, pela natureza intermitente da fonte solar, não pode ser 

disponibilizada a qualquer momento, e possui perfil de geração próprio, sendo portanto, 
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tratada como uma carga negativa que é subtraída da demanda da localidade de modo a obter-

se a demanda líquida. Para o atendimento à demanda líquida, a simulação busca sempre a 

fonte energética de menor custo, sendo a utilização da energia armazenada nas baterias 

prioritária por não possuir custo de despacho nesta análise, em contraste com os sistemas 

termoelétricos que possuem o custo de combustível e manutenção dos geradores de acordo 

com a quantidade de energia gerada. Em suma, existem três cenários para o despacho da 

usina híbrida: 

1. Quando a geração FV é maior do que a demanda da localidade, o excedente de 

energia é armazenado no sistema de armazenamento; 

2. Quando a geração FV é menor que a demanda do sistema e há energia armazenada 

na bateria, ela é despachada para suprir a carga, sempre respeitando a máxima 

profundidade de descarga (equivalente ao mínimo estado de carga) determinada 

para a simulação (esta informação é fornecida pelo fabricante das baterias); 

3. Quando a geração FV é menor que a demanda do sistema e a bateria atinge seu 

estado de carga mínimo, os geradores diesel são acionados de modo a suprir a 

demanda (apenas um ou ambos), respeitando a carga mínima deles. Quando a carga 

mínima é maior do que o necessário para suprir a demanda, o excedente é 

armazenado nas baterias. 

É importante notar que mesmo em sistemas com elevada penetração energética 

renovável, com grande geração FV e capacidade de armazenamento, é necessário que os 

sistemas possuam uma capacidade de geração diesel capaz de atender totalmente à carga da 

localidade, para manter a confiabilidade do sistema. O uso de sistemas puros FV+bateria com 

confiabilidade adequada para atender localidades do SISOL ainda se mostra economicamente 

inviável, pois requer um grande investimento e sistemas de elevada capacidade; portanto, tais 

sistemas não são alvo desta análise. 

 

2.7. SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

Dentre as ferramentas de simulação, as mais populares são o PVsyst® e o HOMER Pro®, 

sendo o PVsyst® usado geralmente para o dimensionamento de sistemas FVs, enquanto o 

HOMER Pro® é especializado no dimensionamento de sistemas para fornecer eletricidade a 

minirredes isoladas. 

O HOMER Pro® é um software inicialmente desenvolvido pelo National Renewable 

Energy Laboratory (NREL) que possibilita uma visão global sobre a otimização e o design de 
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minirredes. O software tem como principais funções a simulação das minirredes, a busca pela 

otimização financeira do sistema e análises de sensibilidade. 

No presente estudo, o software HOMER Pro® foi utilizado para as simulações da 

minirrede, enquanto o software PVsyst® foi utilizado para a simulação do sistema FV. Todas as 

simulações foram realizadas na base horária. 

3. ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA 

Os sistemas híbridos se mostram tecnicamente viáveis para atendimento aos sistemas 

isolados; entretanto, otimizar indicadores financeiros de interesse é fundamental para uma 

maximização das vantagens econômicas obtidas a partir da inserção de energias renováveis 

neste contexto. Para realizar o estudo da viabilidade financeira dos projetos analisados, foram 

utilizados indicadores econômicos, como VPL e LCOE, definidos nesta seção. 

O Valor presente (VP) é o somatório dos fluxos de caixa futuros descontados por uma 

taxa de desconto que represente a exigência mínima de retorno. A EQUAÇÃO (1) apresenta o 

cálculo do VP para um ano i. 

𝑉𝑃(𝑖) = −𝐼 +∑
(𝑅𝑖 − 𝐶𝑖)

(1 + 𝑇𝑀𝐴)𝑖

𝑛

𝑖=0

 (1) 

Onde: 

VP(i) = valor presente, expresso em R$; 

Ri = receita proveniente do ano i, expresso em R$; 

Ci = custo proveniente do ano i, expresso em R$; 

FC(i)= fluxo de caixa no período i, expresso em R$; 

TMA = taxa mínima de atratividade; 

i = período, em anos; 

I = investimento inicial, expresso em R$. 

 

O Valor presente líquido (VPL) é o VP ao final do período de análise (ano n), conforme 

apresenta a EQUAÇÃO (2). 

 𝑉𝑃𝐿 = 𝑉𝑃(𝑛) (2) 

VPL = valor presente líquido, expresso em R$; 

VP(n) = valor presente no ano n, expresso em R$; 
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O custo nivelado de produção de energia (LCOE), conforme apresentado na EQUAÇÃO 

(3), é o custo por unidade de energia elétrica, calculado em termos do custo inicial, dos custos 

da fonte primaria empregada (quando aplicado) e dos custos de operação e manutenção. 

 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
∑ [

𝐼𝑖+𝐷+𝑂&𝑀𝑖

(1+𝑇𝑀𝐴)𝑖
]𝑛

𝑖=1

∑ [𝐸𝑖]
𝑛
𝑖=1

 (3) 

Onde: 

LCOE = custo nivelado de produção de energia, expresso em R$/kWh; 

I(i) = valor investido no ano i, expresso em R$; 

D = custos com diesel, expresso em R$; 

O&M(i) = despesas com operação e manutenção no ano i, expressas em R$; 

E(i) = energia consumida na comunidade no ano i, expressa em kWh; 

TMA = taxa mínima de atratividade; 

n = período do projeto, expresso em anos. 

 

3.1. PREMISSAS ECONÔMICAS 

Para a análise econômica são necessários diversos indicadores, que servem como 

entrada nas análises do despacho de energia, para que seja possível a elaboração do fluxo de 

caixa e assim obter as análises de viabilidade financeira. Neste estudo foram utilizadas as 

seguintes premissas: 

• CAPEX Sistema FV: R$ 2.500 /kWp 

• OPEX Sistema FV: 2% do CAPEX /ano 

• CAPEX Sistema de Armazenamento: R$ 2.250 /kWh 

• OPEX Sistema de Armazenamento: 1% do CAPEX /ano 

• CAPEX Diesel: R$ 5.558,62 /kW (R$ 2.816.666,67) 

• OPEX Fixo: R$ 2.907.471,91 

• OPEX Variável Diesel: R$ 100,49 /MWh 

• Custo do Diesel: R$ 4,449 /L 

• Variação anual do custo do Diesel: 8% 

• Degradação FV: 0,5% a.a. 

• TMA: 8% a.a. 

• Taxa de inflação esperada: 4,25% a.a. 
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O custo do diesel foi determinado pelo levantamento de Preços de Revenda e de 

Distribuição de Combustíveis, disponibilizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustível (ANP), selecionando o preço médio do estado de Rondônia (ANP,2021). A 

variação anual do custo do diesel também foi estimada com base em dados disponibilizados 

pela ANP, sendo que neste estudo a variação anual foi considerada como a média das 

variações anuais de 2005 a 2021 (ANP,2021). 

A estimativa de degradação das baterias em função do número de ciclos, para diferentes 

profundidades de descarga é apresentada na FIGURA 7. 

 
Figura 7 - Estimativa de degradação das baterias em função do número de ciclos para diferentes profundidades de 

descarga. 

O efeito da temperatura na degradação das baterias não foi considerado, visto que o 

sistema tipicamente possui controle de temperatura e umidade das baterias, de modo a evitar 

a redução de vida útil das baterias em decorrência de temperaturas elevadas. 

O sistema de armazenamento foi dimensionado de modo que não haja necessidade de 

reposição da capacidade do sistema ao longo do período de suprimento, sendo que a 

capacidade remanescente ao fim de cerca de 6.000 ciclos é de 70% da capacidade nominal.  

O tempo de projeto é uma variável analisada neste estudo, tendo em vista que as 

regulações de leilões recentes de energia elétrica dos sistemas isolados preveem concessões 

de 5 anos (60 meses) para sistemas tradicionais (com fonte diesel, por exemplo) e de 15 anos 

(180 meses) para sistemas 100% renováveis. Tendo em mente que os sistemas aqui analisados 
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possuem geradores a diesel, e, portanto, não são 100% renováveis, o horizonte atual de tais 

projetos seria de 5 anos. Contudo, este estudo também visa mostrar a viabilidade de projetos 

FV+bateria com backup de diesel para horizontes de projeto maiores (10, 15 e 20 anos), para 

os quais o custo da energia renovável passa a ser competitivo quando comparado ao de usinas 

termoelétricas a diesel. 

3.2. OTIMIZAÇÃO ECONÔMICA DE SISTEMAS HÍBRIDOS 

A melhor viabilidade econômica é busca constate em projetos, não apenas do setor 

elétrico, mas em todas as áreas. No caso dos sistemas isolados, o empreendedor deve obter 

um lucro observado um sistema puramente diesel como referência. 

Neste estudo, o indicador utilizado para otimização dos sistemas híbridos é o LCOE. Os 

valores de LCOE são apresentados de forma relativa ao mesmo valor do cenário base (usinas 

puramente diesel). Sendo assim, sistemas com LCOE relativo menores do que 100% são mais 

vantajosos que sistemas puramente diesel, e o sistema otimizado é aquele que apresenta o 

menor LCOE. 
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4. RESULTADOS 

Os resultados das análises descritas nas seções a seguir são expressos em curvas de 

nível, apresentando a relação de LCOE para diferentes cenários de combinações de geração de 

energia solar FV e sistemas de armazenamento. As isolinhas em vermelho representam 

sistemas híbridos financeiramente viáveis quando comparados com o cenário base puramente 

diesel (LCOE<100%). Os pontos em destaque nos gráficos representam, para cada horizonte de 

projeto, o menor LCOE; ou seja, o sistema otimizado de acordo com a métrica empregada. 

4.1. AVALIAÇÃO DE DIFERENTES HORIZONTES DE PROJETO 

A FIGURA 8 apresenta os indicadores de LCOE para cenários de geração híbrida em um 

projeto de 5 anos. Observa-se que projetos de curto prazo possuem pontos com menor LCOE 

que um sistema puramente diesel, contudo os pontos ótimos representam um sistema de 

baixa penetração energética (34%), pois o custo inicial de implementação do sistema de 

armazenamento e sistema de geração solar FV é elevado dificultando a viabilidade de uma 

maior penetração energética. Além disso a redução do LCOE em relação a um sistema diesel é 

baixa (6,6%), desestimulando o empreendedor a investir na solução renovável. 

  
Figura 8 – Valores de LCOE relativo ao cenário base (100% Diesel) para diversos sistemas híbridos em um projeto de 
5 anos. 

A FIGURA 9 apresenta a mesma análise para um projeto de 10 anos. Aumentando o 

prazo do projeto a penetração energética otimizada aumenta (43%) e a relação do LCOE 

diminui (redução de 9,5% em relação a um sistema 100% diesel). Os resultados mostram que 

esse sistema apresenta uma maior viabilidade financeira, mas ainda pouco atraente quando 

observada pelo empreendedor, em virtude das incertezas e riscos envolvidos no projeto.  



Otimização Tecno-Econômica da Penetração de Energias Renováveis em Sistemas Isolados 

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

Santa Catarina - Brasil - CEP 88036-003   

21 

  
Figura 9- Valores de LCOE relativo ao cenário base (100% Diesel) para diversos sistemas híbridos em um projeto de 

10 anos. 

A FIGURA 10 apresenta os indicadores de LCOE para um projeto de 15 anos. Observa-se 

que nesse caso o sistema ótimo apresenta uma penetração energética muito superior à dos 

projetos anteriores, em razão dos custos iniciais da inserção de geração solar FV e do sistema 

de armazenamento serem diluídos e mitigados pela redução no consumo de diesel ao longo 

dos anos. No cenário de 15 anos, os resultados mostram um sistema otimizado com 

penetração energética de 81% e uma economia de LCOE de 22% em relação ao cenário base. 

Esse horizonte de projeto estimula o empreendedor a analisar o uso de fontes renováveis para 

complementar a geração da minirrede, pois o ganho econômico de LCOE apresenta 

atratividade quando comparado a outras formas de investimento de capital. 



Otimização Tecno-Econômica da Penetração de Energias Renováveis em Sistemas Isolados 

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

Santa Catarina - Brasil - CEP 88036-003   

22 

  

Figura 10 - Valores de LCOE relativo ao cenário base (100% Diesel) para diversos sistemas híbridos em um projeto de 
15 anos. 

A FIGURA 11 apresenta as análises para um projeto com horizonte de 20 anos. Observa-

se que os níveis de penetração de energia para o ponto ótimo deste projeto se encontram em 

82%, sem aumento significativo apesar do aumento do prazo do projeto. É possível notar 

também que a potência do sistema FV e a capacidade do sistema de armazenamento ótimo 

para este cenário crescem muito pouco com o aumento da duração do projeto. Isso se dá 

devido à estagnação da carga - que deixa de aumentar após o sexto ano de projeto -, e à 

degradação dos sistemas FV e de armazenamento. Observa-se ainda que este cenário 

apresenta uma menor atratividade econômica quando comparado ao projeto de 15 anos 

(redução de 14,4% versus 22% para projetos de 15 anos). Projetos com período superior a 15 

anos também esbarram no fim de garantia dos sistemas de armazenamento tipicamente entre 

6.000-7.000 ciclos, trazendo maiores incertezas ao empreendedor.   
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Figura 11 - Valores de LCOE relativo ao cenário base (100% Diesel) para diversos sistemas híbridos em um projeto de 
20 anos. 

 
A FIGURA 12 apresenta os níveis ótimos de penetração energética para todos os 

horizontes avaliados. É possível observar que uma maior penetração energética e atratividade 

econômica se observam para horizontes de projeto superiores a 10 anos. 

  

Figura 12 - Penetração energética para o sistema analisado. 
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5. INFLUÊNCIA DAS SIMPLIFICAÇÕES ADOTADAS NA ANÁLISE 

Considerando o grande esforço computacional envolvendo análises de grandes períodos 

com resolução horária, softwares de simulação utilizam uma metodologia simplificada para as 

análises de otimização de sistemas híbridos, na qual a simulação desconsidera o aumento 

anual de carga, a variação de preços e a degradação dos sistemas ao longo dos anos da análise. 

Análises simplificadas também podem ser empregadas quando parâmetros futuros não são 

conhecidos, permitindo uma análise com menos variáveis e parâmetros de entrada. 

Visando analisar a diferença efetiva para esse estudo de caso entre o uso de uma 

simulação simplificada e o uso de uma simulação que leva em conta variações interanuais no 

sistema, o sistema base deste estudo foi também simulado nesta abordagem simplificada. 

A FIGURA 13 apresenta a análise de LCOE para o sistema de Izidolândia-RO com um 

projeto de médio prazo (15 anos) sem que se tenha análise de acréscimo de demanda, 

aumento do preço do diesel e degradações do sistema. 

 
Figura 13 - Valores de LCOE relativo ao cenário base (100% Diesel) para diversos sistemas híbridos em um projeto de 

15 anos, sem considerar variações interanuais. 

Observa-se que, quando comparado com a FIGURA 10, as características das curvas de 

nível do sistema são diferentes, sendo que o ponto ótimo resulta em um sistema FV 12% 

menor e um sistema de armazenamento 23% menor, resultando em um nível de penetração 

de energia ligeiramente menor. 

Avaliar o sistema sem a análise de variabilidade interanual faz com que o empreendedor 

não determine o melhor ponto otimização financeira, fazendo com que o retorno financeiro 

real do projeto seja menor que o esperado. Entretanto, a análise simplificada pode ser usada 
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como um indicativo para direcionar a análise completa do sistema, pois com essa análise se 

tem uma visão inicial de penetração energética. 
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6. COMENTÁRIOS FINAIS E CONCLUSÕES 

O presente documento visou apresentar a otimização tecno-econômica da penetração 

de energias renováveis em sistemas isolados, com foco na tecnologia solar fotovoltaica 

associada a sistemas de armazenamento eletroquímico de energia em baterias de íons de lítio. 

A partir de um estudo de caso na comunidade de Izidolândia-RO onde foi analisado a busca 

pelo menor custo nivelado de energia LCOE em sistemas híbridos diesel + geração de energia 

FV + sistemas de armazenamento. 

O sistema foi simulado considerando que o sistema FV é uma fonte não despachável; ou 

seja, a energia gerada pelo sistema FV, por natureza, não pode ser utilizada a qualquer 

momento, e possui perfil de geração próprio; portanto é tratada como uma carga negativa e é 

subtraída da demanda da localidade de modo a obter-se a demanda líquida. Para o 

atendimento à demanda líquida, a simulação busca sempre a fonte energética de menor custo, 

sendo a utilização da energia armazenada nas baterias prioritária por não possuir custo de 

despacho nesta análise, em contraste com os sistemas de geração termoelétricos a diesel que 

possuem o custo de combustível e manutenção dos geradores de acordo com a quantidade de 

energia gerada. Em suma, existem três cenários para o despacho da usina híbrida: 1) quando a 

geração FV é maior do que a demanda da localidade; 2) quando a geração FV é menor que a 

demanda do sistema e há energia armazenada na bateria e 3) quando a geração FV é menor 

que a demanda do sistema e a bateria atinge seu estado de carga mínimo. 

Os sistemas híbridos se mostram tecnicamente viáveis para atendimento aos sistemas 

isolados; entretanto, otimizar indicadores financeiros de interesse é fundamental para uma 

maximização das vantagens econômicas obtidas a partir da inserção de energias renováveis 

neste contexto. Para realizar o estudo da viabilidade financeira dos projetos analisados, foram 

utilizados indicadores econômicos, como o LCOE. 

O tempo de projeto foi uma variável analisada neste estudo, tendo em vista que as 

regulações de leilões recentes de energia elétrica dos sistemas isolados preveem concessões 

de 5 anos (60 meses) para sistemas tradicionais (com fonte diesel, por exemplo) e de 15 anos 

(180 meses) para sistemas 100% renováveis.  

Observou-se que projetos de curto prazo possuem pontos com menor LCOE que um 

sistema puramente diesel; contudo os pontos ótimos representam um sistema de baixa 

penetração energética (34%). Além disso a redução do LCOE em relação a um sistema diesel é 

baixa (6,6%), desestimulando o empreendedor a investir e explorar fontes renováveis de 

energia. 
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No cenário de 15 anos, o sistema otimizado apresentou uma penetração energética de 

81% e uma economia de LCOE de 22% em relação ao cenário base. Esse horizonte de projeto 

estimula o empreendedor a analisar o uso de fontes renováveis para complementar a geração 

da minirrede, pois o ganho econômico de LCOE apresenta atratividade quando comparado a 

outras formas de investimento de capital. Levanto em consideração este aumento significativo 

tanto na redução de custo da energia, quanto na penetração energética da fonte renovável, 

para projetos com horizonte de 15 anos, sugere-se que sejam revisadas as regras de leilões, 

de modo a contemplar sistemas híbridos FV+bateria+diesel de elevada penetração 

energética (e.g. > 50%) com maiores prazos de concessão (mínimo de 15 anos, mesmo 

quando híbridos contendo fonte fóssil). 

Considerando o grande esforço computacional envolvendo análises de grandes períodos 

com resolução horária, softwares de simulação utilizam uma metodologia simplificada para as 

análises de otimização de sistemas híbridos. O Produto 4 deste projeto apresenta algumas 

destas ferramentas computacionais. Avaliar o sistema sem a análise de variabilidade interanual 

faz com que o tomador de decisão/empreendedor não determine o melhor ponto de 

otimização financeira, fazendo com que o retorno financeiro real do projeto seja menor do 

que o esperado. Entretanto, a análise simplificada pode ser usada como um indicativo para 

direcionar a análise completa do sistema, pois com essa análise se tem uma visão inicial de 

penetração energética.  
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