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1. INTRODUÇÃO 

Diversos são os softwares disponíveis para a avaliação técnica e/ou econômica de 

sistemas híbridos disponíveis no mercado. Os principais são: Homer®, iHoga®, Hybrid2®, 

RETScreen®, iGRHYSO®, HYBRIDS®, RAPSIM®, HySim®, IPSYS®, HySys®, Dymola/Modelica®, 

ARES®, EnergyPLAN SOLSIM®, HYBRID DESIGNER®.  

Cada software possui potencialidades e limitações; dentre elas se destacam: 

representação comercial, suporte técnico, fontes de energia disponíveis para integração, 

resolução temporal, capacidade máxima dos componentes do sistema, integração com 

avaliação econômica, amigabilidade (user-friendly).  

Este produto visa apresentar as principais diferenças entre softwares apresentando as 

potencialidades de cada ferramenta. 

2. SOFTWARES AVALIADOS 

Durante o desenvolvimento deste produto, apenas cinco dos softwares dedicados para a 

avaliação de sistemas híbridos possuíam representação comercial e suporte técnico:  

• Homer®; 

• Retscreen®; 

• iHoga/Mhoga®; 

• Energyplan®; 

• Dymola®. 

Para a avaliação comparativa entre as ferramentas esses foram considerados requisitos 

básicos para sua utilização.  

2.1.  HOMER PRO®  

Desenvolvido em 1993 inicialmente pelo NREL (National Renewable Energy Laboratory) 

do U.S Departament of energy, o HOMER® (Hybrid Optimization of Multiple Energy Resources) 

foi lançado comercialmente em 2009 pela HOMER Energy LLC (LILIENTHAL, 2021).   

Desde então, pelo fácil acesso, interface de usuário (UI) intuitiva e repleto de recursos de 

fácil acesso, o HOMER® é o software específico mais utilizado para sistemas híbridos com alta 

penetração de fontes de energias renováveis, com mais de 250 mil usuários em 193 países. Em 

virtude do amplo uso, o software possui diversas citações em produções científicas, sendo as 

mais importantes listadas no site do desenvolvedor. 
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2.2. RETSCREEN® 

Criado em 1998 e mantido pelo Ministério de Recursos Naturais do Governo do Canadá, 

o RETScreen® é um software de eficiência energética, análise de desempenho e viabilidade 

específico para projetos e sistemas renováveis. Seu maior foco é em análise financeira e 

ambiental dos sistemas. Das ferramentas avaliadas, é a única sem um site específico para 

apresentação, download e demais abas úteis. Portanto, carece de informações comparado aos 

demais sistemas (RETSCREEN, 2021). 

2.3. IHOGA® / MHOGA® 

O iHoga® e MHoga® são duas versões do “Hybrid Optimization by Genetic Algorithms”, 

um software desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Zaragoza, na Espanha. As 

versões se diferem apenas no limite de potência dos sistemas para cada simulação, que é de 

5MW para o iHoga®, enquanto o MHoga® é a versão sem limites (IHOGA, 2021). 

 

2.4. ENERGYPLAN®  

Único software gratuito, o EnergyPLAN® simula a operação de diferentes sistemas 

energéticos como energia elétrica e demandas de aquecimento/resfriamento de setores da 

indústria e transporte. É desenvolvido e mantido pelo “Sustainable Energy Planning Research 

group”, da Aalborg University, Dinamarca.  (ENERGYPLAN, 2021) 

 

2.5. DYMOLA® 

Dymola é um software de modelagem e simulação de sistemas complexos para múltiplas 

áreas da engenharia, baseado nas linguagens de modelagem Modelica, desenvolvido pela 

francesa Dassault Systèmes. Para simular o comportamento dos sistemas híbridos de energia, a 

fabricante disponibiliza bibliotecas Modelica específicas para a área de energia. Portanto, o 

Dymola® é pensado para aplicações gerais e multidisciplinares, a depender das bibliotecas 

utilizadas. (DASSAULT, 2021) 
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3. COMPARAÇÃO DE FUNCIONALIDADES E LIMITAÇÕES  

Tendo em vista a gama de funcionalidades que cada um dos softwares avaliados nesse 

relatório pode fornecer, as TABELAS 1 e 2 destacam as informações gerais e principais recursos e 

limitações dessas ferramentas.  

 

Tabela 1 – Informações gerais dos softwares. 

 

Software 
Versão 
teste 

Custo 
/ano 

Desenvolvido 
por 

Última 
versão 

Plataforma 
Limitações 

de 
potência 

Maior 
resolução 
temporal 

Disponível 
em 

HOMER® SIM 
500-2000 

USD 
HOMER Energy 

LLC e NREL 
3.11 

Windows 7 
ou + 

- 1 minuto LINK 

RETSCREEN® SIM 869 CAD 

Natural 
Resources 

Canada 
Ministry 

8.0 
Windows 7 

ou + 
- 1 hora LINK 

IHOGA® SIM 600 EUR 
Universidad de 

Zaragoza 
 

3.0 
 

Windows 
XP ou + 

 

5MW 

1 min LINK 

MHOGA® NÃO 1600 EUR - 

ENERGYPLAN® SIM Gratuito 

Sustainable 
Energy Planning 
Research group 

– Aalborg 
University 

16.0 
Windows 
XP ou + 

- 1 hora LINK 

DYMOLA® SIM Sob 
Demanda 

Dassault 
Systèmes 

2022 Windows 
8.1 ou + ou 

Linux 

- - LINK 

 

Tabela 2 – Disponibilidade de opções de análise e sistemas de cada software. 

Software Análise 
Econômica 

Análise 
Técnica 

Fotovoltaico Eólico Gerador  
Diesel 

Sist. de 
Baterias 

Biomassa Hidrelétrica 

HOMER® X X X X X X X X 

RETSCREEN® X X X X X X X X 

IHOGA® X X X X X X X X 

MHOGA® X X X X X X X X 

ENERGYPLAN® X X X X X X X X 

DYMOLA® X  X X  X   

 

4. AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS SOFTWARES  

Apesar da ampla maioria dos softwares possibilitarem análises e inserção de diferentes 

sistemas de energia (TABELA 2) que são de específico interesse visto o objetivo desse relatório, 

existem notáveis diferenças entre cada ferramenta avaliada.   

https://www.homerenergy.com/products/pro/index.html
https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-and-publications/tools/modelling-tools/retscreen/7465
https://ihoga.unizar.es/en/versiones/
https://www.energyplan.eu/
https://www.3ds.com/products-services/catia/products/dymola/
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Das opções demonstradas nas TABELAS 1 e 2, há uma distinção importante dos softwares 

associados à resolução temporal de simulação, além de aspectos ainda não abordados, 

associados à amigabilidade “user-friendlyness” de cada software.  

4.1. HOMER® 

HOMER® é o software mais “user friendly” entre os avaliados, tanto no uso quanto no 

processo de download e clareza das instruções. No site do desenvolvedor são apresentadas 

todas as informações básicas da ferramenta como: guia para iniciantes, vídeos tutoriais, suporte 

básico e diversos outros conteúdos. A partir da ferramenta o usuário também pode contratar 

um especialista no software para prestar consultorias caso desejado. Um ponto bastante 

positivo é que o HOMER® é bastante direto para alterações nos dados desejados de sistemas, 

componentes, combustíveis etc. A resolução temporal máxima do software é de 1 minuto, caso 

o usuário disponha de dados com esta resolução temporal. No Brasil devido à frequência de 

eventos de sobreirradiância, simulações realizadas em resolução temporal de 1 minuto trazem 

maior segurança na identificação de instabilidade da rede, que podem ser causadas por 

variações abruptas de geração fotovoltaica (NASCIMENTO, 2019).  

A FIGURA 1 mostra o layout inicial da ferramenta, onde há menus bastante objetivos e, à 

esquerda, uma janela alertando a falta de itens básicos do sistema a ser simulado, facilitando a 

identificação de erros. 

A FIGURA 2 mostra o layout de baterias, onde é possível escolher equipamentos do 

mercado ou inserir modelos personalizados. Na parte à esquerda, enquanto altera-se os dados 

e fontes conectadas, há uma esquematização do sistema a ser simulado. 
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Figura 1 - Tela inicial do HOMER (2021) 

 

 
Figura 2 – Tela de alteração do sistema de armazenamento de energia do HOMER (2021). 

4.2. RETSCREEN® 

O RETScreen® pode ser classificado como como 2º software mais user friendly entre os 

avaliados. Contudo, as informações da ferramenta no site do desenvolvedor são superficiais e 

de difícil identificação. 

Visualmente a ferramenta é rica em informações e atalhos (FIGURA 3), o que é útil para 

usuários bem ambientados com a ferramenta, porém pode confundir usuários iniciantes.  
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Figura 3 – Tela inicial do RETScreen (2021). 

Já na execução do software, a aba “ajuda” possui muitas explicações sobre sistemas e 

componentes, porém de difícil navegação para identificação dos itens pesquisados. Essa 

dificuldade se mantém nas alterações dos componentes a serem simulados (FIGURA 4 e 5), nos 

quais é necessário explorar uma quantidade considerável de abas e barras de dados para ter 

segurança nas alterações realizadas 

 

 
Figura 4 – Tela de alteração da localização do sistema (RETSCREEN, 2021). 

 



 Avaliação de Softwares no Dimensionamento e Otimização de Sistemas Hibridos de Energia  

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

Santa Catarina - Brasil - CEP 88036-003   

10 

 
Figura 5 – Modificação dos dados de uma turbina a gás e biomassa (RETSCREEN, 2021). 

 

4.3. IHOGA®/MHOGA® 

Como exposto na seção introdutória, o iHoga® e MHoga® são o mesmo software, 

diferindo apenas na limitação de simulação de 5MW para o software iHoga®, não havendo 

outras grandes diferenças entre as ferramentas. A interface de usuário é bastante simplificada 

(FIGURA 6). Apesar disso, é possível fazer diversas alterações e incluir novas configurações de 

componentes (FIGURA 7). Assim como o HOMER®, o software é bastante objetivo em seus 

menus, possui site próprio com informações claras de como fazer download, adquirir o software, 

ter acesso ao guia de iniciante e manual de usuário e encontrar novidades de atualizações e 

recursos, além de possuir resolução temporal máxima de 1 minuto.  
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Figura 6 – Tela inicial de um projeto do iHoga (2021). 

 
Figura 7 – Tela de escolha e adaptação de baterias (IHOGA, 2021). 
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4.4. ENERGYPLAN® 

O EnergyPLAN® possui uma interface intermediária entre os softwares avaliados (FIGURA 

8), porém falta clareza na alteração de dados do projeto (FIGURA 9). O software possui todos os 

recursos avaliados na TABELA 2 e um site próprio, com informações bem expostas, inclusive com 

aba específica para recursos úteis como modelos já existentes para países, banco de dados e 

produções científicas que fizeram uso do EnergyPLAN®. Ainda, esse é o único software 100% 

gratuito.  

 

 
Figura 8 – Tela inicial do EnergyPLAN (2021). 
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Figura 9 – Aba de alteração de dados para geração de calor e eletricidade (ENERGYPLAN, 2021). 

4.5. DYMOLA® 

O Dymola® é o software menos adequado para avaliação de sistemas híbridos, quando 

comparado as demais ferramentas.  

           O Dymola® é também o software menos específico para avaliação de sistemas híbridos, 

quando comparado aos demais, pois é um software de modelagem para sistemas complexos 

para múltiplas áreas da engenharia, baseado nas linguagens de modelagem Modelica®. Para 

usuários não ambientados na construção através de diagramas de blocos e.g. (Simulink), 

dificulta a navegação e modelagem no software. Além disso, o site tem grandes deficiências em 

relação aos demais, não apresentando informações úteis como guia para iniciantes, preços e 

resolução temporal dos dados. A FIGURA 10 mostra o layout inicial da ferramenta. 

 

 
Figura 10 – Tela inicial do Dymola (2021). 

  



 Avaliação de Softwares no Dimensionamento e Otimização de Sistemas Hibridos de Energia  

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

Santa Catarina - Brasil - CEP 88036-003   

14 

5. COMENTÁRIOS FINAIS E CONCLUSÕES 

Dos diversos softwares disponíveis para a avaliação técnica e econômica de sistemas 

híbridos, apenas cinco possuem representação comercial e suporte técnico entre eles: Homer®, 

Retscreen®, iHoga®/Mhoga®, Energyplan® e Dymola®). Cada software possui potencialidades e 

limitações para seu uso como: Fontes de energia disponíveis para integração, resolução 

temporal, capacidade máxima dos componentes do sistema, integração com avaliação 

econômica, amigabilidade (user-friendly), entre outros.  

Das ferramentas avaliadas, o software HOMER® desenvolvido em 1993 inicialmente pelo 

NREL (National Renewable Energy Laboratory) é a ferramenta mais utilizada com mais de 250 

mil usuários em 193 países. HOMER® é a ferramenta que combina o maior número de atributos 

entre as características avaliadas e é® a principal ferramenta sugerida para avaliação dos 

sistemas híbridos.     

Como software gratuito o único representante EnergyPLAN®, possui todas as 

funcionalidades requeridas, com um site próprio com informações bem expostas, sendo uma 

ferramenta adequada para simulação de sistemas, sem a necessidade de compra do software.  

Todas as simulações realizadas no contexto deste contrato foram realizadas utilizando a 

ferramenta HOMER®. 
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