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Abstract— In Brazil, the Isolated Systems represent those 

unconnected to the National Interconnected System. They are 

geographically distributed in 234 systems (representing a load of 

approximately 482,7 MWavg), mainly located in the Northern 

States, where the environmental preservation and great distances 

make the connection with the National System unfeasible. As 

consequence and given the favorable logistics for fuel supply, 

they are characterized by the strong dependence of small diesel 

power generation, an expensive fuel source and environmentally 

unfriendly. Then, the replacement of diesel per renewables power 

generation systems can bring benefits for the Isolated Systems.  

In this context, we propose a general methodology that aims to: 

(i) minimize the overall costs of electric power generation in 

Isolated Systems and (ii) to evaluate the technical and economic 

attractiveness of renewable generation systems implantation in 

such locations.  

The considered portfolio is composed by solar, wind and small 

hydroelectric power plants, which stand out for being 

environmentally suitable and be operated in an integrated way at 

minimal global cost. 

 
Index Terms— Power generation planning, Isolated power 

systems, Renewable energy sources, Solar energy, Wind energy. 

I.  NOMENCLATURAS 

AG Algoritmo Genético 

CET Custo Esperado Total 

CGH Central de Geração Hidroelétrica 

CMM Custo Médio Mensal 

CVAR Conditional Value at Risk 

MWm Mega Watt Médio 

PCH Pequena Central Hidroelétrica 

PMO Programa Mensal de Operação 

SI Sistema Isolado 

SIN Sistema Interligado Nacional 
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II.  INTRODUÇÃO 

O Brasil ainda existem consumidores de energia não 

conectados ao SIN, que compõem os assim chamados 

SI’s. Segundo [1], atualmente existem 234 SI’s que 

representam aproximadamente uma carga de quase 500 

MWm. Esses sistemas isolados estão localizados 

principalmente na região norte do país, onde questões de 

preservação ambiental e as grandes distancias tornam inviável 

uma possível interligação com o SIN.  

Como consequência, esses sistemas possuem como 

principal fonte de geração de eletricidade o emprego de 

pequenos geradores à diesel, que possuem altos custos 

logísticos no transporte do combustível [2][3] e que acarretam 

problemas econômicos e ambientais para esses sistemas. 

Neste contexto, o presente estudo almeja analisar a 

substituição de geradores a diesel, principal fonte de energia 

dos SIs, por fontes renováveis como eólica, solar e hídrica, 

que se destacam por serem ambientalmente mais adequadas e 

pelo fato de poderem operar de maneira conjunta para 

minimizar o custo total de atendimento ao SI, trazendo 

benefícios econômicos às localidades. 

Outras fontes de geração, como biomassa, também 

poderiam ser consideradas como alternativa, porém o 

dimensionamento deste tipo de fonte deve ser mais especifico 

para um determinado SI, principalmente, pela necessidade de 

uma análise da disponibilidade de insumos. Estudos como 

[4][5][6] exemplificam a variabilidade de técnicas possíveis 

para aplicações de biomassa para estes sistemas. 

III.  METODOLOGIA 

A metodologia apresentada neste estudo tem como objetivo 

minimizar o custo total de atendimento à carga do SI e, 

concomitantemente, avaliar a atratividade técnica e econômica 

das fontes de geração renováveis.  

O sistema de geração a ser analisado é composto por fontes 

renováveis (solar fotovoltaica, eólica e hidráulica – pequenas 

centrais e centrais de geração hidroelétricas) passíveis de 

instalação e a geração diesel, já instalada, como suporte para 

operação do sistema, sendo que sua frequência de utilização, 

mesmo que reduzida, é considerada nas simulações. Na Fig. 1 

é possível observar a topologia que será considerada na 

simulação. 

A avaliação da atratividade técnica e econômica da 

inserção das fontes renováveis é realizada considerando quatro 

diretrizes principais: 
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(i) O risco intrínseco de fontes renováveis de geração 

mensal e a complementaridade entre as mesmas; 

(ii) O balanço energético horário (consumo versus 

geração), considerando a opção de oferta pela 

concessionária local em momentos em que a geração 

renovável não é suficiente para atender a carga; 

(iii) O "custo do déficit” quantifica a restrição do 

consumo e o custo social decorrente dessa restrição 

quando a geração é insuficiente para atender ao 

requisito de carga e não existe disponibilidade da 

concessionária local. 

(iv) A alocação ideal da carteira de investimentos em 

renováveis para atender a demanda a um custo 

mínimo. 

 

 
Fig. 1.  Diagrama da configuração de fontes do SI. 

 

Além dos custos de investimento, a variabilidade das fontes 

de geração renováveis é um fator relevante para o modelo. 

Uma fonte com menor custo de investimento do que outras 

opções, mas com maior intermitência, pode implicar numa 

"escassez de energia" para os consumidores da região, com 

altos custos sociais associados. Portanto, o processamento 

adequado de dados, para a geração de cenários com diversas 

alternativas de produção, é de fato fundamental para simular 

situações operativas "realistas" e permitir a análise de risco de 

complementaridade e este estudo leva isso em consideração. 

Para aplicação da metodologia, foi desenvolvido um 

modelo computacional, em que se aplicam dois métodos de 

otimização para análise de portfólio: 

(i) Método Combinatório baseado em Pesquisa 

Exaustiva; 

(ii) Modelo de Otimização usando a Técnica de 

Algoritmos Genéticos. 

A aplicação do modelo e resultados das análises são 

apresentados por meio de um estudo de caso que considera um 

sistema isolado com características próximas ao real.  

IV.  MODELO DE SIMULAÇÃO DE SISTEMAS ISOLADOS 

O modelo desenvolvido tem como objetivo auxiliar no 

planejamento de atendimento ao SI colocando em foco a 

viabilidade de fontes renováveis como alternativa ao gerador a 

diesel.  

As fontes renováveis (eólica, solar e hídrica) analisadas são, 

naturalmente, intermitentes, e para que se permita uma análise 

explorando pontos fortes dessas fontes, o modelo toma como 

diretriz a busca de sinergias entre os perfis de geração destas.  

Para tanto, o modelo de planejamento de investimento 

propõe uma simulação horária, utilizando uma modulação 

típica para cada mês, durante os 5 anos de horizonte de 

simulação. Este tipo de abordagem fez-se necessário visto que 

a simulação horária para 5 anos tornaria o tempo de 

processamento computacional inviável ao propósito. 

A metodologia de simulação é realizada em 3 módulos 

(vide Fig.2), onde o primeiro módulo refere-se ao estudo do 

balanço energético do SI, o segundo ao cômputo dos custos 

vinculados com a operação do SI e, por fim, no terceiro, o 

modelo realiza uma análise de minimização de custos com 

risco controlado, em que o produto final é apresentado como o 

portfólio ótimo de investimento em fontes renováveis do 

sistema isolado. 

 

 
Fig. 2.  Fluxograma da Integração dos Módulos do Simulador.  

A.  Modelo Energético 

O modelo energético (módulo 1) é utilizado para simulação 

do atendimento à carga do SI durante todo o horizonte de 

planejamento. Neste são contabilizadas, além da curva de 

carga, as curvas de geração mensais moduladas para cada um 

dos cenários de radiação (solar fotovoltaica), velocidade de 

vento (eólica) e vazão (PCH ou CGH), conforme apresentado 

no fluxograma da Fig. 3. 

A quantidade de energia gerada pelas fontes eólica e solar 

são computadas conforme (1) e (3), respectivamente, e são 

derivadas das estimativas de geração apresentadas em [7]. As 

alterações nas estimativas foram necessárias para acoplar a 

variabilidade horária e mensal das séries utilizadas, 

transformando essas variabilidades em fatores adimensionais, 

e organizando-os em forma de matrizes. 

 

𝐺𝐸𝑖,𝑚,ℎ = 𝑃𝑒𝑜𝑙 ∗ 𝐸𝑁𝐴𝐸𝑖,𝑚 ∗ 𝐹𝐶ℎ𝐸𝑚,ℎ (1) 

𝐴𝑠𝑜𝑙 =
𝑃𝑠𝑜𝑙

𝜂 ∗ 𝑊𝑎𝑡𝑡 𝑃𝑖𝑐𝑜
 

(2) 
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Fig. 3.  Fluxograma dos dados de entrada de saída do Módulo 1 (Energético). 

 

 𝐺𝑆𝑖,𝑚,ℎ = 𝐴𝑠𝑜𝑙 ∗ 𝜂 ∗ 𝐹𝐶ℎ𝑆𝑚,ℎ ∗ 𝐸𝑁𝐴𝑆𝑖,𝑚 (3) 

 Sendo: 
𝑖:  Cenário, de 1 a 84; 

𝑚:  Mês, de 1 a 60; 

ℎ:  Hora, de 1 a 24; 

𝐺𝐸𝑖,𝑚,ℎ:  Geração Eólica no cenário i, mês m e hora h; 

𝑃𝑒𝑜𝑙:  Potência eólica instalada; 

𝐸𝑁𝐴𝐸𝑖,𝑚:  Variação percentual mensal da planta eólica no 

cenário i, mês m; 

𝐹𝐶ℎ𝐸𝑚,ℎ:  Fator de Capacidade da planta eólica horário no 

mês m e hora h; 

𝐴𝑠𝑜𝑙:  Área total das placas fotovoltaicas; 

𝑃𝑠𝑜𝑙:  Potência fotovoltaica instalada; 

𝜂:  Rendimento do conjunto painel fotovoltaico e 

conversor; 

𝑊𝑎𝑡𝑡 𝑃𝑖𝑐𝑜: Valor de máxima radiação global do local; 

𝐺𝑆𝑖,𝑚,ℎ:  Geração Solar no cenário i, mês m e hora h; 

𝐹𝐶ℎ𝑆𝑚,ℎ:  Fator de Capacidade da planta fotovoltaica 

horário no mês m e hora h; 

𝐸𝑁𝐴𝑆𝑖,𝑚:  Variação percentual mensal da planta 

fotovoltaica no cenário i, mês m. 

 

Após o cálculo da geração eólia (1) e solar (3), esses valores 

são abatidos diretamente da carga, uma vez que são fontes não 

despacháveis. 

Em (4) e (5), apresentadas em seguida, define-se a geração 

hídrica mensal e diária: 

𝐺𝐻𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙𝑖,𝑚 = 𝑃𝑃𝐶𝐻 ∗ 𝐹𝐶𝑃𝐶𝐻 ∗ 𝐸𝑁𝐴𝑖,𝑚 ∗ 720 (4) 

𝐺𝐻𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑖,𝑚 =
𝐺𝐻𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙𝑖,𝑚 

30
 

(5) 

 Sendo: 
𝐺𝐻𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙𝑖,𝑚: Geração hídrica mensal no cenário i e mês m; 

𝑃𝑃𝐶𝐻:  Potência instalada da PCH ou CGH; 

𝐹𝐶𝑃𝐶𝐻:  Fator de Capacidade da usina; 

𝐸𝑁𝐴𝑖,𝑚:  Energia Natural Afluente em p.u.; 

𝐺𝐻𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑖,𝑚:  Geração hídrica diária no cenário i e mês m. 

 

Após calculada a geração hídrica diária (5) em cada um dos 

cenários e meses, a energia é alocada em função da 

priorização do horário de atendimento da carga.  

Para que isso seja possível, adota-se a premissa de que a 

PCH ou CGH tenha regulação diária.  

Com a energia hídrica alocada, o módulo energético verifica 

se existe a necessidade de geração termoelétrica (a diesel).  

Por fim, é verificado para cada cenário, mês e hora se as 

fontes disponíveis tiveram gerações suficientes para o 

atendimento da carga, definindo os momentos de ocorrência 

de sobras e déficits do SI. 

Como visto na Fig. 3, também é possível definir os limites 

de intercâmbio tanto de exportação quanto de importação de 

energia do SI caso seja necessário simular uma interligação, 

porém esta opção não foi abordada no Estudo de Caso 

reportado neste Artigo. 

B.  Modelo Econômico 

Com o balanço energético do SI definido no módulo 

anterior, o modelo econômico (módulo 2) calcula o gasto com 

combustível mensal para cada um dos cenários (10), o gasto 

com investimento mensal dentro do prazo e taxa de interesse 

definidos para cada uma das fontes (vide (7), (8) e (9)), e o 

custo de déficit (11). 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚,𝑖 = 𝐼𝑃𝐶𝐻𝑚
+ 𝐼𝑆𝑜𝑙𝑚

+ 𝐼𝐸𝑜𝑙𝑚
+ 𝐶𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙𝑚,𝑖

+  𝐶𝐷é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑚,𝑖
 

(6) 

𝐼𝑃𝐶𝐻𝑚
= 𝑃𝑃𝐶𝐻 ∗ 𝐼𝑈𝑃𝐶𝐻 ∗ 𝐹𝑅𝐶𝑃𝐶𝐻 (7) 

𝐼𝑆𝑜𝑙𝑚
= 𝑃𝑠𝑜𝑙 ∗ 𝐼𝑈𝑠𝑜𝑙 ∗ 𝐹𝑅𝐶𝑠𝑜𝑙 (8) 

𝐼𝐸𝑜𝑙𝑚
= 𝑃𝑒𝑜𝑙 ∗ 𝐼𝑈𝑒𝑜𝑙 ∗ 𝐹𝑅𝐶𝑒𝑜𝑙  (9) 

𝐶𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙𝑚,𝑖
= 30 ∗ ∑(𝐺𝐷𝑖,𝑚,ℎ ∗  𝐶𝑉𝑈𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙)

24

ℎ=1

 

(10) 

𝐶𝐷é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑚,𝑖
 = 30 ∗ ∑ [{

0, 𝑠𝑒 𝐶𝐿𝑖,𝑚,ℎ
< 0

(𝐶𝐿𝑖,𝑚,ℎ
∗  𝑃𝑑  ), ≥ 0

] 

24

ℎ=1

 

(11) 

 

Sendo: 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚,𝑖:  Custo do mês m no cenário i; 

𝐼𝑃𝐶𝐻𝑚
, 𝐼𝑆𝑜𝑙𝑚

, 𝐼𝐸𝑜𝑙𝑚
: Investimento mensal (PCH, Solar, Eólica); 

 𝐶𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙𝑚,𝑖
:  Custo geração diesel no mês m e cenário i; 

 𝐶𝐷é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑚,𝑖
:  Custo de déficit no mês m e cenário I; 

𝐼𝑈𝑃𝐶𝐻, 𝐼𝑈𝑠𝑜𝑙 , 𝐼𝑈𝑒𝑜𝑙:  Investimento por unidade de potência para 

cada uma das fontes renováveis; 

 𝐹𝑅𝐶𝑠𝑜𝑙,𝐹𝑅𝐶𝑃𝐶𝐻, 

𝐹𝑅𝐶𝑒𝑜𝑙:  

Fator de Recuperação de Capital para 

cálculo de investimento mensal (PCH, 

Solar, Eólica); 

𝐺𝐷𝑖,𝑚,ℎ:  Geração Diesel no cenário i, mês m e hora 

h; 

𝐶𝑉𝑈𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙:  Custo unitário da geração diesel; 

𝐶𝐿𝑖,𝑚,ℎ:  Carga Líquida do SI; 

𝑃𝑑:  Custo unitário do Déficit (Preço de Déficit). 
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Para o cômputo do Investimento mensal nas fontes 

renováveis, aplica-se o conceito de Fator de Recuperação de 

Capital, tomando como premissa uma taxa de juros de 13% 

a.m e 180 parcelas. Esses desembolsos mensais de 

investimento são somados com o custo do combustível 

(considerando como premissa que o investimento no gerador a 

diesel já está amortizado, incorrendo assim apenas seu custo 

de operação).  

É definida como Carga Liquida durante o processo de 

cálculo de balanço energético a carga do SI subtraída das 

gerações calculadas até o determinado momento de aferição 

da mesma (Vide fluxograma da Fig. 3). A Carga Liquida 

referenciada em (11) é a Carga Bruta do SI no estágio em que 

todas as gerações disponíveis já foram subtraídas e, inclusive, 

valores negativos de Carga Liquida podem representar sobras 

de energia. 

Dessa forma, partindo dos custos mensais por cenário em 

cada simulação (6), são calculados o: Custo Esperado Total 

(CET) (13), Custo Médio Mensal (CMM) (14), pior valor do 

Conditional Value at Risk (CVAR) “semestral”1 (15) e 

probabilidade de déficit (16). O CVAR semestral é definido 

como os 5% maiores custos mensais da amostra, sendo cada 

amostra aqui considerada como os 6 valores mensais de custo 

do SI em determinado semestre, sendo o espaço amostral para 

um semestre constituído pelos seis meses que compõem esse 

semestre, em todos os 84 cenários, o que leva a se totalizar 

504 amostras para cada semestre cronológico do período de 

simulação. 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑖 = ∑
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚,𝑖

(1 + 𝑡𝑎𝑥𝑎)𝑚−1

𝑀

𝑚=1

 

(12) 

𝐶𝐸𝑇 =  
∑ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
 

(13) 

𝐶𝑀𝑀 = (
1

𝑀 ∗ 𝑁
) ∗ { ∑ [∑ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑚,𝑖

𝑁

𝑖=1

]

𝑀

𝑚=1

} 

(14) 

𝐶𝑉𝐴𝑅 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 (𝐶𝑉𝐴𝑅1º𝑠𝑒𝑚. …  𝐶𝑉𝐴𝑅10º𝑠𝑒𝑚.) (15) 

𝑃𝑑𝑒𝑓 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝐶𝐷é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑚,𝑖

≠ 0

𝑁 ∗ 𝑀
 

(16) 

Sendo: 
𝑀:  Número de meses no horizonte de simulação; 

𝑁:  Número de cenários simulados; 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
𝑖

: 
Custo esperado do cenário i trazido a valor 

presente (VLP); 

𝑡𝑎𝑥𝑎:  Taxa de desconto para cálculo do VPL; 

𝐶𝐸𝑇:  Custo Esperado Total; 

𝐶𝑀𝑀:  Custo Médio Mensal; 

𝐶𝑉@𝑅:  Pior Conditional Value At Risk semestral; 

𝐶𝑉@𝑅𝑋º𝑠𝑒𝑚.:  Média dos 5% piores custos mensais em todos os 

cenários para o semestre X; 

𝑃𝑑𝑒𝑓:  Probabilidade de déficit. 

 

                                                           
1 Adotou-se aqui um conceito diferente do usual para a terminologia 

“CVaR semestral”. 

Utilizando os modelos energético e econômico, agora 

definidos, pode-se avaliar um determinado SI, desde que com 

configuração de potencias instaladas das fontes renováveis 

fixas. Sendo a análise de variação do investimento em fontes 

renováveis apresentadas no módulo 3. 

C.  Otimizador 

Para aplicação da metodologia, foi desenvolvido um 

modelo computacional, em que se aplicam dois métodos de 

otimização para análise de portfólio com objetivo de encontrar 

a composição ótima de investimento para o SI: Método 

Combinatório baseado em Pesquisa Exaustiva e Modelo de 

Otimização usando a Técnica de Algoritmos Genéticos. 

Na primeira abordagem metodológica é possível definir 

valores mínimos e máximos de potência Eólica, Solar, Hídrica 

e um ‘passo’ com os quais a ferramenta automaticamente 

percorrerá o campo de combinações e informará ao usuário 

qual das configurações analisadas apresenta menor custo 

sujeito a um risco mínimo pré-definido. Esta opção é 

importante por: 

(i) Definir pontos controle para soluções encontradas por 

outros métodos; 

(ii) Delimitar a faixa de variação dos valores de entrada 

para outros métodos de otimização e; 

(iii) Em muitos casos as opções disponíveis para 

implementação são, na realidade, discretas o que 

torna esse tipo de abordagem indispensável. 

A segunda abordagem desenvolvida é a utilização de 

Algoritmos Genéticos especializados. O AG altera 

externamente as entradas dos módulos 1 e 2 e faz a avaliação 

dos resultados seguindo o diagrama da Fig. 4. O AG 

empregado utiliza as técnicas evolutivas, tais como: Elitismo; 

Torneio; Cruzamento e Mutação [16]. 

 

 
Fig. 4.  Fluxograma do funcionamento do AG implementado. 
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A função de avaliação utilizada é dada por (17). É 

importantíssimo entender os possíveis resultados do modelo 

para de desenhar uma função de avaliação adequada. 

𝐹𝑎𝑣𝑎𝑙 =
𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑘 − 𝐶𝐸𝑇

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑘

 
(17) 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑘 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 ∗ 24 ∗ 30 ∗ 60 ∗ 𝐶𝐷é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡  (18) 

 Onde: 
𝐹𝑎𝑣𝑎𝑙:  Índice de Avaliação; 

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑘:  Fator de Ajuste da Curva de Avaliação; 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎: Demanda Máxima do SI. 

 

O 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟𝑘 representa o pior caso de atendimento ao SI, em 

que 100% da necessidade energética é tida como déficit. Esta 

definição de função de avaliação proporciona que seu valor 

seja próximo de zero quanto maior for o déficit do sistema. Já 

a redução do custo total em relação ao SI deficitário aproxima 

a função de avaliação de 100%.  

Em complemento, esta função também consegue avaliar 

casos em que o SI é conectado a uma rede em que existe a 

possibilidade de venda de energia de maneira rentável. Nesses 

casos o CET torna-se negativo, e, por consequência, a função 

de avaliação passa a apresentar valores maiores que 100%. É 

possível verificar o comportamento da função de avaliação na 

Fig. 5. 

 

 
Fig. 5.  Exemplo do comportamento da função de avaliação utilizado pelo 

AG. 

V.  DADOS DE ENTRADA 

A qualidade dos resultados apresentados pelo modelo de 

simulação de SI é diretamente dependente da qualidade dos 

dados de entrada, uma vez que a busca de sinergia entre fontes 

é baseada em correlações entre as séries de geração utilizadas. 

O caso analisado é de um SI com características reais e 

similares aos estudos do SI Tapauá apresentado em [2]. Para 

definição das séries de recursos renováveis disponíveis no SI 

analisado, considerou-se um ponto onde estavam disponíveis 

dados de vazão, velocidade de vento e radiação. A decisão de 

simular este SI em um ponto que os dados estão disponíveis e 

já analisados em [8]e [9] toma como base o fato de que se está 

almejando demonstrar a possibilidade de sinergia entre as 

fontes. 

A.  Caracterização do Sistema Isolado 

O SI definido tem consumo de energia de 1.894,2 kWm e 

demanda máxima de 2.247,9 kWm no primeiro ano de 

simulação. Também foi simulado um crescimento médio de 

2,92% para todos os anos, sendo os valores adotados expostos 

na tabela 1. A modulação diária em torno da demanda média 

foi definida conforme Fig. 6. 

Para considerar a sazonalidade da carga, utilizou-se a 

variação mensal da carga observada na região norte a partir 

dos dados de projeção de carga do PMO [10], apresentados na 

Fig. 7. 

 
TABELA I 

DEMANDA ANUAL DO SI 

Ano Demanda [kWm] 

A  1.894,18  

A+1  1.949,58  

A+2  2.006,60  

A+3  2.065,29  

A+4  2.125,70  

 

 
Fig. 6.  Modulação horária media da carga simulada. 

 

 
Fig. 7.  Sazonalidade em p.u. da carga simulada. 

 

B.  Disponibilidade Eólica 

Para os dados de energia eólica disponível, aplicou-se a 

metodologia de reconstrução de séries apresentada em [8] nas 

séries: 

(i) Vortex [11]: velocidade de vento horárias no período 

de 1983 a 2017; 

(ii) NOAA [12]: velocidade de vento diária no período de 

1949 a 2017. 

Com a série reconstruída emulou-se uma turbina 

comercial de 2MW de potência, com altura de torre de 80 



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 6 

metros. Para fins de simulação utilizou-se os fatores de 

capacidade calculados para a estimativa de geração em 

função da potência desejada. Com a série de geração 

horária em função da potência pode-se calcular a 

modulação média em p.u. (Fig. 8).  

 

 
Fig. 8.  Modulação horária típica de cada mês da série de vento utilizada. 

 

Na Fig. 9 apresenta-se a análise das 83 séries anuais 

reconstruídas mostrando a sazonalidade e a variabilidade 

mensal dos dados utilizados, a série utilizada tem um fator 

de capacidade médio para todos os anos e cenários de 21%. 

 

 
Fig. 9.  Variação mensal da série de vento utilizada. 

 

C.  Disponibilidade Solar 

Para a reconstrução da série de radiação solar utilizou-se 

dados do banco de dados [13]. Este banco de dados possui 

séries de radiação horária de 15 anos, com isso assumiu-se 

uma correlação com as ENA histórica obtida em [10] e, 

partindo de anos semelhantes de ENA, os anos conhecidos de 

Radiação foram reordenados para a reconstrução de 83 anos 

de série de radiação. 

O valor de radiação horária máxima do local é de 866,5 

W/m². A Fig. 10 demonstra a modulação da radiação horária 

em função do Watt Pico que se utilizou em cada um dos meses 

na simulação e a Fig. 11 representa a variação da geração em 

relação à média do mês em toda as séries. 

Para a estimativa de geração solar utiliza-se os coeficientes 

horário s mensais das Fig. 10 e Fig. 11 em (3) e utilizou-se 

uma eficiência média do conjunto painel e inversor de 

13,72%. 

 

 
Fig. 10.  Modulação horária típica de cada mês da série de radiação utilizada. 

 

 
 
Fig. 11.  Variação mensal da série de radiação utilizada em relação ao mês 
médio. 
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D.  Disponibilidade e Hídrica 

Para simulação de geração de PCH ou CGH utilizou-se a 

série de geração história a fio d’água de [10] para o subsistema 

que contém a localidade de dados de radiação e velocidade de 

vento. Para chegar ao fator de capacidade genérico a ser 

utilizado no aproveitamento hidráulico dividiu-se a série pela 

capacidade instalada a fio d’água do subsistema. O fator de 

capacidade médio encontrado para todas as séries foi de 43%, 

sendo que as características sazonais das séries podem ser 

verificadas na Fig. 12. 
 

 
Fig. 12.  Fator de Capacidade Mensal Médio, Mínimo, Máximo, Percentil 

10% e Percentil 90% das séries de geração hidráulicas utilizadas. 
 

E.  Definição de Custos 

Após a definição das variáveis energéticas é necessário 

definir o CVU do gerador diesel, o custo de déficit do sistema, 

os custos unitários por implantação das fontes, além de, taxa 

de desconto e prazo para financiamento das novas fontes. 

Foi utilizado o custo médio para a geração a diesel de 

R$1.467,00/MWh que representa uma média do custo de SI 

analisados em [2]. 

 O custo de déficit é uma variável importante, pois em geral 

seu alto valor comparado as demais alternativas para 

atendimento da carga direciona a otimização para 

investimento que o evitem. Também se faz importante a 

definição do valor do custo de déficit devido ao valor social 

vinculado à falta de energia [14], uma vez que o déficit pode 

ocorrer e todas as consequências da ocorrência devem estar 

internalizadas devidamente no valor de custo utilizado. No 

caso apresentado o valor do custo de déficit utilizado foi de R$ 

4.650,00/MWh [10], valor hoje também utilizado no PMO. 

Para os investimentos em novas fontes, foram considerados 

contratos de 15 anos [2], e taxa de 13% ao ano para todas as 

fontes. 

Para o custo do sistema fotovoltaico sem bateria utilizou-se 

R$ 6,5/Wp considerando os painéis solares e inversor sem 

armazenamento [2]. O custo eólico utilizado foi de R$ 5,6/W 

[14]. Já para o custo unitário da PCH utilizou-se uma média 

dos custos de PCH apresentando em [14] no valor de R$ 

6,3/W. 

VI.  RESULTADOS 

Após a definição dos dados de entrada, primeiramente 

simulou-se o SI sem fontes renováveis, que será considerado 

como caso base, apenas com o gerador a diesel com 

capacidade instalada para suprir o SI no primeiro ano de 

simulação.  

Nesta configuração o sistema teve um CET de R$ 97 

milhões para o período de 5 anos, um CMM de R$ 2,15 

milhões, e um CVAR de 2,52 milhões. O CVAR neste caso é 

próximo ao custo médio mensal, pois os cenários em todo o 

horizonte de simulação são próximos a menos do déficit 

acarretado pelo crescimento de 2,92% da carga.  

Também é interessante notar a relação CVAR/CMM, que 

representa o fator multiplicativo de custos que pode afetar o SI 

na hipótese de ocorrência dos 5% dos casos representados pelo 

CVAR, observando-se que, neste caso base, essa relação é de 

1,17, isto é, em 5% do tempo o SI poderia custar mensalmente 

1,17 vezes o CMM. 

A.  Atratividade das Fontes Isoladamente 

A primeira sensibilidade para comparação com caso base é 

da penetração das fontes de maneira isolada, onde foi utilizado 

a função de simulação do sistema com análise combinatória 

utilizando apenas uma fonte de cada vez e considerando 

valores de 0 a 8MW para cada uma delas. 

Na Fig. 13 verifica-se os resultados da instalação de uma 

PCH no SI. A energia hídrica foi a fonte com maior 

capacidade de redução de custos no sistema chegando ao 

ponto ótimo de 4 MW com uma redução de 70% no CET. A 

PCH também foi a que apresentou o maior índice de 

CVAR/CMM, o que implica numa maior variabilidade de 

custo mensal, apresentando situações em que a despesa mensal 

do SI atingiria mais de 3 vezes a média. 

Na Fig. 14 a mesma análise é apresentada para energia 

eólica. Verifica-se que a energia eólica diferente das outras 

fontes, não apresentou um vale dentro do intervalo, indicando 

que o SI acomodaria potências maiores que 8 MWm ainda 

incorrendo em ganhos na redução de custos, porém o valor 

máximo já contemplaria um conjunto de 3 a 4 máquinas 

considerando um parque de relativa complexidade para o SI e 

implicando, para grande parte do tempo, em energia sendo 

desperdiçada, considerando a relação capacidade instalada 

sobre carga do sistema, em especial durante a noite, onde os 

valores de geração são maiores e os de carga menores. 

Na Fig. 15 apresenta-se o desempenho da implementação 

da energia solar fotovoltaica que teve seu ponto mais eficiente 

com a instalação de 4MW. É interessante notar que a variação 

mensal do custo devido a variabilidade da fonte é 

relativamente baixa, principalmente devido ao fato de pouca 

variabilidade anual da fonte. 

 
Fig. 13.  Variação do CET e RISCO (CVAR/CMM) em função da utilização 
de energia hidroelétrica no SI analisado. 
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Fig. 14.  Variação do CET e RISCO (CVAR/CMM) em função da utilização 

de energia eólica no SI analisado. 

 

 
Fig. 15.  Variação do CET e RISCO (CVAR/CMM) em função da utilização 

de energia solar fotovoltaica no SI analisado. 

 

Os resultados individuais mostram que ao se considerar os 

custos atuais das fontes renováveis, estas se tornam 

competitivas frente à utilização de geração diesel, em especial 

nos sistemas que conseguem manter o diesel como opção de 

back-up para o suprimento de energia. 

B.  Alocação Ótima de Investimentos 

Nesta segunda sensibilidade foi utilizado o AG para 

otimizar a composição de investimento para o SI em questão, 

considerando todas as fontes em tela. A configuração de 

parâmetros do AG pode ser vista na tabela II. 

O resultado da composição de portfólio ótima implicou em 

reduzir em 73% o custo total do SI no período de 5 anos 

simulado (Vide simulação OTM AG em Tabela III), e foi 

selecionada uma solução com 3,5 MW de investimento em 

PCH e 3,5 MW de investimento em energia eólica. Mais 

importante do que a redução de custo, que foi próxima ao 

apresentado pelo ponto ótimo da PCH sozinha, é a redução do 

risco (CVAR), que foi de 25% utilizando as duas fontes, 

contra uma redução de 18% com a PCH. Os resultados 

completos podem ser vistos na tabela III.  

Também foi investigada a possibilidade do corte de 

suprimento de diesel nesse sistema. Para tal se desconsiderou 

a geração diesel presente e se realizou a otimização do 

sistema. 

O resultado, indicado como OTM AG* na tabela III, 

caracteriza que o sistema poderia ser suprido considerando 

apenas gerações renováveis de maneira otimizada. 
 

 
TABELA II 

PARÂMETROS DA SIMULAÇÃO DE OTIMIZAÇÃO UTILIZANDO ALGORITMOS 

GENÉTICOS 

 
 

Isso ocorreria se fosse feito investimento na construção de 

2 MW de fotovoltaica, 4MW de eólica e 2,5MW de PCH, 

sendo que, com isso, a redução no custo comparado ao caso 

base seria de 68%. Não obstante, há que se observar que, neste 

caso, composto apenas das fontes intermitentes, o risco seria 

reduzido em apenas 15%. 

 
TABELA III 

RESULTADOS COMPILADOS DAS SIMULAÇÕES 

 
 

VII.  CONCLUSÕES 

O modelo desenvolvido tem como objetivo auxiliar no 

planejamento de atendimento a SI colocando em foco a 

viabilidade de fontes renováveis como alternativa ao gerador a 

diesel. 

A aplicação da metodologia evidenciou a necessidade de 

análise do fator de redução do custo em face ao risco que esta 

alternativa de redução pode implicar. Esta relação é 

fundamental para se estabelecer a atratividade das opções de 

geração. Ademais, com a aplicação da metodologia também 

foi possível aferir a composição ótima de investimentos, 

definindo o portfólio ótimo ao qual o SI pode ser suprido.  

O incentivo ao emprego de fontes renováveis em SIs trazem 

benefícios importantes sob o ponto de vista econômico, social 

e ambiental às localidades atendidas. Este trabalho traz 

contribuição parta isto ao apresentar uma metodologia de 

análise destas fontes. 
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