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Abstract-- Diesel generating systems are used in remote areas 

due to uncertain or non-existent supply and in locals where no 

power outage can occur due to priority costumers. However, the 

operation of diesel generators has a high cost and is responsible 

for the emission of polluting gases. One of the solutions capable of 

mitigating the impacts of this electric energy generation is the 

implementation of hybrid systems with the inclusion of 

photovoltaic (PV) panels. A PV/diesel hybrid system has great 

complexity and an optimal solution must be found for balancing 

the generation of these two sources. In face of the several options 

for the decision about the generation from different energy 

resources, the application of optimization methods is attractive to 

establish a suitable trade-off between objectives and constraints, 

leading to an operation with efficiency and economic 

sustainability. Therefore, the paper proposes an approach for the 

optimization of the design for a PV/diesel power generation 

system. The objective is reduce the cost of a microgrid 

implementation through the optimal sizing of the hybrid 

generation system with a focus on reliability. Moreover, in order 

to verify the real cost of the microgrid, the commercial HOMER® 

software is used for simulating the test system. 

 
Index Terms-- Hybrid power systems, Microgrids, Power 

distribution, Power system reliability, Optimization.  

I.  NOMENCLATURA 

 

,gd hTC  
Custo do consumo de combustível horário 

($/L); 

gdnP  
Potência nominal do gerador à diesel (kW); 

gdP  
Potência de saída do gerador à diesel (kW); 

,gd hTTC  
Taxa de consumo de combustível do gerador à 

diesel horário (L/h); 

gdA  
Coeficiente da curva de combustível (L/kWh); 

gdB  
Coeficiente da curva de combustível (L/kWh); 

cC  
Custo do consumo de combustível ($); 

N  
Vida útil do projeto; 

dgCS  
Custo de substituição do g. à diesel ($/kW); 
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CLT  
Custo líquido total presente do sistema híbrido 

($); 

, maxPVA  
Área máxima da superfície do painel 

fotovoltaico (m2); 

LOLP  
Probabilidade de perda de energia suprida; 

lP  
Potência da carga (kW); 

LOL  
Perda de energia suprida; 

*LOLP  
LPSP desejado; 

Rad  
Radiação solar no painel fotovoltaico (kW/m2); 

PVA  
Área da superfície do painel fotovoltaico (m2); 

PV
 Eficiência do painel fotovoltaico; 

inv
 Eficiência do inversor; 

conv
 Eficiência do conversor; 

PVCOM  
Custo de manutenção e operação do painel 

fotovoltaico ($/m2); 

PVC  
Custo inicial do painel fotovoltaico ($/m2); 

invC  
Custo de inicial do inversor ($/kW); 

invP  
Potência nominal do inversor (kW); 

invCI  
Custo de investimento do inversor ($/kW); 

PVCI  
Custo de investimento do painel fotovoltaico 

($); 

invCOM  
Custo anual de operação e manutenção do 

inversor ($); 

gdCI  
Custo de investimento do gerador à diesel ($); 

gdCOM  
Custo anual de operação e manutenção do 

gerador à diesel ($); 

gdN  
Número de horas trabalhadas do gerador à 

diesel (h); 

,gd anualCct  
Custo anual do combustível do gerador à diesel 

($); 

  Taxa de escalada; 


 

Taxa de interesse; 


 Taxa de inflação; 

, maxgdnP  
Potência nominal máxima do gerador à diesel 

(kW); 

PVP  
Potência do painel fotovoltaico (kW); 

gdCC  
Custo líquido total de combustível ($); 

PVCT  
Custo líquido total do painel fotovoltaico ($); 

invCT  
Custo líquido total do inversor ($); 

gdCT  
Custo líquido total do gerador à diesel ($); 
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II.  INTRODUÇÃO 

Fontes de energia renovável, especialmente eólica e solar, 

vêm sendo utilizadas em aplicações na rede de distribuição de 

energia elétrica ou em locais isolados. A utilização desses 

sistemas se apresentam como uma solução capaz de 

proporcionar um ambiente limpo e contribui para a redução da 

dependência dos combustíveis fósseis.  

O grande inconveniente da utilização de recursos naturais 

como fonte de energia é a imprevisibilidade da natureza. As 

mudanças climáticas que transformam o curso das estações 

estão cada vez mais atuantes e assim, há um aumento no risco 

de diminuição da produção de energia comprometendo a 

confiabilidade do sistema. 

Uma das alternativas encontradas para aumentar a 

confiabilidade desses sistemas é incorporando fontes não 

intermitentes como geradores à diesel. 

 Um Sistema híbrido fotovoltaico (PV)/Diesel tem maior 

confiabilidade para a produção de eletricidade do que um 

Sistema fotovoltaico pois a produção do motor à diesel é 

independente das condições atmosféricas. Esse cenário 

proporciona maior flexibilidade, maior eficiência e custos mais 

baixos para a mesma quantidade de energia produzida [1]. 

Além disso, o sistema PV-Diesel em comparação com um 

Sistema de gerador à diesel exclusivamente, proporciona uma 

redução dos custos de operação e de emissão de poluentes 

atmosféricos [2]. 

Inúmeras investigações vêm sendo realizadas nos últimos 

anos sobre os diferentes aspectos de sistemas híbridos. Em [3] 

são apresentadas 68 ferramentas computacionais para analisar 

os aspectos de sistemas compostos por microredes híbridas.  

Em [4] um novo modelo e abordagem foi proposto para 

sistemas fora da rede de distribuição elétrica incluindo PV e 

gerador à diesel. O modelo leva em consideração a 

variabilidade de radiação solar e da carga.  

Em [5] é analisado a viabilidade de implantação do Sistema 

PV/Diesel em locais remotos utilizando o software HOMER® 

(Hybrid Optmization model for electric renewable). 

HOMER® é um simulador que dimensiona sistemas híbridos 

utilizando carga horária e dados ambientais.  

Em [6] um Sistema híbrido fotovoltaico/diesel é 

dimensionado utilizando otimização por busca harmônica no 

qual um estudo de caso em área isolada é realizado com intuito 

de redução do custo do projeto do sistema. 

Entre os principais problemas encontrados na análise de 

sistemas híbridos, encontra-se o elevado custo de 

investimento. Assim, estratégias de otimização são utilizadas 

na busca de cenários viáveis a serem implementados.  

Assim, o presente trabalho possui o objetivo de dimensionar 

um sistema de energia híbrido fotovoltaico/diesel otimizado, 

utilizando o método de pontos interiores com foco na 

confiabilidade. O projeto é modelado e desenvolvido no 

software Matlab®. O perfil de carga utilizado é proveniente do 

Sistema de 8 barras IEEE no qual será implementado a 

microrede em cada ponto da rede, empiricamente, para 

analisar o custo de implementação. Será realizada uma análise 

da emissão dos gases percursores do efeito estufa emitidos 

pela queima de combustível do gerador. 

O custo dos componentes utilizados no sistema é fornecido 

pelo software HOMER®, a fim de obter um projeto com 

valores mais próximo do real.  

III.  COMPONENTES E MODELAGEM DO SISTEMA 

HÍBRIDO 

O Sistema híbrido abordado no presente trabalho é 

constituído por: Painel fotovoltaico, inversor e gerador à 

diesel.  O esquema de disposição dos componentes é dado na 

Figura 1. 
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Fig. 1. Esquemático do Sistema híbrido PV/Diesel 

 

Para analisar o Sistema e realizar o dimensionamento ótimo 

de seus componentes, é realizada a modelagem matemática 

visando aspectos econômicos e técnicos como em [6]. A vida 

útil do projeto é similar a vida útil do arranjo fotovoltaico que 

consiste em 25 anos. A tabela I mostra os valores adotados 

segundo o software HOMER® para os indicadores de inflação 

(δ), interesse (r) e escalada (β) que serão utilizados para os 

cálculos do custo ao longo dos anos do projeto. 

 
TABELA I 

PARÂMETROS ECONÔMICOS 

 

Parâmetro Valor atribuído 

δ 2% 

r 12% 

β 8% 

 

A.  Painel Fotovoltaico 

Painéis fotovoltaicos são constituídos por células 

fotoeletroquímicas e nanocristais capazes de converter energia 

do sol em energia elétrica. A energia proveniente do sol é 

absorvida pelas placas e produzem corrente elétrica [7]. 

Os painéis podem ter dimensões, tensões e potências 

distintas que variam quanto a sua implementação. A 

disposição dos painéis e a quantidade de arranjo fotovoltaico 

são definidos, de modo a obter os valores dos parâmetros de 

tensão e potência específicos do projeto.  
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A potência de saída de geração do Sistema de painéis 

fotovoltaicos é obtida através expressão: 

 

     
( ) ( )PV PV conv PVP t Rad t A    

                          (1) 

 

 Outro importante fator para análise de viabilidade do 

projeto é a avaliação do custo líquido atual que envolve o 

custo inicial e o custo de operação e manutenção.  

 

O custo inicial é obtido através da expressão: 

 

PV PV PVCI C A                                                            (2) 

 

O custo de operação e manutenção do painel fotovoltaico é 

calculado considerando condições reais do aspecto econômico 

que interfere diretamente no valor do projeto ao longo dos 

anos. Os indicadores são: inflação (δ), interesse (r) e escalada 

(β).  

 

,

1

1

1

l
N

PV total PV PV

l

COM COM A




 
    

 


                 (3) 

  

      Assim, o custo total é dado pela soma dos custos 

acumulados.  

 

,PV PV PV totalCT CI COM                                               (4) 

 

Os valores dos parâmetros constantes da formulação do 

custo e da potência do painel solar segue na Tabela II abaixo. 

 
TABELA II 

PARÂMETROS DO SISTEMA PV 

 

Parâmetro Valor atribuído 

PV
 17,3% 

PVCOM  
5,2 $/ m2 

conv
 90% 

 

B.  Inversor 

O inversor é utilizado para converter a tensão produzida no 

painel fotovoltaico CC para conexão com a rede trifásica CA. 

A escolha do tipo de inversor e da potência de trabalho é, 

geralmente, igual ou menor que o tamanho do Sistema PV. 

Para o presente trabalho o tamanho do inversor é definido de 

acordo com a máxima potência gerada do Sistema PV. O custo 

líquido atual (NPC) do inversor é calculado através das 

seguintes expressões: 

 

Custo de investimento (ICinv), dado pela equação: 

 

inv inv invCI C P                                                                  (5) 

 

Custo de operação e manutenção, considerando os aspectos 

econômicos. 

 

,

1

1

1

l
N

inv total inv

l

COM COM




 
   

 


                             (6) 

 

O custo total é resultado da soma dos custos calculados 

anteriomente 

 

,inv inv inv totalCT CI COM                                                (7)                  

 

 A vida útil do inversor é igual a vida útil do projeto 

modelado, assim o custo de substituição não é considerado. 

Os valores dos parâmetros constantes da formulação do 

custo do inversor segue na Tabela III abaixo. 
 

TABELA III 

PARÂMETROS DO INVERSOR 

 

Parâmetro Valor atribuído 

inv
 90% 

invC  
300 $/kW 

invOMC  
5,7 $/ano 

 

C.  Gerador à diesel 

O gerador à diesel é um equipamento capaz de fornecer 

energia elétrica através da queima de combustível. Essa fonte 

de energia elétrica é utilizada para garantir o fornecimento de 

energia em regiões na qual o fornecimento é instável.  

Esse equipamento, por sua vez, possui a desvantagem da 

dependência do custo do combustível, disponibilidade e 

impactos ambientais.  

Atualmente, sistemas híbridos com painel fotovoltaico e 

gerador à diesel é uma alternativa que supri as limitações do 

emprego individual dessas fontes de energia, possibilitando a 

economia de combustível e mantendo a confiabilidade do 

sistema de forma sustentável. 

No gerador à diesel, a taxa de consumo de combustível 

(fcd) é dada em função da potência nominal (Pdgn) e a potência 

de saída (Pgd): 

 

, ( ) ( )gd h gd gdn gd gdTTC t A P B P t   
                           (8) 

 

Onde Agd e Bgd são coeficientes da curva de consumo de 

combustível. Os valores dos respectivos coeficientes são 0,143 

L/kWh e 0,251 L/kWh adotados do software HOMER.  

A equação (8) é empregada quando o gerador à diesel está 

em funcionamento. Quando o gerador está parado, a taxa de 

consume de combustível é zero. O custo de consumo, em 

horas, é dado pelo preço do diesel, como segue: 

 

,( ) ( )gd gd hCc t TC TTC t 
                                               (9) 

 

O custo anual do consumo do gerador à diesel é obtido 

através de: 
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,
1

( )gd anual
t
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                                               (10) 

 

Para o gerador à diesel, o valor de custo líquido atual 

(NPC) é dado por: 

 

, ,gd gd gd dg total gd totalCT CI CC COM CS                 (11)      

   

Onde: 

 

gd gd gdnCI C P                                                                (12) 

 

, ,

1

1

1

l
N

gd total gd anual

l

CC Cct




 
   

 


                            (13) 
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N
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                 (14) 

 

,

1

1

1

l
N

gd total gd gdn

l

CS CS P




 
    

 


                           (15) 

 

 

O custo de substituição do gerador à diesel é obtido através 

do número de horas de operação. 

Os valores dos parâmetros constantes da formulação do 

custo e da potência do gerador à diesel segue na Tabela IV 

abaixo. 
TABELA IV 

PARÂMETROS DO GERADOR À DIESEL 

 

Parâmetro Valor atribuído 

dgIC  
500 $/kW 

dgOMC  
0,03 $/horas 

dgRC  
500 $/kW 

pf
 

1,50 $/L 

 

IV.  METODOLOGIA PROPOSTA 

 

 A cada hora, baseado do valor da geração de potência do 

painel solar, da eficiência do inversor e do valor da carga, a 

estratégia de operação é dada por: 

 

Se , então a carga é completamente suprida; 

 

  Se , então a carga remanescente é suprida pelo 

gerador à diesel. A saída de potência do gerador à diesel é 

determinada por: 

 

( ) ( )l inv PV gdnPgd P t P t P   
                                (16) 

 

 Se , então o gerador à diesel não será capaz 

de fornecer energia à carga e haverá corte de carga cujo valor 

é definido por: 

 

( ) ( )l inv PV gdnLOL P t P t P   
                              (17) 

 

A.  Função Objetivo e restrições 

 

O valor total de custo do projeto do Sistema híbrido, é 

definido na equação (18) e representa a função objetivo do 

problema proposto. 

 

( , )PV gdn PV inv gdCLT A P CT CT CT  
                      (18) 

 

O custo total do projeto é calculado em função das variáveis 

de decisão. Em problema de dimensionamento, a variável de 

decisão relativa ao Sistema PV é a área do painel e do gerador 

à diesel é a potência nominal. O processo de otimização é 

baseado no ajuste das variáveis de decisão a fim de minimizar 

o custo do projeto da microrede [6]. As seguintes restrições 

para o problema de dimensionamento da microrede, são: 

  

 A área do painel fotovoltaico é definida através dos 

limite 

 

                           , max0 PV PVA A                                  (19) 

 

 

 A potência do gerador à diesel  

 

                           , max0 gdn gdnP P                                  (20) 

 

Com intuito de designar a confiabilidade do Sistema de 

energia, um índice de confiabilidade é calculado durante o 

processo de otimização. Um dos índices de confiabilidade 

mais utilizados para dimensionamento de redes hibridas de 

energia é a probabilidade de corte de suporte de potência. [6] 

Matematicamente, o valor de LOLP é definido pelo valor de 

LOL e pela demanda da carga. 

 

            

8760

1

8760

1

( )

( , )

( )

t
PV gdn

l

t

LOL t

LOLP A P

P t









                       (21) 
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 Com intuito de garantir a confiabilidade do sistema, o valor 

de LOLP deve ser menor que um valor desejado de LOLP*. 

 

                         *LOLP LOLP                                    (22) 

  

 A Tabela V mostra os parâmetros constantes considerados 

na etapa de definição das restrições. 

 
TABELA V 

PARÂMETROS DO SISTEMA  

 

Parâmetro Valor atribuído 

, maxPVA  
100m2 

, maxgdnP  
10kW 

LOLP* Menor que: 0,01 

0,02 e 0,03 

 

 

B.  Sistema de 8 barras 

O sistema de 8 barras [9], representado na Figura 2, é o 

sistema teste utilizado para análise da implementação da 

microrede que é realizado empiricamente em cada barra de 

carga do sistema, analisando sua viabilidade. A microrede 

híbrida empregada em cada barra não será conectado à rede, 

esse sistema é utilizado somente para obter os valores pontuais 

horários de potência a serem supridas pelo sistema 

desenvolvido, que podem ser visualizados na Figura 3.  A 

Tabela VI mostra os pontos de carga e a respectiva demanda 

de potência requerida.   

 

 
Fig. 2. Sistema 8 barras 

 
TABELA VI 

DEMANDA DE PICO ANUAL DOS PONTOS DE CARGA 

 

Ponto 

de carga 

Tipo de 

Carga 

Demanda de 

Pico (MVA) 

2 Residencial 6,65 

3 Residencial 6,79 

4 Residencial 6,65 

5 Residencial 3,48 

6 Comercial 3,98 

7 Comercial 5,74 

8 Industrial 5,31 

9 Residencial 4,47 

 

 Os valores utilizados na rotina de otimização empregada no 

Matlab são dados horários de carga obtido através de [7] e os 

valores de radiação da cidade de Juiz de Fora – MG, com a 

coordenada geográfica: Latitude: -21.7642, Longitude: -

43.3496 21° 45′ 51″ Sul, 43° 20′ 59″ Oeste. Os dados de 

radiação foram obtidos através do software HOMER cuja base 

de dados é proveniente de NASA Surface Meteorology and 

solar Energy database. Foi utilizado o valor de radiação diária 

de 5,47 kWh/m² no qual a distribuição horária pode ser 

visualizada na Figura 4.  

 

 

 
Fig. 3. Demanda dos pontos de carga de um sistema de 8 barras 

 

 Fig. 4. Radiação solar horária média – Juiz de Fora 
 

C.  Método dos Pontos Interiores 

O método de pontos interiores é uma ferramenta numérica 

de grande potencial para resolver problemas de otimização não 

lineares [10]. No projeto da microrede, o método é aplicado 

com o objetivo de minimizar o custo do projeto. Para a 

implementação é realizado simulações através do software 
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MATLAB com a utilização da toolbox ‘fmincon’. Pela 

simplicidade do modelo do projeto e devido a quantidade 

amostral de dados de entrada de carga e radiação serem 

restritos, essa ferramenta foi determinada para otimizar o custo 

do sistema híbrido.  

V.  RESULTADOS 

A.  Resultado das simulações por análise da confiabilidade 

 

A Tabela VII abaixo mostra os valores obtidos na estratégia 

de otimização em cada barra de carga do sistema. Através da 

análise do índice de probabilidade de perda de carga é 

calculado os valores das variáveis de decisão e posteriormente 

da função objetivo do sistema. 

 
TABELA VII 

EMISSÃO DE UM GERADOR À DIESEL 

 

Barr

a 

LOLP PVA  
(m²) 

gdnP
 

(kW) 

Custo 

Otimizado 

($) (x105) 

Custo 

Médio 

($) 

(x105) 

2 0,0097 71,91 9,71 3,6655 3,6751  

0,0197 72,45 8,44 3,4183 3,4592  

0,0281 71,50 8,01 3,3325 3,4044  

3 0,0962 79,75 7,22 3,2664  3,2819  

0,0198 79,66 6,80 3,1798  2,2159  

0,0288 79,54 6,36 3,0909  3,0945  

4 0,0097 67,09 7,21 3,2106  3,2585  

0,0195 66,68 6,58 3,0845  3,0950  

0,0273 66,72 6,23 3,0159  3,0273  

5 0,0095 51,63 3,11 1,5839  1,5949  

0,0179 51,50 2,91 1,5446  1,5480  

0,0295 51,54 2,68 1,5003  1,5029  

6 0,0098 29,16 4,15 1,9363  1,9495  

0,0196 29,41 3,86 1,8762  1,8965  

0,0289 29,47 3,61 1,8247  1,8349  

7 0,0092 49,46 4,37 2,4519  2,4758  

0,0200 48,28 4,13 2,3964  2,4212  

0,0298 48,33 3,95 2,3606  2,4128  

8 0,0095 84,72 6,43 2,7337  2,7634  

0,0188 84,81 5,93 2,5668  2,5789  

0,0288 84,69 5,55 2,4868  2,5021  

9 0,0087 52,11 5,14 2,1936  1,2060  

0,0200 51,76 4,69 2,1075  2,1243  

0,0290 50,30 4,51 2,0660  2,0897  

 

 

B.  Análise de emissão de gases do gerador à diesel 

Os gases emitidos por grupos motores-geradores à diesel 

contêm poluentes que são nocivos ao meio ambiente, 

contribuindo inclusive para o aumento dos gases do efeito 

estufa. Os dados da tabela VIII é proveniente do manual do 

gerador à diesel disponível no software HOMER e mostra os 

compostos gerados na queima de combustível. 

 

TABELA VIII 

EMISSÃO DE UM GERADOR À DIESEL 

 

Gases emitidos g/L 

CO  
Monóxido de Carbono 16,5 

HC  
Hidrocarbonetos  0,72 

XNO  
Óxidos de nitrogênio  15,5 

MP  Material particulado 0,1 

 

  Atualmente, a emissão de gases nocivos são controlados 

por órgãos que regem normas específicas para limitar a 

quantidade de poluentes na atmosfera. O Sistema proposto é 

uma estratégia que visa a redução de impactos ambientais uma 

vez que a prioridade é a geração de energia pelo painel 

fotovoltaico. A tabela IX abaixo mostra a quantidade de gases 

emitidos no sistema híbrido com probabilidade de perda de 

carga menor que 0,01 em comparação com Sistema composto 

somente pelo gerador à diesel para cada ponto de carga do 

Sistema de 8 barras. 

 
TABELA IX 

EMISSÃO ANUAL DE POLUENTES DE UM GERADOR À DIESEL 

 

 Gases Emitidos (g/ano) (x105) 

Barra Tipo do 

Sistema 
CO  HC  XNO  MP  

2 Sistema 

PV/ 

Diesel 

2,8551  0,1245 2,6821 0,02148 

Sistema 

Diesel 

4,3317 0,1890 4,0692 0,02149 

3 Sistema 

PV/ 

Diesel 

2,5293 0,1103 2,3760 0,01532 

Sistema 

Diesel 

3,8199 0,1669 3,5884 0,0231 

4 Sistema 

PV/ 

Diesel 

2,6049 0,1136 2,4470 0,0157 

Sistema 

Diesel 

3,8237 1,6685 3,5920 2,3174 

5 Sistema 

PV/ 

Diesel 

1,7944 0,0783

0 

1,6857 0,01987 

Sistema 

Diesel 

1,9982 0,0879

3 

1,8771 0,02194 

6 Sistema 

PV/ 

Diesel 

1,6871 0,0736 1,5848 0,01022 

Sistema 

Diesel 

2,2277 0,0972 2,0927 0.01350 

7 Sistema 

PV/ 

Diesel 

2,0636 0,0900

4 

1,9385 0,01250 

Sistema 

Diesel 

3,1566 0,1374 2,9653 0,0199 
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8 Sistema 

PV/ 

Diesel 

1,7768 0,0775 1,6691 0,01079 

Sistema 

Diesel 

3,0850 0,1346 2,8981 0,0186 

9 Sistema 

PV/ 

Diesel 

1,6848 0,0735 1,5827 0,0102 

Sistema 

Diesel 

2,7657 0,1268 2,5980 0,0167 

 

VI.  CONCLUSÃO 

Para o presente trabalho, o método de pontos interiores se 

mostrou capaz de realizar a minimização do custo do projeto. 

O algoritmo desenvolvido com a modelagem e com os dados 

de entrada do sistema gerou soluções rápidas demandando 

pouco consumo do tempo computacional.  

Através da análise dos valores totais do custo do projeto 

obtidos para cada barra de carga do sistema de 8 barras, 

verifica-se a queda no custo quando reduz a confiabilidade do 

sistema. Esse fato é atrelado ao uso do gerador que afeta 

diretamente no valor total de custo do sistema pois esse 

componente possui um elevado valor de operação ao longo 

dos anos do projeto.  

Ao analisar cada sistema separadamente, é observado que a 

distribuição da demanda ao longo do dia nas barras 8 e 9 

privilegia o emprego do sistema híbrido pois a demanda de 

carga é maior durante os períodos onde há geração por parte 

do arranjo fotovoltaico, assim, o uso do gerador é dispensado 

durante algumas horas. Esse fato proporciona uma economia 

maior de operação e diminuiu a frequência de troca do gerador 

significantemente. Nas demais barras do sistema, o gerador 

necessita ser acionado em quase todas as horas do dia para 

suprir a carga remanescente ou total, ocasionando em um 

aumento do custo do sistema e ainda proporcionando emissão 

contínua de gases nocivos  

Na análise anual de emissão de gases verifica-se uma queda 

nos valores de poluentes em sistemas híbridos de todas as 

barras, mas essa diferença é maior nas barras onde a o pico de 

demanda de carga é maior nos períodos diurnos.   

O software HOMER utilizado durante o desenvolvimento 

do trabalho para obtenção dos valores constantes dos 

componentes do projeto é largamente utilizado para traçar 

estratégias de otimização para sistemas híbridos com diversos 

componentes. Para o presente projeto, o software não foi 

utilizado devido à restrição do espaço amostral do sistema 

presente.  

Assim, a sugestão para trabalhos futuros é a utilização de 

um número maior de amostras de radiação e de perfil de 

cargas para contribuir para um melhor dimensionamento dos 

componentes. Verifica-se também que no mercado é 

encontrado geradores com faixas e limites de operação, assim 

deve-se fazer uma discretização dos valores encontrados para 

se adequar ao valor de mercado.  

É sugerido também a implementação de estratégias 

alternativas a fim de verificar qual é mais adequada para 

realizar o dimensionamento ótimo do sistema. 
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