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RESUMO 

A crescente integração de fontes de produção de energia renovável na rede de 

distribuição tem perturbado significativamente a qualidade da operação e serviço das 

redes locais. O armazenamento de energia em baterias surge como uma potencial 

solução para mitigar as flutuações de produção de energia renovável, garantindo a 

melhor gestão entre a produção e o consumo a nível local. O presente trabalho tem 

como objetivo a análise da integração e do desempenho de uma bateria associada a 

sistemas de microgeração renovável para o estudo de armazenamento de energia na 

rede de distribuição.  

O sistema em estudo inclui uma habitação, um veículo elétrico, microgeração 

fotovoltaica e eólica, e uma bateria. A metodologia desenvolvida divide-se em dois 

estudos distintos. No primeiro estudo é feito o balanço energético e económico do 

sistema, aplicado a três cenários de armazenamento de energia, para um ano de dados 

climáticos, por modelação em Matlab. O balanço económico visa a comparação do DL 

nº 25/2013 de 19 de fevereiro (Microprodução) com a legislação em vigor, o DL nº 

153/2014 de 20 de outubro (Autoconsumo) e, com a política energética Net-metering, 

actualmente utilizada em países como a Alemanha e a Dinamarca. O segundo estudo 

avalia a qualidade de energia do sistema, por meio da análise da distorção harmónica 

total da corrente e da tensão medidas no ponto de ligação de cada unidade à rede de 

distribuição de baixa tensão. Este último estudo é concretizado a partir da ferramenta 

Matlab Simulink. 

Os resultados obtidos demonstram que a integração no sistema residencial de uma 

bateria regulada pela produção e consumo horários é a situação que garante maior 

autossuficiência a nível energético nos cenários considerados. A política energética Net-

metering apresenta-se como a melhor solução económica para o prosumer. 

 

 

Palavras-chave: Microgeração de energia renovável, bateria, autoconsumo, net-

metering, qualidade de energia 
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ABSTRACT 

The increasing integration of renewable energy resources in the distribution grid greatly 

disturbs the operation and the quality of local electricity service. Energy storage has 

been widely regarded as a potential solution to deal with the fluctuating non-

dispatchable renewable energy sources, in order to achieve systems of higher reliability 

that will entice a broader use of renewable energy. 

The present work analyses the advantageous integration of distributed renewable 

energy sources through the installation of battery storage units, allowing more 

controllable and predictable energy output and solving locally the mismatch between 

generation and demand peaks. 

A methodology is developed which is divided into two different studies. First, energy 

and economic balances are applied into three energy storage scenarios, for a year period 

simulation in Matlab. The economic balance aims a comparison between the previous 

legislation (decree-law nº 25/2013 of 19 February) with the current decree-law nº 

153/2014 of 20 October and Net-metering. The second study comprises the system 

power quality analysis, through current and voltage total harmonic distortion 

measurement in the connection of each subsystem to the low voltage distribution grid. 

This simulation is implemented in Matlab Simulink platform. 

The obtained results showed that a battery managed by the hourly production and 

consumption is the most suitable scenario that enables the system to become more 

energy self-sufficient. The economic study exposes that net-metering was the best 

solution for the prosumer.  

 

 

Keywords: Renewable energy microgeneration, battery energy storage, energy self-

consumption, net-metering, power quality 
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𝑅𝑈𝑃𝐴𝐶(𝑚) 
Remuneração no mês m para o excedente de energia vendido ao 
CUR, de acordo com o DL nº25/2013 de 19 de fevereiro [€] 

𝑆𝑅𝑒𝑑𝑒 Potência de curto-circuito a montante no PL [VA] 

𝑇𝐶(ℎ) Temperatura de operação da célula em cada hora h [°C] 

𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 Tensão da carga doméstica [V] 

𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑉𝐸(ℎ) Tensão de carga do veículo elétrico na hora h [V] 

𝑉𝑛 Valor eficaz da componente harmónica da corrente [V] 

𝑉1 Valor eficaz da componente fundamental da tensão [V] 

𝑉𝐶𝐶 Tensão da fonte de corrente contínua [V] 

𝑉𝐶𝐼𝐸𝐺,𝑎 Taxa relativa aos CIEG da respetiva UPAC no ano a [€/kWh] 

𝑉𝑅𝑒𝑑𝑒 
Tensão do sinal de ligação de cada unidade de produção, consumo 
e armazenamento à rede de distribuição [V] 

𝑋𝑅𝑒𝑑𝑒 Reactância da RESP [Ω] 

𝑋𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 
Reactância da linha que une o ponto de ligação à rede de 
distribuição em BT [Ω] 

𝑍𝑅𝑒𝑑𝑒 Impedância da RESP [Ω] 

𝑍𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 Impedância da carga [Ω] 

𝑣(ℎ) Velocidade do vento em cada hora h [m/s] 

𝛼 Relação entre a reactância e resistência da RESP 
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𝛼𝑀𝑃𝑃 Coeficiente de eficiência da temperatura da célula [%/K] 

𝜂𝐶𝐴/𝐶𝐶  Rendimento do equipamento de conversão CA/CC [%] 

𝜂𝐶𝐶/𝐶𝐴 Rendimento do equipamento de conversão CC/CA [%]  

𝜂𝐶𝐴/𝐶𝐶/𝐶𝐴 Rendimento do equipamento de conversão CA/CC/CA [%]  

𝜂𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 Rendimento do processo de carga da bateria [%] 

𝜂𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 Rendimento do processo de descarga da bateria [%] 

𝜉𝑓 Coeficiente de controlo de amortecimento do filtro 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 2011 cerca de um quinto de toda a eletricidade produzida a nível mundial foi 

proveniente de fontes de energia renovável, prevendo-se que este valor duplique até 

2035, de modo a tornarem-se a maior fonte de eletricidade a seguir ao carvão [1]. 

Portugal acompanha esta tendência, contando em 2014 com uma capacidade instalada 

de fontes de energia renovável de 11 222 MW, as quais abasteceram 62% do total da 

eletricidade consumida no mesmo ano [2]. 

O aproveitamento em larga escala dos recursos renováveis endógenos proporciona 

mais-valias para países que dependam fortemente do exterior a nível de recursos 

energéticos, como é o caso de Portugal. A dispersão espacial destes recursos possibilita 

a respetiva produção de forma descentralizada na rede de distribuição, permitindo a 

produção local de energia por cada consumidor. Em Portugal esta atividade englobou 

até final de 2014 a instalação de 135 MW de unidades de mini e microgeração de 

energia, para cerca de 26 mil instalações [3]. 

A microgeração de energia em Portugal foi, até recentemente, regida pelo Decreto-Lei 

nº25/2013, o qual permitia a entrega e remuneração bonificada da totalidade da energia 

produzida à rede. A publicação do decreto-lei nº 153/2014 de 20 de outubro de 2014 

visou reformular a legislação anterior e criar novas soluções para produção de energia 

descentralizada na rede de distribuição de modo a proporcionar o autoconsumo de 

energia e introduzir o conceito de produtor-consumidor (normalmente referido na 

literatura anglo-saxónica como prosumer) na rede elétrica. Não faz parte da legislação 

portuguesa, mas, presente em alguns países da Europa e vários estados dos Estados 

Unidos da América, a política energética Net-metering permite o balanço a valores iguais 

da tarifa de compra, instante a instante, entre o que se produz e o que se consome da 

rede. Este método de contagem de energia demonstra-se promissor na auto-produção 

e consumo de energia, incentivando o prosumer na integração de energias renováveis 

na rede de distribuição. 

A variação temporal da disponibilidade de recursos renováveis como o sol e o vento, 

não correlacionada com as necessidades energéticas de consumo, pode introduzir 

problemas significativos no que diz respeito à qualidade de operação e serviço das redes 

locais. Neste sentido, a introdução de sistemas de armazenamento de energia elétrica à 

base de baterias pode ser vista como uma solução viável para equilibrar temporal e 

geograficamente o fornecimento e o consumo de energia. Com a vantagem de poderem 

ser implementadas em pequena escala e de forma descentralizada na rede de 

distribuição, as baterias destacam-se como uma potencial ferramenta na mitigação do 

impacte induzido pela integração da microgeração renovável na rede. 
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Através de uma gestão bidirecional em tempo real da energia produzida-consumida, a 

integração de baterias na rede de distribuição permite o acompanhamento e 

consequente interação com a flutuação do valor da eletricidade. Permite também 

amortecer os picos de consumo ao longo do dia através da descarga controlada da 

energia armazenada. Estas capacidades de gestão conduzem a um novo conceito de 

sistemas de energia – Micro-redes inteligentes – garantindo uma elevada qualidade e 

disponibilidade do serviço energético, reduzindo simultaneamente perdas de energia e 

maximizando o valor do aproveitamento de fontes de energia renovável. A integração 

de baterias permite uma gestão autónoma da eletricidade produzida localmente, 

proporcionando uma melhor flexibilidade, fiabilidade e eficiência da operação da rede 

a nível local. Deste modo, o consumidor passa a ter um papel ativo na gestão da própria 

energia. 

Este trabalho visa a integração de uma bateria num sistema de microgeração renovável 

para estudo de estratégias de armazenamento de energia na rede de distribuição, do 

ponto de vista energético, económico e da qualidade de energia do sistema. O estudo 

reparte-se da seguinte forma: 

No Capítulo 2 são apresentadas as fontes de energia renovável (fotovoltaica e eólica), 

os conversores de potência para a respetiva integração na rede, e a legislação aplicada 

à produção descentralizada de energia. É feito ainda um enquadramento das 

tecnologias eletroquímicas utilizadas para armazenamento de energia. 

No Capítulo 3 é descrita a modelação do sistema de produção, consumo e 

armazenamento de energia a partir da ferramenta Matlab Simulink.  

No Capítulo 4 é aplicada a metodologia apresentada e são analisados os resultados 

relativos ao balanço de energia e económico do sistema, bem como à avaliação da 

qualidade de energia elétrica. 

Por fim, no Capítulo 5 são apresentadas as principais conclusões do trabalho, bem como 

perspetivas para trabalho futuro. 
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2. ENQUADRAMENTO: PRODUÇÃO DESCENTRALIZADA 

DE ENERGIA RENOVÁVEL COM UNIDADES DE 

MICROGERAÇÃO DOMÉSTICA 
 

2.1. MICROGERAÇÃO RENOVÁVEL E INTEGRAÇÃO NA REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO 

A crescente preocupação com o impacte ambiental do setor da eletricidade tem 

impulsionado a procura de soluções que visem a produção de energia a partir de fontes 

menos poluentes que as convencionais. As restrições associadas à construção de novas 

linhas de transmissão de energia e a necessidade de maior fiabilidade no abastecimento 

motivam também a procura de alternativas à produção centralizada de energia. Na 

última década, a instalação de sistemas de aproveitamento de fontes de energia 

renovável, tais como a solar fotovoltaica e eólica, tem-se tornado bastante relevante a 

nível da injeção de energia nas redes de distribuição. Estas têm fortes expetativas de se 

tornarem num dos principais meios de produção de eletricidade nos futuros sistemas 

de energia [4].  

ENERGIA FOTOVOLTAICA 

O funcionamento dos sistemas solares fotovoltaicos toma por base o princípio do efeito 

fotovoltaico, no qual um material semicondutor produz uma diferença de potencial 

quando exposto à radiação solar. É na célula fotovoltaica que ocorre a transferência da 

energia dos fotões da radiação incidente para os electrões da estrutura atómica do 

material, permitindo a conversão direta da energia solar em energia elétrica. Para 

obtenção de maiores potências, as células são ligadas em série e/ou paralelo, formando 

módulos fotovoltaicos, os quais ligados em série formam uma string. Sistemas 

compostos por um ou mais módulos fotovoltaicos podem ser aplicados em sistemas 

produtores isolados da rede elétrica (sistemas autónomos) ou em sistemas ligados à 

rede elétrica (Fig. 1). 
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Fig. 1 – Microprodução a partir de um seguidor fotovoltaico inserido numa instalação 
doméstica, composto por vinte painéis e com 3,45 kW de potência nominal. Fonte: [5]. 

Portugal oferece uma situação muito favorável no que diz respeito à irradiância (Fig. 2) 

com especial enfoque para a Região Sul, com valores compreendidos entre 1800 e 1900 

kWh/m2. Segundo o relatório dos Dados Técnicos da REN de 2014, 592 GWh, foi a 

produção total de energia solar fotovoltaica, com um aumento de 34% face ao ano 

anterior. 

  

 
Fig. 2 - Irradiância global total anual em Portugal. Fonte: [6] 
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ENERGIA EÓLICA 

O vento, como recurso energético, apresenta um grande potencial por estar disponível 

praticamente em qualquer local. Contudo, é bastante variável tanto no tempo, com 

intervalos entre segundos a meses, como no espaço, devido aos obstáculos presentes 

na superfície terrestre. A camada limite atmosférica é a parte da troposfera diretamente 

influenciada pela presença da superfície da Terra, com uma espessura variável que pode 

ir das centenas de metros a alguns quilómetros. É nos primeiros 100 a 150 metros de 

espessura desta camada que se concentra o domínio do aproveitamento da energia 

eólica [7]. 

Um aerogerador (Fig. 3) permite fazer o aproveitamento da energia cinética do vento, 

convertendo-a em energia mecânica através da rotação das pás e posteriormente em 

energia elétrica a partir de um gerador. A estrutura de um aerogerador divide-se 

essencialmente em três partes: rotor, nacelle e torre. 

O rotor eólico é constituído normalmente por três pás cuja rotação é influenciada pela 

passagem do vento entre as mesmas. O rotor está ligado à nacelle e à respetiva estrutura 

de suporte pelo veio mecânico de transmissão, através do qual a energia é transferida 

pelos diferentes componentes eletromecânicos até chegar ao gerador elétrico. No cimo 

da nacelle está um anemómetro e um sensor de direção o qual permite criar um sistema 

de controlo de arranque e paragem da turbina, e um sistema de controlo da direção do 

rotor eólico. O rotor deve estar alinhado com a direção do vento, de forma a maximizar 

a energia extraída, assim sendo, a nacelle tem a capacidade de rodar sobre a torre fixa, 

de aço ou betão, sobre a qual está assente. 

As pequenas turbinas eólicas podem ser classificadas quanto à dimensão do rotor, 

dividindo-se em duas categorias: “micro” e “mini” turbinas. Utiliza-se a denominação de 

microturbinas para utilizações em habitações (Fig. 3), sistemas de navegação ou 

sistemas de supervisão de trânsito, cuja potência nominal não ultrapassa os 5 kW. Para 

potências nominais compreendidas entre 5 a 50 kW, denominam-se por mini-turbinas, 

e encontram-se instaladas em urbanizações e pequenas empresas [8]. 

 
Fig. 3 – Micro-aerogeradores numa instalação residencial na Holanda, cada um com 500 W de 

potência nominal. Fonte: [9].  
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Portugal apresenta um elevado potencial eólico (Fig. 4), sendo que em 2013 o consumo 

relativo à produção líquida de energia eólica foi de 11 751 GWh, correspondente a uma 

potência total instalada superior a 4 GW. 

 
Fig. 4 - Mapa da intensidade do vento para uma altura de 20 metros em Portugal Continental 

Fonte: [10] 

INTEGRAÇÃO DA MICROPRODUÇÃO DE ENERGIA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

Thomas Edison, promotor da primeira instalação de produção de energia elétrica e 

também da primeira rede elétrica, defendia que a melhor forma de servir as 

necessidades dos consumidores seria através da produção descentralizada, junto aos 

locais de consumo, sendo curioso constatar que, um século depois da instalação de Pearl 

street, essa configuração dos sistemas elétricos se aproxima da realidade. Atualmente 

um Sistema de Energia Elétrica (SEE) obedece a uma estrutura hierarquizada e bem 

definida, no qual se distinguem os sistemas de produção, transporte, distribuição e 

consumo. A energia produzida pelas centrais eletroprodutoras é entregue às redes de 

transporte em alta ou muito alta tensão, assegurando o trânsito de elevados volumes 

de energia até às subestações de interface com as redes de distribuição. Através de 

transformadores as subestações de distribuição acoplam os níveis de tensão da energia 

recebida da rede de transporte até às instalações de consumidores industriais ou 

domésticos, que operam em média e baixa tensão.  
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Esta estrutura de produção centralizada de energia é a base do atual sistema 

electroprodutor. Contudo, nos últimos anos tem-se verificado a crescente penetração 

da produção distribuída de eletricidade, a qual vem alterar profundamente o conceito 

global de um SEE vigente até hoje [1]. 

As instalações de produção de baixa potência de natureza descentralizada são 

diretamente ligadas à rede de distribuição. Destas distinguem-se dois tipos de produção: 

microgeração e minigeração. Ambas abrangem a produção de energia elétrica a partir 

de fontes renováveis como a solar, eólica, hídrica, cogeração a biomassa, pilhas de 

combustível com base em hidrogénio; ou a partir de cogeração não-renovável com base 

em processos de conversão de elevada eficiência. De acordo com o enquadramento 

legislativo descrito no Decreto-Lei nº 363/2007 de 2 de novembro, os consumidores de 

energia elétrica em baixa tensão que produzam eletricidade a partir das fontes referidas, 

recorrendo a instalações com potência de ligação entre 3,68 e 11,04 kW, designam-se 

por microprodutores. Segundo o Decreto-Lei nº 34/2011, instalações que possuam uma 

potência de ligação superior a 100 kW e inferior a 250 kW designam-se por 

miniprodutoras.  

Em Portugal, no ano de 2013 atingiu-se uma potência instalada de 89,3 e 45,8 MW para 

a micro e miniprodução, correspondente a 25 mil e 1000 instalações respetivamente [3]. 

Na Fig. 5 é apresentada de forma esquemática a ligação de uma unidade de geração de 

energia doméstica (microgerador) à rede de distribuição de energia elétrica. A ligação 

de microgeradores à rede é, normalmente, realizada através de conversores de 

potência, que, de acordo com as características dos equipamentos homologados, devem 

assegurar uma reduzida perturbação induzida pelo sistema na rede, ajustando a sua 

frequência e tensão às de operação da rede. O contador de produção permite a 

contagem líquida da energia entregue à rede, independente do contador da instalação 

de consumo. Após a ligação ao contador é efetuada a ligação à portinhola de 

consumo/produção – legalmente designado “Ponto de Ligação” (PL). Esta possui dois 

sistemas de proteção – um que protege a instalação de consumo e um que protege a 

instalação de microgeração – e permite ligar e desligar a unidade consoante seja 

necessário. O ramal da instalação de microgeração segue até ao ponto de recepção da 

Rede Elétrica de Serviço Público (RESP), estabelecendo a ligação com a rede de 

distribuição em baixa tensão. 
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Fig. 5 - Ligação de uma unidade de microprodução à rede BT. Adaptado de [11] e de [12]. 
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2.2. LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DA MICROGERAÇÃO 

Com o intuito de promover a ligação das unidades de microgeração de energia à rede, 

promover a produção distribuída de energia elétrica em instalações domésticas e a 

entrega do excedente à RESP, foram, recentemente, feitas alterações à legislação. A 

publicação do decreto-lei nº 153/2014 de 20 de outubro vem revogar o decreto-lei 

nº25/2013 de 19 de fevereiro anteriormente em vigor, com vista à criação de novas 

soluções para produção de energia descentralizada. Introduz-se assim o conceito de 

prosumer nos sistemas de produção distribuída de energia elétrica. 

A Tabela 1 sintetiza os termos dos decretos-lei nº 25/2013 – Microprodução [13] – e nº 

153/2014 – Autoconsumo [14]. Nesta tabela são utilizadas as seguintes siglas e 

definições: 

 UPAC – Unidade de Produção para Autoconsumo 

 UC – Unidade de Consumo 

 CUR – Comercializador de Último Recurso: entidade que tem como função 

garantir o fornecimento de energia elétrica a todos os consumidores 

 Tipos de Fontes de Energia – As UPAC poderão utilizar as seguintes fontes de 

energia: Solar, Eólica, Hídrica, Cogeração a biomassa, Pilhas de combustível com 

base em hidrogénio, combinação das fontes de energia anteriores e, por fim, 

Cogeração com base em fontes de energia não renovável 

 Condomínio – zona de circulação em edifícios de uso coletivo, cuja instalação 

elétrica se designa por instalação de serviços comuns. 
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Tabela 1 – Comparação entre os regimes de Microprodução (DL nº 25/2013) e Autoconsumo 
de energia (DL nº153/2014). 

 MICROPRODUÇÃO DL 25/2013 AUTOCONSUMO DL 153/2014 

Fonte 
Uma fonte renovável ou 

cogeração não renovável 

Uma ou mais fontes renováveis 

ou não renováveis 

Limite de 

Potência 

Instalada 

A potência da unidade de 

microprodução deve ser inferior 

a 50% da potência contratada 

na UC 

A capacidade de produção deve-

se adequar ao regime de 

consumo existente no local 

A potência de ligação da UPAC 

deve ser inferior a 100% da 

potência contratada na UC 

 

Potência instalada < 1 MW 

Requisitos 

para a 

Produção 

- 

A produção anual deve ser 

inferior às necessidades de 

consumo 

Contagem 

 Dois contadores 

independentes para a produção 

e consumo de energia 

Dois contadores unidirecionais ou 

apenas um bidirecional 

Produção de 

Energia 

A totalidade da energia 

produzida é injetada na RESP e 

vendida ao CUR 

A energia produzida é injetada 

preferencialmente na UC 

O excedente instantâneo de 

energia, face ao consumo, pode 

ser injetado na RESP e é vendido 

ao CUR 

Remuneração 

Dois regimes remuneratórios: 

regime geral e regime 

bonificado 

Valor da “pool” para excedente 

instantâneo de produção, 

deduzido de custos. 
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MICROPRODUÇÃO – REGIME REMUNERATÓRIO 

Sob o regime geral de microprodução de energia ditado pelo DL n.º 25/2013, a 

remuneração (𝑅𝑀𝑃(𝑚)) estipulada para a energia produzida pela unidade de 

microprodução efetua-se de acordo com: 

𝑹𝑴𝑷(𝒎) = 𝑬𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒛𝒊𝒅𝒂(𝒎) ∙ 𝑷𝒓𝒆𝒇 ∙
𝑰𝑷𝑪𝒂−𝟏

𝑰𝑷𝑪𝒓𝒆𝒇
 (1) 

onde m  é o mês a que se refere a contagem da eletricidade fornecida à RESP; 𝑅𝑀𝑃 a 

remuneração do mês m em €; 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎 a energia produzida no mês m em kWh; 𝑃𝑟𝑒𝑓 

o valor da parcela de energia da tarifa simples imposto pelo CUR no ano anterior ao ano 

vigente; 𝐼𝑃𝐶𝑟𝑒𝑓 o índice de preços no consumidor, sem habitação, no continente, 

referente ao mês de dezembro do ano anterior ao atual, publicado pelo Instituto 

Nacional de Estatística (INE) e 𝐼𝑃𝐶𝑎−1 o índice de preços no consumidor, sem 

habitação, no continente, referente ao mês de dezembro do ano a-1, publicado pelo 

INE. 

Pelo regime bonificado, o microprodutor é remunerado com base na tarifa de referência 

que vigorar à data da emissão do certificado de exploração. A tarifa é aplicável durante 

um total de 15 anos subdivididos em dois períodos, o primeiro com duração de 8 anos 

e o segundo com a duração dos subsequentes 7 anos [13]. Deste modo, de acordo com 

o despacho emitido a 26 de dezembro de 2013 [15], a tarifa de referência definida para 

o ano de 2014 para todas as tecnologias de produção de energia, que não a solar 

fotovoltaica, tem o valor de €218/MWh durante os primeiros 8 anos e €115/MWh 

durante os seguintes 7 anos. Para o caso de unidades de microprodução com tecnologia 

solar fotovoltaica, a tarifa de referência estipulada tem o valor de € 66/MWh para os 

primeiros 8 anos e de € 145/MWh para os 7 anos seguintes. 

AUTOCONSUMO – REGIME REMUNERATÓRIO 

De acordo com a nova legislação, publicada no Decreto-Lei nº 153/2014 de 20 de 

outubro, a UPAC é dimensionada de modo a satisfazer as necessidades de consumo da 

instalação do local. O excedente da energia produzida é injetado na RESP, cuja 

remuneração (𝑅𝑈𝑃𝐴𝐶(𝑚)) é calculada de acordo com (2): 

𝑅𝑈𝑃𝐴𝐶(𝑚) = 𝐸𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎(𝑚) ∙ 𝑂𝑀𝐼𝐸(𝑚) ∙ 0,9 (2) 

sendo m o mês a que se refere a contagem da eletricidade fornecida à RESP, 𝑅𝑈𝑃𝐴𝐶 a 

remuneração no mês m em €, 𝐸𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎 a energia fornecida pela UPAC no mês m em 

kWh e 𝑂𝑀𝐼𝐸 a média aritmética simples dos preços de fecho do Operador do Mercado 

Ibérico de Energia (OMIE) para Portugal, relativos ao mês m, em €/kWh. A venda de 
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eletricidade ao CUR pode estipular um único período de faturação anual desde que o 

valor a faturar não exceda o montante de € 20,00. 

A partir do momento em que a representatividade acumulada das UPAC exceda 1% do 

total da potência instalada no SEN, as UPAC, com potência nominal igual ou superior a 

1,5 kW e cuja instalação de consumo esteja ligada à RESP, estão sujeitas ao pagamento 

de uma compensação mensal fixa 𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶  em euros. Esta compensação, aplicada nos 

primeiros dez anos após obtenção do certificado de exploração, é calculada de acordo 

com (3) 

𝐶𝑈𝑃𝐴𝐶(𝑚) = 𝑃𝑈𝑃𝐴𝐶 ∙ 𝑉𝐶𝐼𝐸𝐺,𝑎 ∙ 𝐾𝑎 (3) 

Em cada mês m, a cada kW de potência 𝑃𝑈𝑃𝐴𝐶  instalada, está associada uma taxa 𝑉𝐶𝐼𝐸𝐺,𝑎 

relativa aos custos de interesse económico geral (CIEG) da respetiva UPAC no ano a (ano 

de emissão do certificado de exploração da respetiva UPAC), medido em €/kW. A esta 

taxa é aplicado um coeficiente de ponderação 𝐾𝑎, que varia entre 0 e 50%, de acordo 

com a representatividade da potência total das UPAC registada no SEN no ano a. A taxa 

𝑉𝐶𝐼𝐸𝐺,𝑎 é calculada de acordo com (4) 

𝑉𝐶𝐼𝐸𝐺,𝑎 = ∑ (𝐶𝐼𝐸𝐺𝑖(𝑡−𝑛)
𝑝 ) ∙

1

3

2

𝑛=0

+ ∑(𝐶𝐼𝐸𝐺𝑖,ℎ(𝑡−𝑛)
𝑒 )

2

𝑛=0

∙
1

3
∙

1500

12
 (4) 

a qual se divide em duas parcelas referentes a taxas impostas de acordo com a potência 

instalada (𝐶𝐼𝐸𝐺𝑖(𝑡−𝑛)
𝑝

, medido em €/kW) e de acordo com a energia produzida(𝐶𝐼𝐸𝐺𝑖(𝑡−𝑛)
𝑒

, 

medido em €/kWh). O coeficiente de ponderação 𝐾𝑎 assume o valor de 0% enquanto o 

total acumulado de potência instalada das UPAC seja inferior a 1% do total da potência 

instalada no SEN, de 30% para uma potência instalada total compreendida entre 1% e 

3% e de 50% caso a mesma exceda 3% do total da potência instalada no SEN. 

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 153/2014, os titulares de registos de 

microprodução já em operação mantêm o enquadramento remuneratório aplicável às 

respetivas unidades de microprodução até ao término dos respetivos prazos legais, 

sendo que, querendo, podem optar pelo seu enquadramento no regime jurídico da 

produção para autoconsumo previsto no novo decreto-lei. 

NET-METERING 

Designa-se por net-metering, ou medição líquida de energia, o método de contagem 

bidirecional (normalmente por balanço) da energia produzida e consumida em tempo 

real. Não faz parte do quadro legislativo português, mas está presente em países 

europeus como a Alemanha, Bélgica, Países Baixos, Dinamarca ou Itália, em alguns 
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estados dos Estados Unidos da América e na Austrália. Este método permite o balanço 

a valores iguais da tarifa de compra, instante a instante, entre o que se produz e o que 

se consome da rede. Conforme o país onde este sistema é aplicado, a potência nominal 

instalada pode ser limitada a valores entre 25 kW e 1 MW ou estipulada de acordo com 

as necessidades da instalação de consumo [16]. O contador bidirecional permite a 

contagem instantânea líquida da energia consumida e produzida no local, sendo que 

progride na contabilização de energia quando o consumo é superior à produção, e 

regride na situação inversa. Dependendo do país onde este regime está implementado, 

assim o balanço energético é feito de forma mensal ou anual. 

No final de cada período de faturação o utilizador é cobrado apenas pelo seu consumo 

líquido, isto é, a diferença entre a energia consumida e entregue à rede. Durante esse 

mesmo período, se a produção for superior ao consumo, os prosumers recebem uma 

compensação pelo balanço energético positivo – Net Excess Generation – a qual pode 

ser concretizada a nível monetário a preço de mercado1 ou através de créditos 

energéticos em kWh [17]. Estes créditos são atribuídos à conta do consumidor e podem 

ser utilizados para compensar eventuais balanços energéticos negativos no período de 

faturação seguinte, com a validade de um ano. 

Na eventualidade de sobrarem créditos após o término da validade, de acordo com 

Poullikas (2013), a empresa comercializadora de energia elétrica pode aplicar uma das 

seguintes soluções: 

 Pagar ao prosumer pelo total dos créditos armazenados ao preço do mercado 

grossista2 de energia ou ao preço de mercado; 

 Manter os créditos indefinidamente, permitindo a respetiva utilização como 

compensação para eventuais balanços energéticos futuros; 

 Ficar com a totalidade de créditos, sem qualquer compensação para o prosumer. 

Tal como o autoconsumo, o net-metering só pode ser aplicado em sistemas ligados à 

rede, reduzindo a fatura elétrica do consumidor. Tem a vantagem acrescida de permitir 

a venda da produção excedente à comercializadora elétrica pelo valor de mercado em 

vigor [18], contribuindo para uma redução da fatura. 

                                                      

1 Entende-se como o valor da tarifa cobrada pela companhia fornecedora de eletricidade, o qual inclui 
custos de produção, transporte e distribuição de eletricidade [53]. 

2 Representa o valor que as comercializadoras de eletricidade pagam pela mesma, incluindo o custo dos 
combustíveis fósseis utilizados na produção de eletricidade, bem como o custo da compra desta ao 
mercado grossista – OMIE (Operador do Mercado Ibérico de Energia) no caso de Portugal – sem incluir os 
custos de produção, transporte e distribuição de eletricidade [53]. 
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2.3. QUALIDADE DE ENERGIA 

Hoje em dia a energia elétrica está presente na maioria das sociedades a nível mundial. 

Esta comodidade é o fruto do aumento do controlo de qualidade das características do 

serviço abastecedor ao longo das últimas décadas, o qual garante que o mesmo seja 

fornecido dentro das necessidades e condições pré-estabelecidas [19]. Tendo em conta 

que a produção de energia elétrica é feita maioritariamente longe dos locais de 

consumo, existem diversas condicionantes que levam à necessidade da avaliação da 

qualidade de energia. 

Nas primeiras décadas da utilização da eletricidade, a qualidade de energia elétrica 

(QEE) residia apenas na avaliação da continuidade de serviço, ou seja, na duração e no 

número de interrupções de tensão. Atualmente, a QEE, para além da continuidade de 

serviço, é avaliada pela qualidade do serviço abastecedor, pela forma de onda da tensão 

e pela presença de harmónicas, de transitórios eletromagnéticos ou cavas de tensão no 

sinal elétrico [19]. 

A ligação de produção descentralizada às redes de distribuição pôs fim à exclusividade 

da produção por parte das grandes centrais. Esta alteração coloca em causa o conceito 

convencional de exploração deste tipo de redes, pois o fluxo de potência deixa de ser 

unidirecional. Em vez de existirem trânsito de potência apenas no sentido do consumo 

de energia, a rede passa a ter de suportar fluxos de potência também no sentido 

contrário, de modo a escoar a produção local de energia. 

No presente trabalho é feita a análise da qualidade de energia referente à integração da 

produção descentralizada de energia renovável na rede de distribuição através da 

observação da forma das ondas de tensão e de corrente. 

2.3.1. INDICADORES E NORMAS 

DISTORÇÃO HARMÓNICA 

Qualquer sinal elétrico pode ser decomposto no somatório dos cossenos da respetiva 

componente fundamental com todas as componentes de frequências múltiplas desta. 

As frequências múltiplas da fundamental designam-se por harmónicas. 

As correntes harmónicas estão presentes no sistema de abastecimento de eletricidade 

há vários anos. Inicialmente eram produzidas apenas por retificadores de vapor de 

mercúrio, utilizados na eletrificação das linhas de caminho-de-ferro ou em variadores 

de velocidade industriais, e por retificadores de meia onda utilizados em rádios e 

televisões [20]. Mais recentemente, a quantidade e variedade de equipamentos 
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eletrónicos produtores de harmónicas está presente em toda a rede elétrica, tanto em 

dispositivos consumidores como produtores de eletricidade. 

A presença de harmónicas num sinal é detetada através da deformação das ondas de 

tensão ou de corrente. Cada harmónica é caracterizada por uma determinada ordem n 

e frequência f, que se relacionam através da seguinte fórmula: 

𝑓 = 𝑛 ∙ 𝑓𝑓𝑢𝑛𝑑 (5) 

Em que 𝑓𝑓𝑢𝑛𝑑 é a frequência da harmónica de primeira ordem (frequência fundamental). 

Desta forma os valores das frequências das harmónicas são sempre múltiplos de 𝑓𝑓𝑢𝑛𝑑, 

tal como ilustra a Tabela 2. 

Tabela 2 - Classificação de Harmónicas 

Ordem Fundamental 2 3 4 5 6 7 8 … n 

Frequência 

[Hz] 
50 100 150 200 250 300 350 400 … n x 50 

A título de exemplo, para uma rede cuja frequência fundamental seja 50 Hz, a terceira 

harmónica é de 150 Hz e a quinta de 250 Hz. A Fig. 6 apresenta do lado esquerdo a 

componente fundamental do sinal e respetivas 3ª e 5ª harmónicas, e, do lado direito, a 

onda da corrente do sinal de saída resultante do somatório de todas as componentes 

harmónicas da corrente. 

 

Fig. 6 - Distorção harmónica de uma onda de corrente. Fonte: [20] 

No estudo da distorção harmónica, é importante conhecer o espectro de harmónicas 

(exemplificado pela Tabela 3) correspondente ao sinal resultante, dado que cada ordem 

reflete uma amplitude harmónica diferente, obtendo-se consequentemente um efeito 

diferente. 
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Tabela 3 - Espetro de harmónicas típico de um conversor de potência de uma televisão e de uma 
lâmpada fluorescente [21], onde cada harmónica se apresenta como a magnitude em 
percentagem da componente fundamental. 

Ordem nº 

Magnitude [%] 

Conversor de 

Potência de uma 

televisão 

Lâmpada 

fluorescente 

1 100 100 

2 0.7 1 

3 91,9 12,6 

4 1,0 0,3 

5 80,2 1,8 

6 1,3 0,1 

7 64,8 0,7 

8 1,4 0,1 

9 47,7 0,5 

10 1,0 0,1 

As tensões harmónicas, consequentes de correntes harmónicas, afectam todos os 

consumidores da rede elétrica na proximidade da fonte emissora. A distorção harmónica 

produzida por estes equipamentos tem como indicador mais comum a distorção 

harmónica total (DHT), aplicável quer à corrente, quer à tensão, sendo medida 

geralmente em percentagem. A Distorção Harmónica Total da Corrente (𝐷𝐻𝑇𝐼) [19] é 

definida por: 

𝐷𝐻𝑇𝐼 =
√∑ 𝐼𝑛

2∞
𝑛=2

𝐼1
 (6) 

onde  𝐼𝑛 é o valor eficaz da componente harmónica e 𝐼1 o valor eficaz da componente 

fundamental da corrente, e a Distorção Harmónica Total da Tensão (𝐷𝐻𝑇𝑉) por: 

𝐷𝐻𝑇𝑉 =
√∑ 𝑉𝑛

2∞
𝑛=2

𝑉1
 (7) 

onde 𝑉𝑛 e 𝑉1 são respetivamente os valores eficazes da componente harmónica e 
fundamental da tensão. 
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NORMAS TÉCNICAS 

A integração de um sistema de energia elétrico na rede de distribuição de baixa tensão 

deve cumprir a padronização e segurança de operação do sistema. Para tal, a Comissão 

Eletrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission - IEC) desenvolveu 

normas e especificações técnicas relativas aos equipamentos elétricos integrados no 

sistema. No que diz respeito à ligação de equipamentos consumidores e 

microprodutores de energia elétrica, de acordo com a norma IEC 61000-3-3 [22] a DHT 

da tensão deve ser inferior a 3% e a corrente deverá estar dentro dos parâmetros 

impostos pela norma IEC 61000-3-2 apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Valor máximo admitido pela norma IEC 61000-3-2 para a magnitude de cada corrente 
harmónica presente no sinal de ligação de um equipamento microgerador de energia numa 
instalação ligada à rede de distribuição de baixa tensão [27]. 

Ordem nº 2 3 5 7 9 11 13 
Entre 

15 e 39 

Magnitude 
máxima 

[A] 

1,08 2,3 1,14 0,77 0,4 0,33 0,21 0,15 

 

2.3.2. IMPACTE DA ELETRÓNICA DE POTÊNCIA NA QEE 

Durante dezenas de anos a grande maioria dos recetores ligados às redes de energia 

elétrica consistiam em cargas lineares, presentes por exemplo no sector residencial, 

nomeadamente na iluminação e aquecimento [23]. Sendo a tensão de alimentação 

sinusoidal, a corrente consumida por cargas lineares é também sinusoidal e da mesma 

frequência, podendo apenas ocorrer desfasagem entre a corrente e a tensão. Nesta 

categoria incluem-se equipamentos sem regulação eletrónica tais como aquecedores, 

lâmpadas incandescentes e aspiradores. 

Com o desenvolvimento da eletrónica de potência nas últimas décadas, a proliferação 

de dispositivos eletrónicos nos sistemas informáticos, nos circuitos de iluminação, nos 

eletrodomésticos, nas telecomunicações e nos conversores de potência contribui para 

uma notável evolução da prestação de serviços, dos processos de fabrico e da eficiência 

energética [21]. Contudo, estes equipamentos funcionam como cargas não-lineares, 

pois ao consumirem correntes não sinusoidais, provocam perturbações significativas 

nas formas de onda da corrente e da tensão. A sua utilização altera radicalmente a 

natureza da carga dos sistemas elétricos. 
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Os conversores de potência associados às tecnologias microprodutoras de energia, por 

possuírem componentes elétricos tais como díodos, transístores e tirístores, são 

responsáveis por elevadas taxas de distorção harmónica nas correntes consumidas, 

perturbando a qualidade de energia da rede, 

A eletrónica de potência engloba todos os componentes e circuitos envolvidos no 

controlo e conversão de potência entre a fonte e a carga de um sistema. Estes circuitos 

são designados por conversores de potência e dividem-se em circuitos retificadores, 

conversores comutados de corrente contínua e inversores [24]. 

RETIFICADORES 

Os retificadores convertem corrente alternada (CA) em corrente contínua (CC). Na 

retificação de um sinal utilizam-se díodos ou tirístores. Quando se utilizam 

exclusivamente díodos, não existe possibilidade de controlo do momento da conversão 

de corrente alternada para contínua, os quais se designam por retificadores não-

controlados. Os instantes de comutação dependem exclusivamente da tensão de 

entrada e dos componentes do circuito. Quando se utilizam tirístores, os retificadores 

designam-se por retificadores controlados, pois existe um circuito externo (circuito de 

comando) que determina os instantes em que o tirístor entra em condução. Contudo, a 

passagem ao corte continua a depender apenas da corrente e das tensões do próprio 

circuito. 

Os circuitos retificadores podem efetuar uma retificação de meia-onda, caso possuam 

um díodo na sua constituição, ou de onda completa (Fig. 7), caso sejam constituídos por 

dois ou quatro díodos em ponte. Para potências elevadas e para regular a componente 

contínua da tensão de saída utilizam-se, normalmente, retificadores controlados de 

onda completa, os quais podem ser constituídos por díodos e tirístores montados em 

ponte. Na Fig. 7 ilustra-se, numa instalação industrial, a ligação de um retificador de 

onda completa numa aplicação diretamente ligada à rede. 

 

Fig. 7 - Retificador de onda completa com transformador. Adaptado de [21] 
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A introdução de um transformador aos terminais do circuito retificador visa adequar a 

tensão entre este e a tensão da fonte (Vf). Ao utilizar quatro díodos, um retificador de 

onda completa atua sobre a totalidade do sinal recebido. Na metade positiva do ciclo da 

tensão aos terminais do secundário do transformador (VS), a corrente flui para a carga 

através dos díodos D1 e D2, estando D3 e D4 ao corte. Na metade negativa do ciclo, D3 e 

D4 entram em condução, enquanto D1 e D2 não conduzem. A Fig. 8 exemplifica a forma 

de onda da tensão num circuito retificador com estas características. 

 

Fig. 8 - Tensão aos terminais do secundário do transformador (VS) e tensão na carga (VC), num 
circuito retificador de onda completa. Adaptado de [21]. 

A utilização de retificadores de meia-ponte induz significativamente mais distorção 

harmónica no sinal de entrada quando comparada à utilização de retificadores de onda-

completa. A corrente fornecida pela fonte é periódica mas, para cargas não-lineares, 

deixa de ser sinusoidal. Na Fig. 9 são ilustradas a tensão (VS) e a corrente (iS) à entrada 

de um retificador de onda-completa e a respetiva componente fundamental da corrente 

(is f). Quando existe um condensador na carga, a tensão na mesma (VC) tem o 

comportamento apresentado na Fig. 9. Após o aumento da corrente iS o condensador 

carrega, aumentando a sua tensão, e com o decréscimo de iS o condensador inicia a sua 

fase de descarga até ao próximo ciclo [24]. A característica não-linear da carga induz não 

só uma distorção harmónica da corrente iS, como um ângulo de desfasamento 𝜙 entre 

VS e is f, que se reflete na corrente de alimentação do circuito.  

 

Fig. 9 - Distorção da corrente à entrada do retificador [24]. 
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A título de exemplo, é através do retificador que é fornecida energia em CC para o 

carregamento de uma bateria, proveniente de uma fonte de alimentação em CA. 

CONVERSORES COMUTADOS DE CORRENTE CONTÍNUA 

Os conversores comutados de corrente contínua (conversores CC-CC) são circuitos 

eletrónicos que permitem o controlo da tensão de fontes CC. As topologias destes 

conversores diferenciam-se pelo modo como os seus elementos constituintes se 

interligam e consoante a tensão de saída é maior ou menor do que a tensão de entrada 

do circuito. As topologias mais elementares são conversor redutor, conversor elevador 

e conversor redutor-elevador. 

Os conversores CC encontram-se em várias aplicações no dia-a-dia, nomeadamente nas 

que utilizam baterias com tensões diferentes da tensão CC necessária no circuito 

consumidor. São exemplos os telemóveis, computadores portáteis ou unidades de 

produção de energia fotovoltaica. 

INVERSORES 

Conversores de corrente contínua para corrente alternada (conversores CC-CA) são 

designados por inversores ou onduladores. A configuração destes conversores 

apresenta-se como uma meia ponte ou ponte completa de dispositivos semicondutores. 

Na Fig. 10 está representado um inversor monofásico de ponte completa composto por 

quatro transístores bipolares de porta isolada (IGBT3) com díodos em antiparalelo. As 

tensões de saída são obtidas comandando, ao corte e à condução, os dispositivos 

semicondutores de potência de modo a que estes comutem à frequência necessária 

para obtenção da tensão sinusoidal pretendida aos terminais do inversor. 

 

Fig. 10 - Inversor monofásico de ponte completa. Adaptado de [21] 

                                                      

3 Do termo anglo-saxónico Insulated Gate Bipolar Transistor 
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A atividade dos IGBTs (S) num inversor é ditada pela duração dos impulsos do sinal de 

controlo entregue a cada interruptor – denominando-se por modulação da largura do 

impulso (PWM4). Esta modulação pode ser feita pelo método de três níveis, na qual, os 

impulsos entregues ao gate de cada interruptor são gerados a partir da comparação de 

uma onda sinusoidal de referência (onda modulante – de amplitude unitária e com a 

mesma frequência da tensão de saída) com duas ondas triangulares (ondas portadoras). 

Neste tipo de modulação, é feita a diferença entre a onda modulante e as ondas 

portadoras, obtendo-se três níveis de tensão à saída dos braços do inversor: V, 0 e –V. 

Deste modo, a tensão de saída é positiva se a onda modulante é maior do que as duas 

portadoras, nula se estiver compreendida entre as duas portadoras, e negativa se a onda 

modulante for menor que as duas portadoras [25]. 

Cada onda portadora opera a uma frequência (frequência de comutação – fc) múltipla 

inteira ímpar da frequência do sinal de saída (𝑓𝑜𝑢𝑡) (8), sendo que todas as harmónicas 

de ordem inferior a p deverão ser eliminadas pela frequência de comutação. 

𝑓𝑐 = 𝑝 ∙ 𝑓𝑜𝑢𝑡 (8) 

𝑝 = 4 ∙ 𝑘 − 1, 𝑘 ∈ 𝛮 (9) 

Num inversor monofásico de ponte completa, o comando dos disparos de cada IGBT 

decorre de acordo com o procedimento descrito, onde cada braço composto por dois 

IGBT é comandado em oposição de fase, cada um de forma complementar. Assim, 

tomando a Fig. 10 como exemplo, na primeira metade do período de tempo t o 

interruptor S1 está em condução simultaneamente com S3, e S4 e S2 estão ao corte. No 

restante meio período, S4 e S2 estão em condução, enquanto S1 e S3 estão ao corte. A 

tensão no ponto médio do braço composto por S4 e S2 tem o valor de -V/2, quando o 

seu homólogo no braço composto por S1 e S3 tiver o valor de V/2, e assim 

reciprocamente. Deste modo, a tensão aos terminais da carga tem o valor V0 durante o 

primeiro meio período e -V0 no segundo meio período. 

Os valores discretos gerados pelos impulsos da PWM originam uma tensão não-

sinusoidal, pelo que será necessária a integração de um filtro aos terminais do inversor 

para manter a forma sinusoidal da tensão da rede no PL. 

                                                      

4 PWM provém da tradução anglo-saxónica Pulse Width Modulation 
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Para um número par de impulsos por cada quarto de ciclo da harmónica fundamental, 

com ondas portadoras de frequência fc ímpar, a tensão de saída do inversor é uma 

função ímpar com simetria de quarto de onda, logo tanto na corrente como na tensão 

da carga apenas existirão harmónicas de ordem ímpar [25]. 

Na microgeração de energia, os inversores fazem a conversão CC – CA na ligação de 

baterias, de painéis fotovoltaicos ou de veículos elétricos à rede. O fluxo de energia 

nestes conversores de potência é unidirecional em topologias mais simples. Existem 

também conversores bidirecionais, os quais resultam da junção das funcionalidades dos 

conversores CA-CC e dos conversores CC-CA, os quais permitem o fluxo de energia no 

sentido do carregamento e descarregamento de baterias.  

2.4. ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

A variabilidade temporal de algumas fontes de energia renovável e a não 

despachabilidade da potência injetada por sistemas de conversão, e.g. de energia eólica 

ou solar fotovoltaica, introduz dificuldades na operação do sistema electroprodutor, já 

que para grande penetração destes sistemas o esforço na manutenção da estabilidade 

do sistema electroprodutor obriga ao constante equilíbrio entre produção e consumo. 

Neste sentido, e para grande penetração de fontes renováveis variáveis no tempo pode 

surgir, a necessidade de armazenar parte da energia de modo a viabilizar um melhor 

ajuste entre a oferta e a procura de eletricidade. 

Como solução para a variabilidade da produção de energia renovável, existem diversas 

tecnologias para armazenamento de energia, tais como: barragens hidroelétricas com 

(ou sem) bombagem, CAES5, flywheels, pilhas de hidrogénio ou baterias eletroquímicas 

[26]. Consoante a periodicidade dos ciclos de carga e descarga, e da energia e da 

potência necessárias, deve ser escolhida a forma de armazenamento mais adequada. 

Numa perspetiva de microprodução de energia é importante focar tanto numa escala 

temporal compreendida entre segundos a minutos – de modo a possibilitar uma boa 

monitorização da qualidade de energia – como numa escala de minutos a horas, 

permitindo a análise da produção-consumo de energia para fins de balanços de energia 

na rede de distribuição. 

Tendo em conta a natural distribuição geográfica dos recursos energéticos renováveis, 

o armazenamento de energia a partir de baterias destaca-se como a solução que mais 

se adequa a este problema [26], nomeadamente devido a: 

                                                      

5 CAES – do termo anglo-saxónico Compressed Air Energy Storage 
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 Escalabilidade Temporal – a gama temporal de funcionamento das baterias 

torna-se relevante a nível dos minutos-horas. Assim, dada a rapidez de resposta, 

tanto na carga como na descarga, uma bateria permite um equilíbrio entre a 

energia produzida e consumida localmente; 

 Distribuição geográfica – a partir de dimensões otimizadas para microprodução 

de energia, as baterias apresentam uma relativa facilidade na disposição espacial 

numa rede de distribuição; 

 Capacidade Nominal – a projeção da capacidade nominal de armazenamento de 

energia numa bateria adequa-se à quantidade de energia produzida numa 

unidade de microgeração, bem como às necessidades de consumo de uma carga 

doméstica. 

A tecnologia eletroquímica para armazenamento de energia elétrica a partir de baterias 

tem tido uma evolução significativa no último século, com especial foco para aplicação 

em redes de energia elétrica. 

Uma bateria é composta por várias células eletrolíticas ligadas entre si capazes de 

converter energia química em energia elétrica e vice-versa. Cada célula é constituída por 

dois eléctrodos – um ânodo e um cátodo – em contacto entre si através de um 

electrólito. As cargas e descargas são possíveis devido às reações de oxidação-redução 

que constituem o processo definido com eletrólise. 

A leitura de várias características físicas de uma bateria, tais como a tensão aos terminais 

da mesma e a densidade do eletrólito, permite verificar o seu estado de carga, 

normalmente denominado por SOC (State of Charge). O SOC é a porção de energia 

disponível na bateria, habitualmente medido em percentagem, para o qual 100% indica 

uma bateria totalmente carregada e 0% uma bateria totalmente descarregada. Os ciclos 

consecutivos de carga/descarga de uma bateria levam a uma diminuição da capacidade 

da mesma, a qual por sua vez será tanto maior quanto maior for a profundidade de 

descarga atingida em cada ciclo. 

A bateria de ácido-chumbo é a tecnologia eletroquímica mais matura, e atualmente mais 

utilizada, para armazenamento de energia de curta duração em sistemas de 

microprodução de energia [26]. Contudo, a capacidade limitada de carga e descarga, a 

elevada manutenção e um ciclo de vida reduzido têm levado ao estudo de outras 

tecnologias tais como as baterias de iões de lítio, baterias redox de vanádio, baterias de 

sódio-enxofre e baterias de níquel-cádmio, bem como se pode observar na Tabela 11 do 

Anexo II. 

As baterias são comercializadas em vários formatos e tamanhos, desde células em 

miniatura contidas em aparelhos auditivos ou relógios de pulso, a bancos de baterias 
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(Fig. 11) para aplicações de garantia do abastecimento de energia ou para sistemas 

eletroprodutores isolados ou integrados na rede. 

 

Fig. 11 - Banco de baterias no Lady Elliot Island Eco Resort, Austrália, com uma capacidade 
total de armazenamento de 600 Ah. Fonte: [27]. 

A ligação das baterias à rede é efetuada a partir de um inversor que possibilita a 

conversão bidirecional da corrente CC – CA entre a bateria e a rede. Atualmente existe 

uma nova geração de inversores inteligentes direcionada para as aplicações de 

armazenamento de energia por meio de baterias. Estes são dotados de software de 

gestão e controlo que, a partir de uma estimativa da produção renovável de energia, 

permite a ligação em tempo real às redes de energia com o objetivo de otimizar as 

necessidades de procura e de oferta a nível local [28]. 
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3. MODELAÇÃO DO SISTEMA DE MICROGERAÇÃO 

Neste capítulo é apresentado um modelo da integração de duas unidades de produção 

descentralizada de energia, de uma bateria, de um veículo elétrico e de uma habitação 

na rede de distribuição, construído a partir da ferramenta Matlab Simulink. 

O local escolhido para aplicação do modelo foi o Ameixial, região do concelho de Loulé, 

em Portugal, pelo que as fontes de energia renovável que se revelaram pertinentes 

avaliar para estudos de produção de energia elétrica foram a solar e eólica. 

Para o estudo do balanço de energia e análise económica do sistema foi criado um 

modelo através da ferramenta Matlab que opera para um período de simulação de um 

ano, a um passo de tempo de uma hora. 

Para avaliação da qualidade de energia foi desenvolvido um modelo a partir das 

ferramentas do Power Systems Toolbox do Matlab Simulink, para um período de 

simulação de 5 segundos. O sistema é composto por seis unidades monofásicas ligadas 

em paralelo à rede elétrica. São elas: Painéis Fotovoltaicos, Micro-aerogerador, Bateria 

em descarga, Bateria em carga, Carga Doméstica e Veículo Elétrico. Nas secções 

seguintes será detalhadamente apresentado o modelo e respetivo dimensionamento de 

cada subsistema. 

3.1. UNIDADES DE CONSUMO 

CARGA DOMÉSTICA 

A carga doméstica representa um consumo típico de uma habitação de quatro pessoas. 

É alimentada pelo distribuidor da RESP no ponto de recepção de energia, diretamente 

em BT e com uma potência instalada igual a 6,9 kVA. Para fins de análise da qualidade 

de energia, a mesma é representada por uma carga não-linear ligada diretamente à rede 

de distribuição, como ilustra a Fig. 12. 

 

Fig. 12 - Modelo da ligação da carga doméstica à rede. 
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VEÍCULO ELÉTRICO 

Para representar o veículo elétrico foram consideradas as características técnicas do 

veículo Renault ZOE. Este automóvel possui um motor elétrico com 65 kW de potência 

nominal e autonomia compreendida entre 100 e 150 km (para condições climatéricas 

amenas). A bateria é de iões de lítio, tem 12 células, tensão total de 400 V e capacidade 

nominal de 22kWh (55 Ah) [29]. O veículo é carregado através de uma Wallbox6 

monofásica de 16 A e 230 V (3,7 kW) instalada na habitação, a qual permite obter carga 

completa em 7 horas [30]. A contabilização da energia (𝐸𝐶 𝑣𝑒(ℎ)), contabilizada em Wh, 

debitada da rede pelo veículo elétrico por cada hora h é dada pelo produto da corrente 

(𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑉𝐸(ℎ)) e da tensão (𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑉𝐸(ℎ)) para a sua carga no mesmo período de tempo: 

 

Para análise da qualidade de energia, o veículo elétrico é representado pela respetiva 

bateria, por um retificador e por um transformador, como ilustra a Fig. 13. 

 

Fig. 13 – Modelo da ligação do veículo elétrico à rede. 

Para adequar a tensão de carregamento do veículo elétrico à tensão da rede é 

necessária a introdução de um transformador. Para conversão da corrente alternada em 

corrente contínua, é utilizado um retificador ideal de ponte completa composto por 

quatro díodos. É feita a comparação entre a tensão instantânea medida aos terminais 

do retificador e um valor de referência, de forma a manter a tensão dentro dos níveis 

pretendidos. O controlo da corrente é concretizado a partir da introdução de uma 

bobina, cuja indutância é dimensionada de acordo com a corrente pretendida. Utiliza-

se como bateria um modelo de bateria de iões de lítio pertencente à biblioteca do 

Matlab Simulink [31], cujas características se encontram ajustadas às da bateria do 

veículo elétrico. 

                                                      

6 Ponto de carga do veículo elétrico instalado na parede da habitação 

𝐸𝐶 𝑣𝑒(ℎ) = 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑉𝐸(ℎ) ∙ 𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑉𝐸(ℎ) ∙ Δℎ (10) 
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3.2. UNIDADES DE PRODUÇÃO 

ENERGIA FOTOVOLTAICA 

O desempenho dos módulos fotovoltaicos é fortemente condicionado pela irradiância 

local e pela temperatura ambiente. A compreensão da relação entre estas variáveis é 

determinante no cálculo da energia produzida pelos mesmos.  

Neste trabalho segue-se uma metodologia baseada na irradiância e na temperatura 

ambiente para o cálculo da potência entregue à rede pelo painel fotovoltaico (𝑃𝐹𝑉) [32]. 

Em primeiro lugar é determinada a temperatura de operação da célula 𝑇𝐶(ℎ) em °C: 

Nesta equação é introduzida a série de dados horários da temperatura ambiente 

𝑇𝑎𝑚𝑏(ℎ) (°C) e da irradiância incidente local 𝐺(ℎ). A temperatura nominal de operação 

da célula 𝑁𝑂𝐶𝑇 é fornecida pelo fabricante do módulo. A potência entregue à rede é 

dada em W pela equação (12): 

onde 𝑃𝑀𝑃𝑃 é a potência no ponto máximo (MPP7) nas condições STC8, 𝐺 é a irradiância 

incidente, 𝐺𝑆𝑇𝐶  é a irradiância nas condições STC, 𝛼𝑀𝑃𝑃 é o coeficiente de eficiência da 

temperatura da célula, e 𝑇𝐶  é a temperatura de operação da célula. 

A energia total produzida pelo sistema fotovoltaico (Wh) em cada hora é dada pelo 

produto do número de painéis (𝑁𝑝𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠) pela potência horária produzida em cada um e 

pela eficiência do equipamento de conversão CC-CA (𝜂𝐶𝐶/𝐶𝐴): 

ENERGIA EÓLICA 

O modelo de produção de energia eólica é determinado com base na curva de potência 

do micro-aerogerador, a qual é fornecida pelo fabricante. A partir da ferramenta Curve 

                                                      

7 Derivado do termo anglo-saxónico MPPT – maximum power point tracking 

8 Sigla do termo anglo-saxónico Standard Test Conditions 

𝑇𝐶(ℎ) = 𝑇𝑎𝑚𝑏(ℎ) ∙ 𝐺(ℎ) ∙
𝑁𝑂𝐶𝑇 − 20

800
 (11) 

𝑃𝐹𝑉(ℎ) = 𝑃𝑀𝑃𝑃 ∙
𝐺(ℎ)

𝐺𝑆𝑇𝐶
∙ [1 + 𝛼𝑀𝑃𝑃(𝑇𝐶(ℎ) − 25)] (12) 

𝐸𝐹𝑉(ℎ) = 𝑁𝑝𝑎𝑖𝑛é𝑖𝑠 ∙ 𝑃𝐹𝑉(ℎ) ∙ 𝜂𝐶𝐶/𝐶𝐴 ∙ Δℎ (13) 
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Fitting do Matlab é realizada uma aproximação da curva de potência por ajuste de uma 

função  gaussiana de três termos materializada pela equação: 

onde os coeficientes de a1 a c3 são extraídos a partir da regressão. Com a introdução de 

uma série de dados horária de velocidade do vento 𝑣(ℎ) é possível determinar a 

potência produzida pelo micro-aerogerador 𝑃𝑀𝐴(ℎ) em cada hora h. A energia total 

(𝐸𝑀𝐴(ℎ)) (kWh) gerada no mesmo período de tempo é dada por: 

onde 𝜂𝐶𝐴/𝐶𝐶/𝐶𝐴 é a eficiência do conversor CA-CC-CA. 

 

Para efeitos de análise da qualidade de energia do sistema, tanto o micro-aerogerador 

como a string de painéis fotovoltaicos são representados por uma fonte de tensão 

contínua. A ligação desta à rede de BT é efetuada através de um inversor monofásico e 

de um filtro, cujas características são apresentadas na secção 3.1.4. Ligação à Rede de 

Distribuição. 

3.3. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 

As baterias de ácido-chumbo têm sido comercializadas ao longo de mais de cem anos, 

permanecendo durante décadas como o meio mais comum para armazenamento de 

energia [33]. Vários exemplares destas baterias têm sido estudados para integração na 

rede de distribuição ou em sistemas autónomos de energia [34]. Contudo, as baterias 

de iões de lítio são atualmente uma boa alternativa à tecnologia ácido-chumbo, pois têm 

uma maior densidade energética, maior eficiência e efetuam mais ciclos de carga e 

descarga durante a sua vida útil (Tabela 11, Anexo I). Têm aplicabilidade na maioria dos 

dispositivos eletrónicos de utilização móvel, e são também uma tecnologia promissora 

para armazenamento de energia renovável e respetiva integração na rede [35] [36], 

apesar o seu custo superior, relativamente às de ácido-chumbo. O sistema de 

armazenamento modelado neste trabalho tem por base uma bateria de iões de lítio. 

No âmbito da análise do balanço energético do sistema, a atividade da bateria é 

contabilizada em energia armazenada ou entregue (expressa em kWh), em 

concordância com a metodologia utilizada nos sistemas eólico e fotovoltaico. 

𝑃𝑀𝐴(ℎ) = 𝑎1 ∙ 𝑒
−(

𝑣(ℎ)−𝑏1
𝑐1

)
2

+ 𝑎2 ∙ 𝑒
−(

𝑣(ℎ)−𝑏2
𝑐2

)
2

+𝑎3 ∙ 𝑒
−(

𝑣(ℎ)−𝑏3
𝑐3

)
2

 (14) 

𝐸𝑀𝐴(ℎ) = 𝑃𝑀𝐴(ℎ) ∙ 𝜂𝐶𝐴/𝐶𝐶/𝐶𝐴 ∙ Δℎ (15) 
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De modo a minimizar as perdas de energia nos processos de conversão e a reduzir o 

número de ciclos de carga/descarga, operação da bateria não pode ocorrer carga e 

descarga em simultâneo, pelo que a modelação do seu desempenho seguiu o mesmo 

princípio. A profundidade de descarga de uma bateria é um indicador da quantidade de 

energia que pode ser retirada em cada ciclo, sem afetar significativamente as 

características da mesma. Neste modelo, assume-se que a bateria tem uma 

profundidade de descarga de 80% da sua capacidade total, um estado de carga mínimo 

de 20% e um estado de carga máximo de 100%. 

De acordo com as necessidades energéticas da carga doméstica num determinado 

instante, e a energia entregue pelos sistemas eólico e fotovoltaico, a bateria está a 

carregar, a descarregar ou sem alteração de estado energético. No caso em que a 

produção excede o consumo, a bateria carrega com o excesso de energia. No caso em 

que o consumo excede a produção, a bateria descarrega para dar resposta ao deficit 

energético. Assim é mantido o equilibro entre energia produzida e consumida 

localmente. 

Durante os processos de carga e de descarga da bateria, a energia que entra (𝐸𝐸 𝑏𝑎𝑡(ℎ)) 

e a energia que sai (𝐸𝑆 𝑏𝑎𝑡(ℎ)) da mesma efetua-se com uma eficiência respetiva de 

𝜂𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 e de 𝜂𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 de 90% [37]. Associado a cada processo tem-se a eficiência do 

inversor, a qual se traduz na eficiência da conversão CA-CC (𝜂𝐶𝐴/𝐶𝐶) durante a carga, e 

na conversão CC-CA (𝜂𝐶𝐶/𝐶𝐴) durante a descarga. Assim, em cada instante h, a energia 

que entra na bateria é definida por: 

 

onde 𝐸𝑃(ℎ) e 𝐸𝐶(ℎ) são respetivamente a energia produzida pelas unidades de 

produção e a energia consumida pela carga doméstica na hora h. A energia descarregada 

pela bateria é dada por: 

 

 

A energia contida na bateria em cada hora h (𝐸𝑏𝑎𝑡(ℎ)) é definida pela energia existente 

na hora anterior e pelo balanço de entrada e saída: 

 

𝐸𝐸 𝑏𝑎𝑡(ℎ) = [𝐸𝑃(ℎ) − 𝐸𝐶(ℎ)] ∙ 𝜂𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∙ 𝜂𝐶𝐴/𝐶𝐶  (16) 

𝐸𝑆 𝑏𝑎𝑡(ℎ) =
𝐸𝐶(ℎ) − 𝐸𝑃(ℎ)

𝜂𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∙ 𝜂𝐶𝐶/𝐶𝐴
 (17) 

𝐸𝑏𝑎𝑡(ℎ) = 𝐸𝑏𝑎𝑡(ℎ − 1) + 𝐸𝐸 𝑏𝑎𝑡(ℎ) − 𝐸𝑆 𝑏𝑎𝑡(ℎ) (18) 
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A capacidade de uma bateria (𝐶𝑏𝑎𝑡) é definida pela quantidade de carga elétrica ou de 

energia armazenada na mesma [38]. A unidade fundamental da capacidade é o coulomb 

(C), contudo na literatura é mais usual utilizar ampere-hora (Ah), correspondente à 

corrente de descarga da bateria num período. Outra abordagem para definição da 

capacidade consiste na análise da energia contida na bateria em kwatt-hora (kWh) [38], 

metodologia seguida neste trabalho, por ser a mais comum na análise de sistemas de 

energia. 

Com vista a evitar uma carga ou descarga fora das características da bateria, a energia 

contida nesta por unidade de tempo é limitada pelos valores da sua capacidade mínima 

(20% ∙ 𝐶𝑏𝑎𝑡) e capacidade máxima (𝐶𝑏𝑎𝑡). Como tal, para um estado de carga (SOC) 

compreendido entre 0,2 e 1, a energia contida na bateria é restringida por: 

 

A modelação da bateria é aplicada de acordo com a produção e consumo de energia 

pelas unidades de produção e pela carga doméstica, respetivamente, em cada período 

horário. 

O controlo da atividade da bateria é estudado para duas possibilidades distintas: 

Controlo A – a bateria é regulada apenas de acordo com a energia produzida/consumida 

em cada período horário; Controlo B – a bateria é regulada de acordo com a energia 

produzida/consumida em cada período horário e pelo ciclo diário bi-horário (Tabela 5). 

Com vista a evitar uma carga ou descarga que danifique as características da bateria, a 

bateria carrega até à sua capacidade máxima (Cbat) e descarrega até à sua capacidade 

mínima (20% ∙ Cbat). 

Tabela 5 – Controlo da atividade da bateria. 

CONTROLO CONDIÇÃO BATERIA 

A 
𝐸𝑃(ℎ)  >  𝐸𝐶(ℎ) CARREGA 

𝐸𝑃(ℎ)  <  𝐸𝐶(ℎ) DESCARREGA 

B 

𝐸𝑃(ℎ)  >  𝐸𝐶(ℎ) 

Período de Vazio CARREGA 

Período de Fora 
de Vazio 

DESCARREGA 

𝐸𝑃(ℎ)  <  𝐸𝐶(ℎ) 

Período de Vazio DESCARREGA 

Período de Fora 
de Vazio 

DESCARREGA 

𝐶𝑏𝑎𝑡 ∙ 0.2 ≤ 𝐸𝑏𝑎𝑡(ℎ) ≤ 𝐶𝑏𝑎𝑡 ∙ 1 (19) 
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Se, num determinado instante, a bateria está completamente carregada e a produção é 

superior ao consumo, o excesso de energia é entregue à rede. Caso a bateria esteja 

totalmente descarregada e o consumo seja superior à produção, a rede suprime a falta 

de energia no sistema. Neste sentido, é sempre atribuída prioridade à bateria perante a 

rede. 

Na análise da qualidade de energia, consideram-se dois modelos distintos para as 

situações de carga e descarga da bateria. Para a carga da bateria é utilizado um modelo 

semelhante ao do veículo elétrico, pois ambos tratam de um processo de carga de 

bateria com conversão CA-CC. Para a descarga é utilizado um modelo semelhante aos 

das unidades de produção, por se tratar igualmente de uma unidade de injeção de 

energia no sistema, com conversão CC-CA. 

3.4. LIGAÇÃO À REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

No PL é contabilizado o fluxo de energia total (𝐸𝑃𝐿(ℎ)) resultante da diferença entre a 

energia que entra 𝐸𝐸 𝑅𝑒𝑑𝑒(ℎ) e a energia que sai 𝐸𝑆 𝑅𝑒𝑑𝑒(ℎ) da rede: 

 

A energia de entrada e saída da rede diferem nos momentos de carga e descarga da 

bateria. Deste modo, no momento em que a bateria armazena energia, a energia que 

entra e sai da rede é definida por: 

  

 

 

E no momento de descarga da bateria: 

 

 

Nos instantes em que a bateria não carrega nem descarrega, os termos 𝐸𝐸 𝑏𝑎𝑡(ℎ) e 

𝐸𝑆 𝑏𝑎𝑡(ℎ) são nulos. 

𝐸𝑃𝐿(ℎ) =  𝐸𝐸 𝑅𝑒𝑑𝑒(ℎ) − 𝐸𝑆 𝑅𝑒𝑑𝑒(ℎ) (20) 

𝐸𝐸 𝑅𝑒𝑑𝑒(ℎ) = 𝐸𝑃(ℎ) −
𝐸𝐸 𝑏𝑎𝑡(ℎ)

𝜂𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∙ 𝜂𝐶𝐴/𝐶𝐶
 (21) 

𝐸𝑆 𝑅𝑒𝑑𝑒(ℎ) = 𝐸𝐶(ℎ) + 𝐸𝐶 𝑣𝑒(ℎ) (22) 

𝐸𝐸 𝑅𝑒𝑑𝑒(ℎ) = 𝐸𝑃(ℎ) (23) 

𝐸𝑆 𝑅𝑒𝑑𝑒(ℎ) = 𝐸𝐶(ℎ) + 𝐸𝐶 𝑣𝑒(ℎ) − 𝐸𝑆 𝑏𝑎𝑡(ℎ) ∙ 𝜂𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∙ 𝜂𝐶𝐶/𝐶𝐴 (24) 



Estudo de sistemas de microgeração renovável com armazenamento na rede de distribuição 

32  Carolina Simões Rita Grossinho Fontinha 

Na rede de BT, a distribuição de energia elétrica pode ser realizada com cabos aéreos 

ou subterrâneos. Tendo em consideração que o local em estudo se situa numa zona 

rural, é utilizada a configuração aérea. Deste modo, para estudo da qualidade de energia 

do sistema, a rede é dimensionada de acordo com um esquema equivalente em π da 

linha elétrica, pela impedância (equivalente) da rede 𝑍𝑅𝑒𝑑𝑒 e pela fonte de tensão 𝑉𝑅𝑒𝑑𝑒 

(Fig. 14). 

 

Fig. 14 - Esquema equivalente da linha que une o ponto de ligação à rede de distribuição em 
BT. 

As características dos cabos da linha devem dar total cumprimento à norma DMA-C33-

200/N [39] do Distribuidor do Sistema Elétrico de Serviço Público (SEP). Para um 

determinado valor para a linha de comprimento 𝑙𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎, tem-se no ramo longitudinal a 

resistência 𝑅𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎, a reatância 𝑋𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎, a indutância 𝐿𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 e uma capacitância 𝐶𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 para 

cada ramo transversal, determinadas da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

A impedância da rede no ponto de ligação (𝑍𝑅𝑒𝑑𝑒) pode ser calculada pela razão entre o 

quadrado da tensão da rede (𝑉𝑅𝑒𝑑𝑒) e a respetiva potência de curto-circuito (𝑆𝑅𝑒𝑑𝑒) a 

montante do PL: 

𝑅𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 = 𝑅 ∙ 𝑙𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 (25) 

𝑋𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 = 𝑋𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 ∙ 𝑙𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 (26) 

𝐿𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 =  
𝑋𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎

2𝜋 ∙ 𝑓𝑟𝑒𝑑𝑒
 (27) 

𝐶1,2 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 =  
𝐶 ∙ 𝑙𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎

2
 (28) 
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Esta é caracterizada pelas componentes real e imaginária, respetivamente a resistência 

(𝑅𝑅𝑒𝑑𝑒) e reatância (𝑋𝑅𝑒𝑑𝑒) da rede, definida pelo triângulo de vetores apresentado na 

Fig. 15. 

 

Fig. 15 - Triângulo de vetores da impedância da rede 

De onde se retira o módulo de 𝑍𝑅𝑒𝑑𝑒: 

 

 

 

O parâmetro α que corresponde à tangente do ângulo ϕ, assumido com valor 0,1 neste 

trabalho é característico de uma rede de distribuição de baixa tensão [40]. 

A indutância da rede (𝐿𝑅𝑒𝑑𝑒) vem dada por: 

 

 

LIGAÇÃO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO À REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

Para avaliação do impacto das unidades de microgeração na qualidade de energia das 

redes de distribuição, nomeadamente no que respeita à emissão de harmónicas, não é, 

normalmente, necessário simular o comportamento dos vários equipamentos em 

função do recurso energético existente, ou de qualquer outro fator externo. A ligação 

de cada unidade de produção à rede é representada apenas por uma fonte de corrente 

contínua, um inversor monofásico e um filtro de saída, tal como ilustra a Fig. 16. 

𝑍𝑅𝑒𝑑𝑒 =  
𝑉𝑅𝑒𝑑𝑒

2

𝑆𝑅𝑒𝑑𝑒
 (29) 

|𝑍𝑅𝑒𝑑𝑒|2 =  𝑅𝑅𝑒𝑑𝑒
2 + 𝑋𝑅𝑒𝑑𝑒

2 (30) 

𝛼 = tan 𝜙 =
𝑋𝑅𝑒𝑑𝑒

𝑅𝑅𝑒𝑑𝑒
 (31) 

𝐿𝑅𝑒𝑑𝑒 =
𝑋𝑅𝑒𝑑𝑒

2𝜋𝑓𝑟𝑒𝑑𝑒
 (32) 
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Fig. 16 - Diagrama de blocos dos componentes de ligação de uma unidade de produção à rede 
de distribuição, onde os terminais 1 e 2 constituem a ligação à rede. 

A tensão à saída do inversor (𝑉𝑅𝑒𝑑𝑒) relaciona-se com a tensão 𝑉𝐶𝐶 da fonte de tensão 

contínua à entrada do inversor através do índice de modulação deste (𝑚𝑖𝑛𝑣) [21]: 

 

 

O inversor consta de uma ponte completa de IGBT com díodos em antiparalelo, de 

características ideais, pertencente à biblioteca do Simulink, os quais operam com um 

tempo de amostragem de 5,144x10-6 segundos. O controlo do inversor é realizado a 

partir do comando por modulação de largura de impulso de três níveis, cujo diagrama 

de blocos é apresentado na Fig. 47 do Anexo IX. 

Os valores discretos gerados pelos impulsos da modulação do inversor originam uma 

tensão não-sinusoidal, pelo que é incluído um filtro aos terminais do mesmo com vista 

a manter a forma sinusoidal da tensão da rede no PL com reduzida distorção harmónica 

[21]. Os filtros utilizados na redução da distorção harmónica da corrente e da tensão 

podem ser de primeira, segunda e de terceira ordem. Os filtros passivos de segunda 

ordem são amplamente utilizados aos terminais dos inversores com modulação PWM 

[41]. Com vista a controlar a tensão de saída, de modo a minimizar a distorção 

harmónica da mesma, resultante da atividade de comutação dos transístores, no 

presente trabalho foi aplicado um filtro passivo de segunda ordem no modelo de cada 

unidade de produção. A configuração do filtro é composta por uma bobina em série com 

um condensador (filtro LC), ligado em paralelo com a carga do circuito (Fig. 17). 

𝑉𝐶𝐶 =
𝑉𝑅𝑒𝑑𝑒

𝑚𝑖𝑛𝑣
, 𝑚𝑖𝑛𝑣 ≤ 1 (33) 
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Fig. 17 – Configuração do filtro LC ligado à unidade de produção através dos terminais 1 e 2, e 
à rede de distribuição através dos terminais 3 e 4. 

No dimensionamento dos filtros desta categoria, os valores da indutância 𝐿𝑓 e 

capacitância 𝐶𝑓 podem ser estimados de acordo com a tensão da carga do sistema e a 

dimensão do inversor. Começa-se por determinar a frequência de corte do filtro (𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒), 

a qual deve ser igual ou inferior a um décimo da frequência de comutação (𝑓𝑐) [41]: 

 

A proporção entre a indutância e capacitância do filtro ( 
𝐿𝑓

𝐶𝑓
⁄ )  relaciona-se com a 

razão entre a impedância da carga do sistema (𝑍𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) e o coeficiente de controlo de 

amortecimento do filtro (𝜉𝑓) (adimensional) [41]: 

onde 𝑍𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎, a impedância da carga doméstica do sistema, é dada pela razão entre a 

tensão 𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 e potência nominal respetiva 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎: 

 

 

 

  

𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =  
1

2 ∙ 𝜋 ∙ √𝐿𝑓 ∙ 𝐶𝑓

≤
𝑓𝑐

10
 (34) 

√
𝐿𝑓

𝐶𝑓
=  

𝑍𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝜉𝑓
 (35) 

𝑍𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  
𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

2

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
 (36) 
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3.5. MODELO COMPLETO 

Na Fig. 18 é apresentado o modelo completo do sistema dimensionado para fins de 

análise de qualidade de energia, reunindo três unidades de produção – Sistema 

Fotovoltaico, Micro-aerogerador e Bateria em descarga –, três unidades de consumo – 

Bateria em carga, Veículo Elétrico e Carga Doméstica – e a Rede, composta pela linha, 

uma impedância e a fonte de tensão. 

 

Fig. 18 - Modelo completo do sistema ligado à rede. 
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4. APLICAÇÃO A CASOS DE ESTUDO E ANÁLISE DE 

RESULTADOS 

Nesta secção são apresentados os resultados da aplicação da metodologia descrita no 

Capítulo 3, os quais se dividem em três estudos: a análise do balanço de energia, a 

análise económica e a análise da qualidade de energia do sistema. As primeiras duas 

análises avaliam o sistema por meio de três cenários: Cenário de Referência, Cenário A 

e Cenário B, abaixo descritos. Estes cenários são caracterizados pelas unidades de 

microgeração e de consumo definidas anteriormente no Capitulo 3, diferindo apenas no 

sistema de armazenamento: 

 Cenário de Referência – Sistema sem bateria; 

 Cenário A – Sistema com bateria regulada pelo Controlo A: a atividade da bateria 

é definida apenas pela energia produzida/consumida em cada período horário; 

 Cenário B – Sistema com bateria regulada pelo Controlo B: a bateria é regulada 

de acordo com a energia produzida/consumida em cada período horário e pelo 

ciclo diário bi-horário. 

O balanço de energia visa avaliar de que forma a integração da bateria no sistema 

interfere no equilíbrio entre a produção e o consumo. Para tal é feita a análise de uma 

semana e de um ano de dados meteorológicos. Foram analisadas quatro semanas típicas 

correspondentes a cada estação do ano, pelo que se optou pela semana de outono, pois 

apresentou maior variabilidade de recursos energéticos. O balanço anual é realizado de 

acordo com dois regimes contratuais legalmente: Microprodução e Autoconsumo, 

anteriormente apresentados no Capítulo 2. 

O balanço económico é realizado do ponto de vista da faturação e da remuneração pela 

eletricidade comprada e vendida no sistema, para o ano em estudo, a partir da 

comparação entre o DL nº 25/2013 de 19 de fevereiro com a legislação em vigor, o DL 

nº 153/2014 de 20 de outubro, e com o Net-metering. 

Por fim, é realizada a análise dos parâmetros da qualidade de energia mais relevantes 

na integração de microgeração em redes de distribuição [42] do sistema, que consistem 

na distorção harmónica total da corrente e da tensão respetivas à ligação de cada 

subsistema à RESP. 
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4.1. CARACTERIZAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO CASO DE ESTUDO 

4.1.1. LOCAL 

O local escolhido como caso de estudo foi a região do Ameixial, pertencente ao concelho 

de Loulé, na serra algarvia. É caracterizado por um clima temperado mediterrânico, com 

invernos amenos, verões quentes e secos. Para análise da produção de energia 

fotovoltaica e eólica foram utilizadas séries de dados horários do local respetivo de 

irradiância (para uma inclinação de 37°), temperatura ambiente e velocidade do vento 

pertencentes à base de dados do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, relativas 

ao ano de 2009 [43]. Ao longo deste ano, o local apresentou uma irradiância média de 

203,8 W/m2, uma temperatura média de 16 °C e uma velocidade média do vento medida 

a 20 metros de altura de 4,8 m/s. Nas Fig. 19 e Fig. 20 é apresentada a variação horária 

destas três características locais ao longo do ano em estudo. 

 

Fig. 19 – Irradiância incidente e temperatura ambiente no local durante o ano em estudo. 

 

Fig. 20 – Valores horários da velocidade do vento na região, medida a 20 m de altura, durante 
o ano em estudo. 
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4.1.2. UNIDADES DE CONSUMO 

Como carga doméstica considera-se uma habitação com o consumo anual 

correspondente a uma família de quatro pessoas, com uma potência contratada igual a 

6,9 kVA. A faturação do consumo de eletricidade está regulada de acordo com a tarifa 

bi-horária do ciclo diário, a qual divide o dia em dois períodos: Fora de Vazio – entre as 

8 e as 22 horas – e Vazio – entre as 22 e as 8 horas. Para o ano em estudo, a carga 

doméstica apresenta um consumo de 4 420 kWh, dos quais 2 514 kWh são em horário 

de vazio e 1 906 kWh fora do vazio. No estudo da qualidade de energia do sistema, 

considerou-se um consumo de 2,6 kW de potência máxima consumida pela carga 

doméstica. 

No que diz respeito ao veículo elétrico, considerou-se um percurso diário do mesmo de 

75 km, o que corresponde ao consumo de metade da capacidade máxima da sua bateria. 

O carregamento deste é efetuado de forma inteligente, i.e., durante a 1 e as 3 horas da 

manhã, por forma a consumir energia da rede quando a carga doméstica menos 

consome e correspondente ao período de menos consumo do sistema electroprodutor, 

normalmente referido por “super-vazio”. Para o ano em estudo, o veículo elétrico 

consumiu 3 798 kWh. 

4.1.3. UNIDADES DE PRODUÇÃO 

A potência nominal das unidades de microgeração foi limitada de acordo com o regime 

tarifário aplicável na contabilização de energia: Microprodução e Autoconsumo. O 

primeiro é regido pelo DL nº 25/2013, no qual é apenas utilizada uma unidade de 

produção de potência inferior a 50% da potência contratada pela instalação de 

consumo. O segundo, regido pelo novo DL nº153/2014, são utilizadas duas unidades de 

produção cuja potência conjunta deve ser inferior a 100% da potência contratada pela 

instalação de consumo. 

Na Microprodução a unidade de produção consta de um sistema fotovoltaico composto 

por seis módulos do modelo SUNPOWER E20/435 (Tabela 12, Anexo II), cada qual com 

uma potência nominal de 435 W, e pelo inversor Sunny Boy 3000TL (Tabela 14, Anexo 

IV), perfazendo 2,61 kW de potência total instalada. 

No Autoconsumo existem duas unidades de produção, uma fotovoltaica e uma eólica. A 

primeira possui as mesmas características que em regime de Microprodução. Da 

segunda faz parte o micro-aerogerador Skystream 3.7 [44] com 2,1 kW de potência 

nominal. No cálculo da produção de energia eólica, efetuou-se a regressão Gaussiana de 

três termos, com um coeficiente de determinação R2 = 0,9997 a partir da ferramenta 

Curve Fitting do Matlab, pois foi a que melhor se adequou à curva de potência 
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característica do micro-aerogerador (Fig. 40, do Anexo II). Os coeficientes da equação 

característica da curva de potência encontram-se na Tabela 13 do Anexo III. Como 

inversor para a ligação do micro-aerogerador à rede é utilizado o IngeconµWind 3.3 

(Tabela 15, Anexo IV). Deste modo, em regime de Autoconsumo tem-se 2,610 kW como 

a potência nominal da unidade de produção fotovoltaica e 2,100 kW para a unidade de 

produção eólica, perfazendo um total de 4,710 kW de potência instalada no sistema. 

4.1.4. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 

O sistema de armazenamento utilizado no modelo é definido por uma bateria de iões 

de lítio com uma capacidade de 7 kWh, tensão de 350 V e uma potência nominal de 2 

kW. Considera-se que a bateria inicia o processo de simulação anual a 50% da sua 

capacidade máxima. Para ligação à rede da bateria é utilizado o inversor Sunny Island 

3.0 M (Tabela 16, Anexo IV). 

4.1.5. LIGAÇÃO DO SISTEMA À REDE 

O prosumer está ligado à rede de distribuição de baixa tensão de 230 V de tensão 

nominal eficaz (325 V de pico). Na Tabela 6 são sintetizadas as características do modelo 

estudado neste trabalho dando suporte aos balanços de energia, económico e da 

qualidade de energia. 

Tabela 6 – Potência instalada de cada elemento produtor/consumidor do sistema e 

capacidade da bateria, para cada regime de contabilização de energia. 

 
Carga 

Doméstica 
Veículo 
Elétrico 

Sistema 
Fotovoltaico 

Micro-
aerogerador 

Bateria 

Regime 
Potência Potência Capacidade 

[kVA] [kW] [kW] [kW] [kW] [kWh] 

Microprodução 6,9 3,7 2,61 - 2 7 

Autoconsumo 6,9 3,7 2,61 2,10 2 7 

 

Para o estudo da qualidade de energia foi considerada a situação de potência máxima 

de operação de cada subsistema durante o período de 5 segundos em estudo, com a 

finalidade de estudar a situação mais prejudicial em termos perturbação harmónica na 

rede. 
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De acordo com o dimensionamento apresentado anteriormente, a Tabela 7 apresenta 

os valores esperados para os valores máximos da corrente e da tensão do sinal de ligação 

de cada unidade de consumo à rede de distribuição. 

Tabela 7 – Corrente e tensão do sinal de ligação de cada unidade de consumo à rede de 
distribuição. 

 
CARGA 

DOMÉSTICA 

VEÍCULO 

ELÉTRICO 

BATERIA EM 

CARGA 

𝑽𝑪𝑪 
[V] 

N/A N/A N/A 

𝑰𝒓𝒆𝒅𝒆 
[A] 

16 22,6 6,15 

𝑽𝒓𝒆𝒅𝒆 
[V] 

325 325 325 

 

Relativamente às unidades de produção, para dimensionamento do inversor optou-se 

por uma frequência de comutação dos semicondutores 23 vezes superior à frequência 

da rede (𝐹𝑐 = 1150 Hz). O inversor opera segundo um índice de modulação de 𝑚𝑖𝑛𝑣 =

0,7, sendo a tensão da fonte de corrente contínua igual a 464,7 V. As características do 

filtro de ligação de cada unidade à rede encontram-se na Tabela 19 do Anexo VI. 

O sistema encontra-se ligado à rede de distribuição de baixa tensão de 230 V de tensão 

nominal eficaz, com uma potência de curto-circuito a montante do PL de valor igual a 2 

MVA e 𝛼 igual a 0,1, valor característico de uma rede de distribuição de baixa tensão. 

Considerou-se uma linha de ligação à RESP com 500 m de comprimento, cujos valores 

da resistência, da reatância e capacitância dos condutores por quilómetro de linha são 

fornecidos pelo fabricante de acordo com a norma DMA-C33-200/N [45] (Tabela 17 do 

Anexo V). A Tabela 18 do Anexo V sintetiza os parâmetros utilizados para o 

dimensionamento da rede de distribuição do sistema em estudo. 
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4.2. BALANÇO DE ENERGIA DO SISTEMA 

4.2.1. ANÁLISE SEMANAL 

O balanço semanal do sistema foi estudado apenas para o regime de Autoconsumo, no 

qual foram estudadas quatro semanas típicas relativas a cada estação do ano. A título 

de exemplo é apresentada a análise feita à segunda semana de novembro, semana 

característica do outono, onde se verifica uma variabilidade considerável nos valores de 

produção e de consumo. A semana em análise inicia-se na segunda-feira e termina no 

domingo. Na Fig. 21 é representado para o Cenário de Referência a potência de cada 

subsistema (I) e o fluxo de potência total (II) em cada período horário no PL do sistema 

prosumer com a RESP. As áreas de cor amarela e verde correspondem respetivamente 

à potência injetada na rede pelas unidades de produção fotovoltaica e eólica. A linha 

contínua preta representa a potência consumida pela carga doméstica e a linha 

pontilhada (cinzenta) a potência consumida pelo veículo elétrico. A linha a cheio (azul-

escura) representa o fluxo de potência total no PL, o qual é obtido a partir do balanço 

entre a produção e o consumo. 

 

 
Fig. 21 - Diagrama de consumo e de produção (I) e de fluxo de potência total (II) no ponto de 

ligação do sistema à rede, para o Cenário de Referência, numa semana típica de outono. 
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A partir da Fig. 21 é possível observar que o consumo da carga doméstica é 

predominante no fim-de-semana, sendo que  durante a semana tem valores máximos 

ao início da manhã e ao final do dia. O veículo elétrico apresenta o seu pico de consumo 

entre a 1 e as 3 horas da manhã, altura correspondente ao seu carregamento diário. Nos 

primeiros dois dias da semana, a elevada produção eólica e fotovoltaica face ao 

consumo reflete-se nos dois pontos positivos máximos de fluxo de potência total no PL. 

Em contraste, a fraca produção destes recursos no fim-de-semana permite aproximar a 

produção do consumo, obtendo-se assim um fluxo de potência total no PL mais próximo 

de zero nestes dois dias. 

 

Nas Fig. 22 e Fig. 23 são apresentados os diagramas semanais dos cenários com 

integração de bateria, Cenário A e Cenário B, respetivamente. Para além dos diagramas 

da potência de cada subsistema (I) e do fluxo de potência total (III) no PL, no gráfico II 

de cada figura é apresentada a potência entregue e retirada à rede pela bateria 

(representada pela linha castanha) e o estado de carga da mesma (SOC) (representado 

pela linha tracejada cinzenta). 
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Fig. 22 - Diagrama de carga e produção (I), de armazenamento (II) e de fluxo de potência total 
(III) no ponto de ligação do sistema à rede, para o Cenário A, numa semana típica de outono. 

Na Fig. 22 é possível observar que sempre que há um excesso de produção face ao 

consumo e a energia de entrada para a bateria respeita o limite máximo de 

carregamento desta, a bateria carrega – observando-se um fluxo positivo da bateria em 

(II) e um aumento do SOC. Observa-se também que sempre que há um deficit de 

produção e a energia de saída da bateria respeita o limite mínimo de descarga desta, a 

bateria descarrega – obtendo-se um fluxo negativo da bateria em (II) e uma diminuição 
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do SOC. Consequentemente, no PL é obtido um fluxo de potência total mais 

frequentemente igual a zero do que no Cenário de Referência, aproximando o sistema 

do equilíbrio entre a produção e o consumo. 

 

 

Por último, na Fig. 23 é apresentada a análise semanal para o Cenário B. Recorda-se que 

no Cenário B, tal como descrito na Tabela 5, a bateria apenas carrega no período de 

Vazio (entre as 22 e as 8 horas) e descarrega no período fora de vazio, caso a diferença 

entre a produção e o consumo o justifique e até atingir a capacidade máxima ou mínima 

da bateria. Por esta razão observa-se neste cenário uma atividade da bateria menos 

intensa do que no Cenário A. 

Na madrugada do 3º e 4º dia, observa-se uma atividade muito reduzida da bateria. Isto 

acontece pois na altura de carga da bateria (período de Vazio) não existe energia 

suficiente para carregar a mesma e na altura de descarga, a bateria não possui energia 

suficiente para descarregar. No 5º dia a bateria retoma a sua atividade, pois a produção 

supera o consumo dada a elevada produção de energia eólica no período de vazio. 

O gráfico (III) permite observar que, para a semana em estudo, este tipo de controlo da 

atividade da bateria não permite um fluxo de potência total no PL tão frequentemente 

igual a zero como no Cenário A, mas permite ainda assim um melhor equilíbrio entre a 

produção e o consumo face ao Cenário de Referência. 
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Fig. 23 - Diagrama de carga e produção (I), de armazenamento (II) e de fluxo de potência total 
(III) no ponto de ligação do sistema à rede, para o Cenário B, numa semana típica de outono. 
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4.2.2. ANÁLISE ANUAL 

Para analisar o desempenho global do sistema foi simulado o seu funcionamento para 

um ano típico de operação, sendo apresentado o somatório da energia produzida e 

consumida para o ano em estudo. São aplicados os dois regimes contratuais aplicáveis 

a sistemas domésticos, i.e. – Microprodução (Fig. 24) e Autoconsumo (Fig. 25) – a cada 

cenário em estudo, de modo a avaliar em que medida a introdução da bateria interfere 

no equilíbrio de energia no sistema. O regime de Microprodução segue as diretrizes do 

DL nº 25/2013, no qual existem dois contadores, um para a energia consumida e outro 

para a energia produzida no sistema. No regime de Autoconsumo aplica-se o DL nº 

153/2014 e considera-se a existência de um contador. Em ambos os regimes o Consumo 

é representado a azul e a Produção representada a vermelho. Os valores obtidos para 

cada mês do ano em estudo encontram-se, para os regimes de Microprodução e 

Autoconsumo, nas Fig. 41 e Fig. 42, respetivamente, no Anexo VI. 

 

Fig. 24 - Balanço anual de energia para o regime de Microprodução – DL nº 25/2013. 

Na Fig. 24 verifica-se que, para o ano em estudo, sob o regime de Microprodução a 

energia extraída da rede foi superior (em módulo) à energia entregue à rede em 

qualquer um dos cenários. O Cenário A é aquele onde se observa menor entrega e 

extração de energia da rede, pois a bateria apresenta uma atividade de carga e descarga 

muito mais intensa do que no Cenário B, tal como se pode observar na Fig. 45 do Anexo 

VIII. Neste sentido, a bateria regulada pelo Controlo A permite o sistema ser mais 

autónomo do ponto de vista energético, visto que se verifica um consumo de 1,50 kWh 

inferior ao Cenário de Referência. 
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Fig. 25 - Balanço anual de energia para o regime de Autoconsumo – DL nº 153/2014. 

Com a Fig. 25 é possível constatar que o modelo em estudo cumpre as diretrizes do DL 

nº 153/2014, o qual impõe que numa base anual o a energia entregue à rede seja inferior 

às necessidades de consumo. Em regime de Autoconsumo, observa-se que a bateria 

regulada pelo Controlo A permite o melhor equilíbrio dos três cenários estudados, pois 

permitiu um consumo em 3,9 kWh inferior ao Cenário de Referência.  
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4.3. ANÁLISE ECONÓMICA 

Nesta secção é feita a análise económica do sistema modelado, tendo em conta a 

faturação da energia consumida e a remuneração da energia entregue à rede. A tarifa 

aplicada à eletricidade consumida pela carga doméstica e pelo veículo elétrico (Energia 

retirada da rede) corresponde ao ciclo diário bi-horário. No seguimento da secção 

anterior, a remuneração da energia entregue à rede pelas unidades de produção 

(Energia entregue à rede) é contabilizada de maneira distinta para cada regime de 

energia (Microprodução e Autoconsumo). Embora mencionado anteriormente, é de 

referir que, no regime de Microprodução, a remuneração da energia introduzida na rede 

é estudada para o Regime Geral de acordo com o DL nº 25/2013, e para o Regime 

Bonificado de acordo com o Despacho de 26 de Dezembro de 2013. No regime de 

Autoconsumo, a remuneração para o excedente de energia entregue à RESP é estudada 

para o DL nº 153/2014 e para o Net-metering. A Tabela 8 sumariza os modos de 

faturação e remuneração descritos. São apresentadas as análises económicas para o ano 

em estudo para cada cenário de armazenamento de energia, cuja distribuição mensal 

se encontra nas figuras Fig. 43 e Fig. 44 no Anexo VII. 

Tabela 8 – Regimes económicos aplicados à energia retirada e entregue à RESP. 

 MICROPRODUÇÃO AUTOCONSUMO 

FATURAÇÃO 

da energia retirada 
da RESP 

Tarifa do Ciclo diário Bi-horário 

REMUNERAÇÃO 

da energia entregue 
à RESP 

DL 25/2013 

Regime 
Geral 

Despacho DGEG 
26/12/2013 

Regime 
Bonificado 

DL 153/2014 

Valor resultante 
da média 
aritmética 

simples dos 
preços de fecho 
do OMIE para 

Portugal em 2009 

NET-METERING 

Valor da tarifa 
aplicada ao 

consumo pela 
comercializadora 

de energia 
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Fig. 26 - Balanço económico anual relativo ao regime de Microprodução, pelo Regime Geral (DL 
nº25/2013) e pelo Regime Bonificado (Despacho de 26/12/2013), para cada cenário em estudo. 

A partir da Fig. 26 verifica-se que, no regime de Microprodução, em qualquer um dos 

cenários a remuneração a partir do Regime Geral é mais favorável do que em Regime 

Bonificado, visto que a tarifa remuneratória é significativamente superior no primeiro 

(0,1528 €/kWh – tarifa simples definida pelo CUR para o ano de 2014 [46]) face ao 

segundo (0,066 €/kWh – tarifa definida pelo Despacho emitido a 26 de dezembro de 

2013 [15]). A reduzida tarifa de referência aplicada ao regime bonificado pelo referido 

Despacho, evidencia a desvalorização deste perante o regime geral, pelo que perde o 

valor da própria designação. 

Observa-se que o Cenário A é a situação menos vantajosa para o microprodutor pois, 

relativamente ao Cenário de Referência, apesar da fatura da eletricidade ser inferior 

(decréscimo de 210€), a remuneração decresce mais face à situação de referência 

(decréscimo de 287€). Neste sentido, a redução na fatura do Cenário A deveria ser igual 

ou superior à redução verificada na remuneração para compensar a integração de uma 

bateria regulada pelo controlo A. Deste modo, o Cenário B é a solução mais adequada 

para integrar uma bateria no sistema, pois, apesar do valor da fatura se manter 
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aproximadamente igual ao do Cenário de Referência (decréscimo de apenas 4€), é mais 

vantajoso por manter uma remuneração elevada para a injeção de energia na rede 

(decréscimo de apenas 5€).  

Neste sentido, e visto que a integração da bateria no sistema diminui a injeção e o 

consumo de energia da rede, assim a remuneração e a fatura serão inferiores em cada 

cenário A e B, relativamente ao Cenário de Referência. Os balanços finais anuais 

negativos evidenciam o pagamento das quantias apresentadas à companhia 

fornecedora de eletricidade. Verifica-se assim que a situação mais vantajosa para o 

microprodutor será o Cenário de Referência, pois foi obtida a fatura anual mais reduzida, 

de valor igual a -249€. 

De seguida, com a Fig. 27 é possível observar que o novo decreto-lei, ao permitir a 

injeção instantânea da eletricidade produzida na instalação de consumo, permite, em 

qualquer cenário, uma faturação da energia elétrica entregue de valor inferior à 

faturação verificada na legislação anterior. No regime ditado pelo DL nº153/2014, 

observa-se que a integração da bateria beneficia o prosumer pois, apesar de diminuir a 

remuneração face ao Cenário de Referência (em 56€ e 8€ respetivamente nos cenários 

A e B) diminui mais na fatura da eletricidade (decréscimo de 179€ e de 29€ 

respetivamente nos cenários A e B). Dentro destes cenários, a bateria do Cenário A 

demonstra ser o mecanismo de armazenamento de energia mais vantajoso, por permitir 

uma fatura final anual de menor valor, igual a -295 €. 

Numa situação de referência, verificou-se que a instalação tem maior benefício 

económico com a aplicação da antiga legislação. Tal deve-se ao facto da antiga legislação 

permitir ao microprodutor receber cerca do quadruplo pela energia vendida ao CUR 

(686 € face a 170€), a qual compensa a fatura de eletricidade mais elevada (935 € face 

a 588 €). 
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Fig. 27 – Balanço económico anual relativo ao regime de Autoconsumo para cada cenário em 

estudo, de acordo com o regime remuneratório do DL nº 153/2014. 

De acordo com o DL nº153/2014, caso a representatividade acumulada das UPAC exceda 

1% do total da potência instalada no SEN, as UPAC com potência nominal igual ou 

superior a 1,5 kW estão sujeitas ao pagamento de uma compensação mensal fixa, 

definida em 2.2 Legislação e Regulamentação da Microgeração na equação (3).  

Na hipótese da potência acumulada das UPAC estar compreendida entre 1 e 3% do total 

da potência instalada no SEN, o coeficiente de ponderação terá o valor de 30% dos CIEG 

aplicado ao valor da potência instalada no sistema (4,71 kW). Considerando a instalação 

da UPAC em estudo no ano de 2014, com uma taxa sobre os CIEG de 4,82€ por cada kW 

de potência instalada [47], o valor da compensação mensal aplicada ao caso em estudo 

determinado a partir da equação (3) é de 6,81€, perfazendo o total de 81,72€ ao final 

do ano. 
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Na Fig. 28 são apresentados os resultados obtidos de acordo com a política energética 

Net-metering. O regime económico regido pelo Net-metering revela-se como o mais 

vantajoso dos dois regimes de Autoconsumo, pois a fatura apresenta valores positivos 

em qualquer cenário. Este aspeto indicia que a venda de energia ao preço de compra 

beneficia o prosumer na medida em que valoriza a entrega de energia à rede, a qual 

ocorre maioritariamente durante o período de fora de vazio (preço mais elevado) devido 

à produção conjunta de energia fotovoltaica e eólica. Dentro deste regime, a integração 

de uma bateria regulada pelo ciclo diário bi-horário (Cenário B) destaca-se como a 

situação mais favorável, pois a bateria regulada pelo Controlo B favorece a instalação ao 

comprar a energia quando esta é mais barata (horas de vazio) e vender a energia quando 

esta é mais cara (horas fora de vazio). Deste modo o prosumer é favorecido por uma 

compensação pelo balanço económico positivo de valor igual a 287€ no final do ano. 

 

 

Fig. 28 - Balanço económico anual relativo Net-metering, para cada cenário em estudo. 
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4.4. ANÁLISE DA QUALIDADE DE ENERGIA 

Nesta secção é feito o estudo da qualidade de energia do sistema a partir da análise da 

distorção harmónica total da corrente e da tensão respetivas à ligação de cada 

subsistema à rede de distribuição. 

O modelo é composto por seis elementos: Carga Doméstica, Veículo Elétrico, Sistema 

Eólico, Sistema Fotovoltaico, Bateria e Rede. 

4.4.1. UNIDADES DE CONSUMO 

Nesta secção é apresentada a análise da ligação individual de cada unidade de consumo 

à rede. Começa-se por apresentar na Fig. 29 as formas de onda da corrente e da tensão 

consumidas pela carga doméstica, bem como o espetro da distorção harmónica 

respetivos na Fig. 30. 

 

 

Fig. 29 - Corrente e tensão medidas aos terminais da ligação da carga doméstica com a rede. 
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Fig. 30 – Espetro da distorção harmónica da onda da corrente (esquerda) e da tensão (direita) 
na ligação da carga doméstica com a rede. 

A partir dos resultados apresentados é possível observar que é obtido o valor esperado 

para a corrente e tensão de pico de respetivamente 16 A e 325 V, aos terminais da carga 

doméstica. Existe um ligeiro desfasamento entre a corrente e a tensão, verificando-se 

um atraso da corrente face à tensão, dada a componente indutiva da carga. Dada a 

característica fortemente linear da carga doméstica, a corrente e a tensão não 

apresentam distorção harmónica. Este valor está dentro do permitido pelas normas IEC 

61000-3-2 e IEC 61000-3-3 respetivamente para a corrente e tensão. 

A Fig. 31 apresenta as formas de onda de corrente e tensão, respetivamente, do veículo 

elétrico, enquanto a Fig. 32 apresenta os seus espetros de distorção harmónica. 
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Fig. 31 - Corrente e tensão medidas aos terminais da ligação do veículo elétrico com a rede. 
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Fig. 32 - Espetro da distorção harmónica da onda da corrente (superior) e da tensão (inferior) 
na ligação do veículo elétrico com a rede. 

É possível observar que a corrente de carga do veículo elétrico atinge o valor de 22,6 A 

(16 A de valor eficaz), bem como o valor estimado. Dado que o sistema composto pela 

bateria do veículo elétrico e seu circuito de carga possuir uma caraterística não-linear 

fortemente indutiva, a corrente de alimentação do veículo não é sinusoidal e apresenta 

um atraso relativamente à tensão, tal como seria expectável (Fig. 9), com uma elevada 

distorção harmónica de 68,67%. A forma de onda da tensão não é fortemente impactada 

pela corrente de carga do VE, dada a sua representatividade diminuta em relação à 

dimensão da rede.  

 

Não há consenso quanto ao valor de DHT medido na corrente de alimentação da bateria 

de um veículo elétrico. Alguns fabricantes e investigadores referem valores baixos de 

DHT, enquanto outros apontam para valores bastante elevados, na ordem dos 60% a 

70%, sendo que o valor médio medido ronda os 30% [48]. Relativamente à DHT de um 
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sinal de ligação à rede correspondente ao carregamento do veículo elétrico, não existe 

regulamentação europeia aplicada até à data. A partir dos valores observados, é possível 

verificar que com a ligação do veículo elétrico, a DHTv da rede encontra-se abaixo do 

valor admitido pela norma IEC 61000-3-3 aplicada à distorção harmónica da tensão. O 

valor da DHTi excede os valores admitidos pela norma IEC 61000-3-2, aplicada a 

dispositivos consumidores de corrente.  

Por último é apresentado o sinal da ligação à rede da bateria em carga (Fig. 33) e 

respetivo espetro de distorção harmónica (Fig. 34). 

 

 

Fig. 33 - Corrente e tensão medidas aos terminais da ligação da bateria em carga com a rede. 
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Fig. 34 - Espetro da distorção harmónica da onda da corrente (superior) e da tensão (inferior) 
na ligação com a rede da bateria em carga. 

A partir da Fig. 33 é possível observar que a corrente se aproxima novamente do valor 

esperado, de valor pico igual a 6 A. Assim como sucede com o veículo elétrico, dada a 

característica não-linear fortemente indutiva da bateria e do respetivo circuito de carga, 

a corrente de alimentação desta não tem uma forma sinusoidal e está em atraso face à 

tensão. Considerando-se a bateria um equipamento consumidor da mesma categoria 

que qualquer equipamento elétrico da instalação de consumo, a respetiva distorção 

harmónica total da corrente de 75,4% afasta-se do permitido pela norma IEC 61000-3-

2. A tensão apresenta valores próximos do esperado, tanto em amplitude (325 V para o 

valor pico) como pela distorção (0,25%) dentro do permitido pela norma IEC 61000-3-3. 
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4.4.2. UNIDADES DE PRODUÇÃO 

Nesta secção é apresentado o estudo da qualidade de energia da ligação das unidades 

de produção à RESP, as quais por partilharem os mesmos valores de input, assim 

devolvem os mesmos resultados. Na Fig. 35 é ilustrada a ligação da unidade de produção 

à RESP em paralelo com a carga doméstica. 

 

Fig. 35 - Ligação de uma Unidade de Produção e da Carga Doméstica à RESP. 

O sinal medido aos terminais do inversor, antes do filtro, é apresentado na Fig. 36. 

 

Fig. 36 - Tensão medida aos terminais do inversor, antes do filtro, na unidade de produção. 

Na figura anterior observa-se uma tensão não sinusoidal medida aos terminais do 

inversor, de magnitude igual a 464,7 V, igual à tensão imposta pela fonte de tensão de 

corrente contínua, que simula a unidade de produção mais o conversor CC-CC, a 

montante do inversor. Esta tensão não-sinusoidal resulta dos valores discretos gerados 

pelos impulsos da PWM. 

Na Fig. 37 é apresentada as formas de onda da corrente e da tensão aos terminais do 

filtro da unidade de produção. 
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Fig. 37 - Corrente e tensão aos terminais da unidade de produção, após a filtragem. 

O valor pico da corrente 𝐼, da tensão 𝑉 e respetiva distorção harmónica (𝐷𝐻𝑇𝑖 e 𝐷𝐻𝑇𝑣) 

aos terminais da unidade de produção, após filtragem, da carga doméstica e da RESP, 

são sintetizados na Tabela 9. 

Tabela 9 – Corrente, tensão e respetiva distorção harmónica resultante da ligação da unidade 
de produção e da carga doméstica à RESP. 

 
𝑰 

[A] 
𝑫𝑯𝑻𝒊 

[%] 
𝑽 

[V] 
𝑫𝑯𝑻𝒗 

[%] 

UNIDADE DE 

PRODUÇÃO 
4,5 122,5 323,7 2,7 

CARGA 

DOMÉSTICA 
16,8 0,2 323,7 2,7 

RESP 16,4 33,1 323,7 2,7 

Com a Tabela 9 observa-se que os valores das correntes e tensões aos terminais da 

unidade de produção, carga doméstica e RESP estão dentro dos valores esperados. No 

entanto, são verificados valores anómalos na distorção harmónica da corrente no 
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inversor da unidade de produção, que se deve ao sistema de filtragem passiva utilizado, 

o qual não corresponde aos sistemas disponíveis no mercado. Apesar deste desvio, as 

harmónicas de tensão estão dentro do limite normativo de DHTV ≤ 3%. 

As potências ativa e reativa em cada ramo de cada elemento são apresentadas na Tabela 

10: 

Tabela 10 - Potências ativa e reativa medidos em cada ramo do circuito unidade de produção – 
carga doméstica – RESP. 

 
𝑷 

[W] 
𝑸 

[VAr] 

UNIDADE DE 

PRODUÇÃO 
72 -720 

CARGA 

DOMÉSTICA 
2585 820 

RESP 2657 102 

A partir da Tabela 10 verifica-se a conformidade no balanço de potência entre os 

elementos da simulação. No entanto, observa-se que, ao contrário do esperado, a 

unidade de produção está a consumir potência ativa e a gerar potência reativa, 

comportando-se como uma carga capacitiva. Estes desvios podem ser explicados pelas 

dificuldades encontradas no projeto do filtro e do sistema de disparo da ponte de 

comutadores do inversor. 

 

Nas figuras Fig. 38 e Fig. 39 é apresentado o espetro e lista de harmónicas presentes 

respetivamente nos sinais de corrente e tensão aos terminais da RESP. 
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Fig. 38 - Espectro e lista de harmónicas presentes na corrente no PL do sistema com a RESP 

com a integração da unidade de produção. 

  
Fig. 39 - Espectro e lista de harmónicas presentes na tensão no PL do sistema com a RESP, 

com a integração da unidade de produção. 

A partir dos resultados apresentados nas figuras Fig. 38 e Fig. 39, observa-se uma 

distorção harmónica total do sinal da RESP igual a 33,06%, a ausência de harmónicas de 

ordem par e a 23ª harmónica como a de maior magnitude, tal como o esperado para 

um inversor com as características do modelo utilizado. O sinal da tensão apresenta uma 

DHT de 2,74%, apresentando igualmente a 23ª harmónica como a de maior magnitude. 

Observa-se novamente nos resultados obtidos a influência da unidade de produção na 

injeção de harmónicas na RESP, apesar dos desafios encontrados na implementação do 

modelo. Visto que tanto a DHTi como a DHTv do sinal da RESP correspondem aos valores 

admitidos pelas normas IEC 61000-3-2 e IEC 61000-3-3, não se descarta, em princípio, a 

viabilidade técnica da ligação de todos os equipamentos necessários à realização do caso 

de estudo. No entanto, como o modelo possui problemas relevantes, o estudo da 

qualidade de energia no seu estado atual é inconclusivo.  
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4.5. SÍNTESE DE RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISE 

Nesta secção são reunidas as principais observações dos resultados obtidos na análise 

de energia, económica e da qualidade de energia do sistema em estudo. 

BALANÇO DE ENERGIA 

Com a análise da semana típica de outono foi possível concluir que a bateria regulada 

pelo controlo A permite ao prosumer ter um sistema mais autossuficiente a nível 

energético, pois o fluxo de potência no PL é mais frequentemente igual a zero no cenário 

A do que nos restantes cenários estudados. Verificou-se ainda que a bateria regulada 

pelo controlo B, ao carregar no período de vazio (entre as 22 e as 8 horas), apenas 

carrega com energia proveniente do recurso eólico. Deste modo, a instalação desta 

bateria não é vantajosa num sistema com produção de energia fotovoltaica, a qual 

ocorre durante o período de fora do vazio. 

Na análise anual do balanço energético do sistema, foram analisados dois regimes 

contratuais aplicáveis a sistemas domésticos – a Microprodução (DL nº 25/2013) e o 

Autoconsumo (DL nº 153/2014). A partir desta análise foi possível observar que o 

Cenário A foi aquele que se apresentou como o mais autossuficiente e energeticamente 

independente da rede de distribuição. Neste cenário, a bateria regulada de acordo com 

o controlo A permitiu uma redução no consumo anual de 1,50 kWh face ao Cenário de 

Referência, no caso da Microprodução, e uma redução de 3,9 kWh, para o 

Autoconsumo. 

BALANÇO ECONÓMICO 

Para análise económica do sistema em estudo foi realizada a comparação do DL nº 

25/2013 de 19 de fevereiro (Microprodução) com a legislação em vigor, o DL nº 

153/2014 de 20 de outubro (Autoconsumo) e com a política energética Net-metering. 

Observou-se que com a legislação anteriormente em vigor, o Regime Geral se revela 

mais vantajoso para o microprodutor do que o Regime Bonificado. Para um sistema sob 

esta legislação, o Cenário de Referência é o que se destaca como a situação mais 

favorável para o microprodutor, com um balanço final de -249€ entre a fatura da 

eletricidade (935€) e a remuneração (686€) anuais. No regime de Autoconsumo, o 

sistema com a bateria regulada pelo controlo A foi a situação mais favorável para o 

prosumer, com um balanço final anual de -356€. Neste cenário obteve-se uma fatura de 

eletricidade igual a 409 € e uma remuneração de 114€. Numa situação de referência, 

verificou-se que a instalação tem maior benefício económico com a aplicação da antiga 

legislação. Tal deve-se ao facto de, para o ano em estudo, a antiga legislação permitir ao 

microprodutor receber cerca do quadruplo pela energia vendida ao CUR (686 € face a 
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170€), a qual compensa a fatura de eletricidade mais elevada (935 € face a 588 €). Caso 

a percentagem de UPAC esteja compreendida entre 1 e 3% da potência total instalada 

no SEN, de acordo com a legislação em vigor, dado o sistema ter uma potência nominal 

instalada superior a 1,5 kW, o prosumer deve pagar uma compensação anual de valor 

igual a 81,72€. 

A contrastar com a recente legislação portuguesa, o Net-metering destacou-se 

claramente como o regime remuneratório mais vantajoso para o prosumer por 

apresentar um balanço final anual positivo para qualquer um dos cenários em estudo. 

No Net-metering o Cenário B é aquele que mais beneficia o prosumer, pois se a bateria 

só descarrega quando a energia é mais cara (diminui a energia consumida da rede de 

distribuição no período de Fora de Vazio) e só carrega quando a energia é mais barata 

(não prejudica a venda de energia à rede de distribuição, pelo contrário só valoriza pois 

existe maior injeção de energia nas alturas de Fora de Vazio) é conseguido um bónus de 

287€ no final do ano. 

ANÁLISE DA QUALIDADE DE ENERGIA 

O modelo desenvolvido para cada unidade de consumo permitiu obter uma forma de 

onda de corrente e tensão no ponto de ligação com a rede de acordo com o esperado. 

A DHTv de cada subsistema foi inferior a 1%, tal como permitido pela norma IEC 61000-

3-3. Os resultados obtidos para a DHTi variaram entre cada unidade. A carga doméstica 

apresentou uma DHTi igual a 0,00%, dentro do valor normativo, tal como esperado, dada 

a sua característica maioritariamente linear. Para o veículo elétrico e para a bateria em 

carga foram obtidas respetivamente DHTi iguais a 68,67% e a 75,40%, cujos valores se 

encontram dentro do esperado, dada a característica fortemente não-linear de cada 

unidade. No entanto, os valores obtidos para a DHTi dos modelos do veículo elétrico e 

da bateria em carga superam os valores máximos permitidos pela norma IEC 61000-3-2. 

O modelo desenvolvido para as unidades de produção apresentou problemas relevantes 

no seu desempenho, pelo que o estudo da qualidade de energia das mesmas é 

inconclusivo. 
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5. CONCLUSÃO E TRABALHO FUTURO 

Neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia de modelação e análise 

tecno-económica de sistemas de microgeração renovável com armazenamento na rede 

de distribuição, a qual foi aplicada a um caso de estudo, para três diferentes cenários de 

operação. Começou-se por analisar o impacto da integração de uma bateria no sistema, 

a nível energético e económico, a partir da comparação do DL nº 25/2013 de 19 de 

fevereiro com a legislação em vigor, o DL nº 153/2014 de 20 de outubro, e com o Net-

metering, uma política tarifária ainda não vigente em Portugal. Foi também avaliada a 

taxa de distorção harmónica de tensão e corrente resultante da ligação das unidades de 

produção, consumo e armazenamento à rede de distribuição.  

Para o estudo do balanço energético e económico, o sistema microprodutor do cenário 

de referência foi comparado com duas situações com armazenamento de energia por 

uma bateria, as quais diferem no controlo do desempenho da mesma (Controlo A e 

Controlo B). Cada cenário foi avaliado para dois regimes de contabilização de energia – 

Microprodução e Autoconsumo – os quais restringem a potência nominal das unidades 

de produção respetivamente de acordo com os decretos-lei DL nº 25/2013 e DL 

nº153/2014. Assim no primeiro tem-se 2,61 kW de potência fotovoltaica instalada, e no 

segundo 4,71 kW que englobam o mesmo sistema fotovoltaico juntamente com um 

micro-aerogerador.  

A partir dos balanços semanal e anual de energia do sistema é possível concluir que o 

Cenário A foi aquele que se apresentou como o mais autossuficiente e energeticamente 

independente da rede de distribuição. Em termos de análise económica do sistema, 

observou-se que com a legislação anteriormente em vigor (DL nº 25/2013 de 19 de 

fevereiro – Microprodução), o Regime Geral se revela mais vantajoso para o 

microprodutor do que o Regime Bonificado, destacando-se o Cenário de Referência 

(sem integração de bateria) como a situação económica mais favorável para o 

microprodutor. No regime de Autoconsumo (DL nº 153/2014 de 20 de outubro), o 

sistema com a bateria regulada pelo controlo A foi a situação mais favorável para o 

prosumer. Numa situação de referência, verificou-se que a instalação tem maior 

benefício económico com a aplicação da antiga legislação (balanço final de -249 €) face 

à nova legislação (balanço final de -418 €). Tal deve-se ao facto de, para o ano em estudo, 

a antiga legislação permitir ao microprodutor receber cerca do quadruplo pela energia 

vendida ao CUR, a qual compensa a fatura de eletricidade mais elevada. A contrastar 

com a recente legislação portuguesa, o Net-metering destacou-se claramente como o 

regime remuneratório mais vantajoso para o prosumer por apresentar um balanço final 

anual positivo para qualquer um dos cenários em estudo. No Net-metering o Cenário B 

é aquele que mais beneficia o prosumer, com um bónus de 287€ no final do ano. Assim 
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se conclui o quão vantajoso seria incluir o regime Net-metering em Portugal, pois ao 

beneficiar o prosumer financeiramente, seria mais um incentivo para a instalação de 

microgeração renovável local, contribuindo para atingir a meta dos 20-20-20 proposta 

pela União Europeia. 

Para análise da qualidade de energia elétrica do sistema, estudou-se a ligação individual 

de cada unidade de consumo e produção de energia à rede de distribuição. O modelo 

desenvolvido para as unidades de consumo gerou valores de DHT dentro da gama de 

valores esperados. No modelo das unidades de produção houve um desvio considerável 

na distorção harmónica da corrente, podendo o mesmo modelo não ser adequado ao 

estudo da qualidade de energia de um sistema de microprodução. 

Como trabalho futuro, para o estudo da qualidade de energia do sistema em análise, 

sugere-se o refinamento do modelo utilizado para as unidades de produção, para que 

seja possível a injeção de energia na rede de acordo com as características de cada 

unidade. Pretende-se o desenvolvimento de um filtro ativo aos terminais do inversor de 

cada unidade de produção, com vista a minimizar a distorção harmónica da corrente no 

sinal de ligação da unidade à RESP, dentro dos valores normativos. Sugere-se ainda o 

desenvolvimento de um sistema de controlo da corrente produzida por cada unidade de 

microgeração de energia. 



Estudo de sistemas de microgeração renovável com armazenamento na rede de distribuição 

Carolina Simões Rita Grossinho Fontinha  69 

6. REFERÊNCIAS 
 

[1]  I. E. A. IEA, World Energy Outlook 2013, 2013.  

[2]  REN, Dados Técnicos 2014, Lisboa, 2015.  

[3]  Ministério do Ambiente Ordenamento do Território e Energia, Enquadramento do novo regime de 

Produção Distribuída, Lisboa, 2014.  

[4]  M. G. Molina, Distributed Energy Storage Systems for Applications in Future Smart Grids, IEEE, 

2012.  

[5]  “Referências de Microprodução,” FF Solar, [Online]. Available: 

http://www.ffsolar.com/index.php?lang=PT&page=referencias. [Acedido em Junho 2015]. 

[6]  T. Huld e P.-P. Irene. [Online]. Available: 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_cmsaf_hor/G_hor_PT.pdf. [Acedido em 2014]. 

[7]  V. Nelson, Wind Energy - Renewable Energy and the Enviornment, Nova Iorque: Taylor & Francis 

Group, LLC, 2009.  

[8]  A. Estanqueiro e S. T., “Aproveitamento de energia eólica em ambiente urbano construído,” em 

Renováveis Magazine, 2010, pp. 44-49. 

[9]  [Online]. Available: http://www.hummerwindenergy.com/Global-Projects_5/500W-Wind-Turbine-

Projects_22. 

[10]  P. Costa, Atlas do potencial eólico para Portugal Continental, Faculdade de Ciências – Universidade 

de Lisboa: Tese de Mestrado em Ciências e Engenharia da Terra, 2004.  

[11]  “EFACEC - Microgeração,” [Online]. Available: 

http://www.efacec.pt/PresentationLayer/efacec_produto_01.aspx?idProduto=245&idioma=1. 

[Acedido em 2014]. 

[12]  EDP Distribuição, Manual de Ligações à Rede Elétrica do Serviço Público, 3ª ed., 2011.  

[13]  M. d. E. e. d. E. “Decreto-Lei n.º 25/2013 de 19 de fevereiro de 2013,” em Diário da República, 1.ª 

série — N.º 35, Lisboa, 2013.  

[14]  M. d. E. e. d. E. “Decreto-Lei n.º 153/2014 de 20 de Outubro,” em Diário da República 1.ª série — 

N.º 202, Lisboa, 2014.  

[15]  O. d. T. e. E. Ministério do Ambiente, Microprodução - Despacho DGEG de 26 de dezembro de 

2013, Lisboa, 2013.  

[16]  I. R. E. C. e. T. V. S. I. Best Practices in State net Metering Policies and Interconnection Procedures, 

Freeing the Grid, 2013.  

[17]  T. Del Carpio-Huayllas e D. S. Ramos, “Economic Evaluation of a Residential Solar Microgrid 

Connected to the Distribution System,” IEEE Conference on Innovative Smart Grid Technologies 

Latin America, 2013.  

[18]  A. Poullikkas, A comparative assessment of net metering and feed in tariff schemes for residential 

PV systems, ELSEVIER - Sustainable Energy Technologies and Assessments, 2013.  

[19]  J. P. S. Paiva, Redes de Energia Eléctrica, 3ª Edição ed., Lisboa: IST Press, 2011.  

[20]  D. Chapman, Harmonics: Causes and Effects, European Copper Institute, 2011.  

[21]  M. H. Rashid, Power Electronics Handbook, EUA: BH, 2011.  

[22]  IEC, International Standard IEC 61000-3-3, Suiça, 2008.  



Estudo de sistemas de microgeração renovável com armazenamento na rede de distribuição 

70  Carolina Simões Rita Grossinho Fontinha 

[23]  EDP, Manual da Qualidade da Energia Elétrica, 2005.  

[24]  J. D. Costa, Apontamentos de Electrónica de Potência, 2012.  

[25]  J. F. A. d. Silva, Sistemas de Conversão Comutada, Lisboa: ACEnergia, DEEC - IST, 2012.  

[26]  M. Beaudin, H. Zareipour, A. Schellenberglabe e W. Rosehart, Energy Storage for mitigating the 

variability of renewable electricity sources: An update review, Canadá: ELSEVIER, 2010.  

[27]  “Hybrid Solar Power Station,” [Online]. Available: http://www.ladyelliot.com.au/content/hybrid-

solar-power-station. [Acedido em 7 Abril 2015]. 

[28]  L. Schmitt, New ICT technologies for DER Coordinations, Brussels, 2015.  

[29]  “Ficha Técnica Renaul ZOE,” [Online]. Available: http://www.zeev.pt/modelos/renault/zoe/ficha-

tecnica/. [Acedido em 2015]. 

[30]  “Renaul Portugal - ZOE,” [Online]. Available: http://www.renault.pt/gama/veiculos-

eletricos/zoe/zoe/. [Acedido em 2015]. 

[31]  I. The MathWorks, “Battery - Implement generic battery model,” 2013. 

[32]  E. Lorenzo, Handbook of Photovoltaic Science and Engineering - Energy Collected and Delivered by 

PV Modules, Madrid: John Wiley & Sons, Ltd, 2011.  

[33]  D. U. Sauer, Handbook of Photovoltaic Science and Engineering - Electrochemical Storage for 

Photovoltaics, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE, Freiburg, Germany: John Wiley & 

Sons, 2011.  

[34]  J. F. D. K. D. P. Jenkins, Model for evaluating impact of battery storage on microgeneration systems 

in dwellings, UK: Elsevier, 2008.  

[35]  Bosch, “Quick charging times thanks to lithium-ion batteries,” [Online]. Available: http://bosch-

solar-storage.com/the-battery/lithium-battery/. 

[36]  Tesla, “Powerwall - Tesla Home Battery,” [Online]. Available: 

http://www.teslamotors.com/powerwall. 

[37]  Z. Yang, J. Zhang, M. Kintner-Meyer, X. Lu, D. Choi, J. P. Lemmon e J. Liu, Chemical Reviews - 

Electrochemical Energy Storage for Green Grid, Washington: ACS Publications, 2010.  

[38]  “Battery Information,” [Online]. Available: 

http://www.pveducation.org/pvcdrom/batteries/remaining. [Acedido em 2015]. 

[39]  E. Distribuição, Norma DMA-C33-200/N - Cabos Isolados para Redes de Distribuição de Baixa 

Tensão, Lisboa: GBNT - Gabinete de Normalização e Tecnologia, 2003.  

[40]  J. Morren, S. W. H. de Haan e J. A. Ferreira, Contribution of DG units to voltage control: active and 

reactive power limitations, St. Petersburg: Power Tech, IEEE, 2005.  

[41]  K. Hyosung e S. Seung-Ki, “A Novel Filter Design for Output LC Filters of PWM Inverters,” Journal of 

Power Electronics, Vols. %1 de %211, nº1, pp. 74-81, 2011.  

[42]  A. Bonner, T. Grebe, E. Gunther, L. Hopkins, M. B. Marz, J. Mahseredjian, N. W. Miller, T. H. 

Ortmeyer, V. Rajagopalan, S. J. Ranade, P. F. Ribeiro, B. R. Shperling, T. R. Sims e W. Xu, Modeling 

and Simulation of the Propagation of Harmonics in Electric Power Networks, IEEE, 1995.  

[43]  LNEG, “ATLAS - Atlas, bases de dados e avaliaçao do potencial eólico,” [Online]. Available: 

http://www.lneg.pt/iedt/projectos/262/. [Acedido em 2014]. 

[44]  X. W. E. L. Ficha Técnica do micro-aerogerador Skystream 3.7.  

[45]  E. Distribuição, Norma DMA-C33-200/N - Cabos Isolados para Redes de Distribuição de Baixa 

Tensão, GBNT - Gabinete de Normalização e Tecnologia, 2003.  



Estudo de sistemas de microgeração renovável com armazenamento na rede de distribuição 

Carolina Simões Rita Grossinho Fontinha   71 

[46]  ERSE, Tarifa transitória de venda a clientes finais em BTN em Portugal Continental (<=20,7 kVA e 

>2,3 kVA), 2014.  

[47]  O. d. T. e. E. Ministério do Ambiente, Enquadramento do novo regime de Produção Distribuída, 

Lisboa, 2014.  

[48]  R. Liu, L. Dow e E. Liu, A Survey of PEV Impacts on Electric Utilities, IEEE, 2011.  

[49]  S. C. Ficha técnica do módulo fotovoltaico Sunpower E20/435, 2011.  

[50]  S. S. Ficha Técnica do Inversor Sunny Boy 3000TL.  

[51]  Ingeteam, Ficha Técnica do Inversor Ingecon Wind.  

[52]  SMA, Ficha Técnica do inversor Sunny Island 3.0M/4.4M.  

[53]  E. E. I. EEI, “Distributed Generation and Net Metering Policies,” [Online]. Available: 

http://www.eei.org/issuesandpolicy/generation/NetMetering/Pages/default.aspx. [Acedido em 

2015]. 

 

 

  



Estudo de sistemas de microgeração renovável com armazenamento na rede de distribuição 

72  Carolina Simões Rita Grossinho Fontinha 

 

 



Estudo de sistemas de microgeração renovável com armazenamento na rede de distribuição 

Carolina Simões Rita Grossinho Fontinha  73 

ANEXOS 
ANEXO I – TECNOLOGIAS PARA ARMAZENAMENTO DE ENERGIA NA REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO 

 
Tabela 11 – Comparação da tecnologia de baterias com potencial para aplicação em redes de 
distribuição [26] [37] 

Bateria 

Tensão 

em 

circuito 

aberto 

[V] 

Temperatura 

de operação 

[°C] 

Tempo 

de 

Descarga 

[horas] 

Eficiência 

de um 

ciclo9 

[%] 

Custo 

[$/kW] 

Durabilidade 

Ciclos 

de 

vida 

Anos 

Ácido-

chumbo 
2.1 -40 a 60 < 8 60 a 75 

200 a 

400 
2000 5 a 15 

Iões de 

Lítio 
1.7 -25 a 40 < 4 94 a 99 

600 a 

2500 
4000 5 a 15 

Redox de 

vanádio 
1.4 10 a 40 4 a 12 70 a 80 

150 a 

1000 
5000 5 a 10 

Sódio-

enxofre 
2.1 300 a 350 4 a 8 75 a 90 

300 a 

500 
4000 

10 a 

15 

Níquel-

cádmio 
1.35 -10 a 45 < 4 60 a 70 

800 a 

1500 
2000 

10 a 

20 

ANEXO II – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS UPAC 
Tabela 12 - Sistema fotovoltaico [49]. 

𝑷𝑴𝑷𝑷 

[W] 
𝑵𝒑𝒂𝒊𝒏é𝒊𝒔 

𝑵𝑶𝑪𝑻 

[°C] 

𝜶𝑴𝑷𝑷 

[%/°C] 

435 2 45 -0,38 

                                                      

9 Numa bateria um ciclo corresponde à descarga e carga completas 
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Fig. 40 - Curva de potência do micro-aerogerador Skystream 3.7 [44]. 

 

ANEXO III – COEFICIENTES DO MODELO DO MICRO-AEROGERADOR  
Tabela 13 - Coeficientes do modelo do micro-aerogerador 

Coeficiente Valor 

𝑎1 -969,4 

𝑏1 15,17 

𝑐1 3,093 

𝑎2 3487 

𝑏2 15,42 

𝑐2 6,631 

𝑎3 360,8 

𝑏3 9,013 

𝑐3 1,799 

ANEXO IV – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS INVERSORES 
Tabela 14 - Inversor Sunny Boy 3000TL, utilizado na ligação da string de painéis fotovoltaicos à 
RESP [50]. 

 
Dados Técnicos 

Entrada CC 
Potência máxima 3200 W 

Tensão máxima 500 V 

Saída CA 

Potência nominal 3000 W 

Fator de Potência 1 

Eficiência 96 % 
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Tabela 15 - Inversor IngeconµWind 3.3, utilizado na ligação do micro-aerogerador à RESP [51]. 

 
Dados Técnicos 

Saída CA 

Potência nominal 3700 W 

Fator de Potência 1 

DHT 3 % 

Eficiência 95 % 

 

Tabela 16 - Inversor SMA 3.0 M utilizado na ligação da bateria à RESP [52]. 

Dados Técnicos 

Potência contínua 2 000 W 

DHTV <4,5 % 

Eficiência 95,3 % 

ANEXO V – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO CABO DA LINHA DA RESP 
Tabela 17 - Características técnicas do cabo da linha fornecidas pelo fabricante de acordo com 
a norma [45] 

Tipo de cabo 𝑹𝒍𝒊𝒏𝒉𝒂 [Ω/km] 𝑿𝒍𝒊𝒏𝒉𝒂 [Ω/km] 𝑪𝒍𝒊𝒏𝒉𝒂 [µF/km] 

LSVV 0,08 0,072 0,84 

 

Tabela 18 - Características da rede de distribuição de BT do modelo em estudo. 

𝑽𝒓𝒆𝒅𝒆 
[V] 

𝒇𝒓𝒆𝒅𝒆 
[Hz] 

𝑺𝒓𝒆𝒅𝒆 
[MVA] 

α 
𝒁𝒓𝒆𝒅𝒆 
[Ω] 

𝑹𝒍𝒊𝒏𝒉𝒂 
[Ω] 

𝑿𝒍𝒊𝒏𝒉𝒂 
[Ω] 

𝑳𝒍𝒊𝒏𝒉𝒂 
[H] 

𝑪𝟏 𝒍𝒊𝒏𝒉𝒂 
e 𝑪𝟐 𝒍𝒊𝒏𝒉𝒂 

[µF] 

230 50 2 0,1 0,0529 0,04 0,036 1,15x10-4 0,21 
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ANEXO VI – CARACTERÍSTICAS DO FILTRO DE LIGAÇÃO DA UNIDADE DE 

PRODUÇÃO À REDE 
Tabela 19 - Características do filtro de ligação à rede dimensionado para cada unidade de 
produção. 

 
𝑳𝒇 

[H] 
𝑹𝒊 
[Ω] 

𝑪𝒇 

[µF] 
𝒇𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆 
[Hz] 

𝝃𝒇 

UNIDADE DE 

PRODUÇÃO 
0,0164 0,01 40 109,25 1 
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ANEXO VII – CARACTERIZAÇÃO MENSAL DO BALANÇO DE ENERGIA DO 

SISTEMA 

 

 

 
Fig. 41 – Produção e consumo de energia em cada mês, de acordo no regime de 

Microprodução, para cada cenário em estudo. 
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Fig. 42 – Produção e consumo de energia em cada mês, de acordo no regime de 

Autoconsumo, para cada cenário em estudo. 
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ANEXO VIII – CARACTERIZAÇÃO MENSAL DO BALANÇO ECONÓMICO DO 

SISTEMA 

 

 

 

Fig. 43 - Fatura e remuneração pela energia consumida e entregue à RESP para o regime de 
Microprodução para os três cenários em estudo. 
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Fig. 44 - Fatura no regime de Autoconsumo de energia regida pelo DL nº153/2014 para cada 

cenário em estudo.  
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ANEXO IX – ESTADO DE CARGA DA BATERIA AO LONGO DO ANO 

 

 
Fig. 45 - Estado de carga da bateria no Cenário A e Cenário B, em regime de Microprodução. 

 

 
Fig. 46 - Estado de carga da bateria no Cenário A e Cenário B, em regime de Autoconsumo. 
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ANEXO X – DIAGRAMA DE BLOCOS PARA COMANDO DO INVERSOR 

 
Fig. 47 – Diagrama de blocos para comando do inversor por modulação da largura do impulso 

de três níveis. 
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