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Resumo 

A utilização eficiente do sistema de distribuição em Baixa Tensão (BT) é uma preocupação do 

operador de redes de distribuição. Esta eficiência pode ser potenciada pela adoção de tecnologias de 

microgeração e de armazenamento de energia. A combinação destas tecnologias pode promover a 

redução das perdas energéticas e do consumo proveniente da rede a montante, constituindo assim 

uma forma eficaz de gestão da procura.  

É por isso importante perceber até que ponto as redes de distribuição de BT têm capacidade 

para acomodar a injeção de Microgeração Fotovoltaica (MF) e de que forma os Sistemas de 

Armazenamento de Energia (SAEs) permitem aumentar essa capacidade, num contexto de redes 

inteligentes. Com base nesta premissa foi desenvolvida uma metodologia que permite (i) avaliar a 

capacidade para acomodar a penetração de MF nas redes de distribuição de BT, (ii) avaliar de que 

forma esta capacidade é afetada pela utilização de SAEs, e por fim (iii) ilustrar a forma como a 

combinação destas tecnologias influencia o trânsito de energia e as perdas energéticas. 

Os resultados obtidos demonstram uma elevada permeabilidade da rede de distribuição de BT 

à penetração de MF e um aumento desta permeabilidade pela utilização de SAEs, que resulta numa 

diminuição significativa da energia solicitada à rede assim como das perdas energéticas nessa rede.  

 

Palavras-chave 

Redes Inteligentes, Microgeração Fotovoltaica, Armazenamento de Energia, Gestão da 

Procura, Eficiência de Redes de BT. 
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Abstract 

The distribution system operator is increasingly concerned about the efficient use of Low 

Voltage (LV) distribution grids. Such efficiency can be promoted by the adoption of solar microgeneration 

and energy storage technologies. These technologies when combined can help reducing energy losses 

and agregate consumption from the grid side, and therefore promote an effective demand side 

managenent.  

It is important to understand the extent to which LV grids have the capacity to accommodate the 

injection of Photovoltaic Microgeneration (PM) and how Energy Storage Systems (ESSs) allow to 

increase such capacity in a context of smart grids. Based on this premise, a methodology was developed 

that allows (i) to evaluate the hosting capacity for the penetration of PM in the LV grids, (ii) to assess 

how such capacity is affected by the use of ESSs, and finally (iii) to illustrate how the combination of 

these technologies impact onto power flow and energy losses. 

The results show a high hosting capacity of the LV distribution network to the penetration of PM 

and an increase of this capacity by the use of ESSs, which results in a significant reduction of the power 

delivered by the grid as well as of the overall grid energy losses. 

 

Keywords 

Smart Grids, Photovoltaic Microgeneration, Energy Storage, Demand Management, Efficiency 

of LV Networks. 
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Capítulo 1 

 

Introdução 
Este capítulo apresenta uma visão geral do trabalho. Inicialmente é referido o contexto e 

motivação desta dissertação, seguido dos seus objetivos e contribuições. Por fim é descrita, de forma 

breve, a estrutura deste documento e dos capítulos que o constituem. 
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1.1. Contexto e Motivação 

Esta dissertação foi proposta pela EDP Distribuição (EDPD) e pretende abordar alguns temas 

emergentes nos sistemas de distribuição de energia, em redes de Baixa Tensão (BT). Os temas que 

se pretendem tratar no decorrer desta dissertação são: gestão da procura, microgeração e 

armazenamento de energia, que num cenário de Redes Inteligentes (RI) podem contribuir para a 

melhoria da eficiência do sistema de distribuição de BT.  

É cada vez maior a preocupação, por parte do Operador de Redes de Distribuição (ORD), para 

que haja uma utilização eficiente do sistema de distribuição de BT. Esta eficiência pode ser promovida 

pela adoção de tecnologias de Microgeração Fotovoltaica (MF) por parte dos consumidores, que assim 

passam a produzir energia, resultando numa diminuição do seu consumo proveniente da rede de 

distribuição e, consequentemente, das perdas energéticas desta. Existem benefícios para ambas as 

partes (ORD e consumidores), mas é necessário aferir a capacidade do sistema de distribuição de BT 

para a instalação de MF. 

No futuro, a penetração de MF será uma realidade a ter em conta, uma vez que a tendência 

será apostar na produção de energia não-poluente e amplamente distribuída. Com o aumento deste 

tipo de instalações, na perspetiva do ORD, é de considerar dois cenários: a carga do lado da rede será 

menor, pelo facto dos clientes possuírem na sua habitação um equipamento que lhes permite consumir 

energia sem recorrer ao sistema de distribuição e, por isto, é aumentada da eficiência  do mesmo; por 

outro lado quando se encontram em produção e o consumo por parte dos clientes é inferior a esta, ou 

mesmo inexistente, poderão registar-se constrangimentos ao nível da rede de distribuição de BT. Estes 

constrangimentos devem-se, essencialmente, à injeção de energia não consumida na rede, impedindo 

o seu normal funcionamento e podendo provocar períodos de interrupção no fornecimento de energia, 

resultantes de violações de tensão e corrente. 

Relativamente ao armazenamento de energia destaca-se que este tipo de tecnologia potencia 

a penetração de MF, por ser um sistema auxiliar que permite que a energia produzida não tenha que 

ser consumida nem injetada na rede, aquando da sua produção, podendo ser armazenada em baterias. 

Estas duas tecnologias combinadas conduzirão a um cenário em que as necessidades energéticas são 

satisfeitas pela microgeração, em certos períodos do dia (devido à intermitência deste tipo de 

tecnologia) e o excesso de energia produzida é armazenada, permitindo aos clientes consumir a 

energia presente nos Sistemas de Armazenamento Energia (SAEs) quando lhes aprouver. Da 

perspetiva do ORD, a implementação de SAEs ao nível dos consumidores pode servir como solução 

para o excesso de energia injetada na rede, mitigando possíveis violações de tensão e corrente. Assim 

é possível evitar o desperdício energético e perturbações ao nível rede de distribuição de BT. 

Para além dos benefícios acima referidos, na adoção de tecnologias de produção e 

armazenamento de energia, é ainda importante destacar as potencialidades destas para uma gestão 

autónoma da procura, por parte dos consumidores. Mais uma vez, o conciliar destas tecnologias 

permite uma redução da carga do lado da rede de distribuição de BT, diminuindo o consumo energético 
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que é suprido através dos Postos de Transformação de Distribuição (PTDs), em certos períodos do dia, 

constituindo, assim, uma forma de Gestão da Procura (GP). 

1.2. Objetivos e Contribuições 

Exposta a generalidade do problema passa-se agora à definição das etapas específicas 

propostas para a concretização do mesmo. Para tal, definiram-se os seguintes objetivos: 

- Avaliar a permeabilidade do sistema atual de distribuição de BT para a penetração de MF; 

- Perspetivar o crescimento do armazenamento de energia como potenciador da penetração de 

microgeração em redes de BT, atuando como mitigador de possíveis violações; 

- Avaliar o impacto da penetração de MF ao nível das perdas energéticas em redes de BT; 

- Avaliar o impacto do armazenamento de energia ao nível das perdas energéticas em redes de BT;  

- Perspetivar a utilização de MF e de SAEs como tecnologias promotoras de uma gestão da procura a

tiva, por parte dos clientes. 

O primeiro objetivo contempla a análise do sistema de distribuição de BT quanto à sua 

permeabilidade para instalação de pontos de MF. É importante perceber até que ponto existe a 

possibilidade de instalar MF sem que esta condicione o normal funcionamento da rede de distribuição. 

Para tal irá recorrer-se a uma rede-tipo urbana e a uma rede-tipo rural para a realização deste estudo, 

que permitirão fazer uma generalização dos resultados obtidos para redes de distribuição de BT 

semelhantes. 

O segundo objetivo surge interligado com a primeiro, com o intuito de perceber até que ponto 

o crescimento de SAEs na rede pode potenciar a instalação de MF. As instalações de MF, a implementar 

na rede, são uma fonte de energia intermitente pelo que existirão períodos em que estas poderão não 

estar ativas. Os SAEs apresentam-se como uma mais-valia, permitindo satisfazer algum do consumo 

dos clientes, assim como armazenar energia produzida pela MF e não consumida pelos clientes, 

reduzindo, assim, a injeção desta na rede. Desta forma, considera-se ser possível mitigar violações de 

corrente e de tensão, que poderão surgir pela penetração de MF nas redes de distribuição de BT. 

O terceiro e o quarto objetivo visam a análise das perdas energéticas que se registam em redes 

de distribuição de BT sem MF e SAEs, com MF, com MF e SAEs. Pretende-se aferir de que forma a 

utilização destas tecnologias influencia as perdas energéticas, analisando a sua variação por 

comparação com o estado original das redes-tipo em estudo.   

O quinto objetivo passa por analisar de que forma a MF e os SAEs podem promover uma GP 

por parte dos consumidores, reduzindo o seu consumo proveniente da rede de distribuição de BT. 

Prevê-se que, pela utilização destas tecnologias, se verifique um consumo inferior ao verificado 

originalmente, em certos períodos do dia. Da perspetiva do ORD, esta redução do consumo resultará 

numa diminuição da carga do lado da rede de BT e permitirá aumentar a eficiência desta. 
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1.3. Estrutura da Dissertação 

No segundo capítulo é apresentada uma breve revisão do estado da arte, ao nível dos temas 

abordados na realização desta dissertação. Esta revisão tem o intuito de enquadrar este trabalho nas 

temáticas que o compõem: microgeração, armazenamento de energia e gestão da procura, num 

contexto de RI. Pretende-se, neste capítulo, expor informação relativa à investigação realizada nestas 

áreas. 

No terceiro capítulo são descritas as metodologias aplicadas para a consecução dos objetivos 

propostos. Inicialmente são descritas as redes-tipo, uma urbana e uma rural, sobre as quais incide este 

estudo; e os diagramas de produção e de consumo que foram utilizados como base para o trabalho 

desenvolvido. Seguidamente é apresentado o método utilizado para o estudo da penetração de MF nas 

redes acima referidas, utilizando o software DPlan. É também caracterizado o SAE utilizado como base 

para este trabalho e descrito um algoritmo desenvolvido no programa MATLAB, para manipulação de 

digramas de consumo e produção, tendo em conta a utilização de baterias de armazenamento nas 

redes de BT. Por fim é referida a forma como serão avaliados os resultados da manipulação dos 

diagramas de consumo e produção, utilizando, novamente, o programa DPlan. 

No quarto capítulo são apresentados os resultados obtidos em cada uma das fases deste 

trabalho. São apresentados os resultados referentes: à penetração de MF nas duas redes-tipo 

estudadas; à utilização de SAEs e de MF, e consequente validação dos mesmos; à variação do 

consumo e trânsito de energia pela inclusão das tecnologias de microgeração e armazenamento de 

energia.  

O quinto, e último, capítulo é composto por um breve enquadramento da temática, um resumo 

das metodologias utilizadas e dos resultados obtidos, seguidos das conclusões da realização deste 

trabalho. Por fim, é sugerido trabalho futuro no âmbito dos temas abordados na realização desta 

dissertação. 
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Capítulo 2 

 

Revisão do Estado da Arte 
Neste capítulo é apresentada uma breve revisão do estado da arte, ao nível dos temas tratados 

na realização desta dissertação. Esta revisão tem como intuito o enquadramento deste trabalho nas 

temáticas que o compõem: microgeração, armazenamento de energia e gestão da procura, num 

cenário de redes inteligentes. 
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2.1. Introdução 

O tema desta dissertação enquadra-se na área científica de Energia, abordando, na perspetiva 

do distribuidor de energia elétrica, a implementação de microgeração, armazenamento de energia e 

gestão da procura, num cenário de redes inteligentes.  

Numa perspetiva de futuro, onde a produção distribuída terá um papel incontornável, é 

importante evidenciar os seus benefícios e os prejuízos que se farão sentir na rede de distribuição de 

BT. Com o aumento da adesão a este tipo de tecnologia por parte dos consumidores, é necessário que 

a rede de distribuição esteja preparada para tal, de modo a evitar constrangimentos.  É, portanto, 

importante avaliar a capacidade atual do sistema de distribuição para instalar microgeração e de que 

forma esta pode ser potenciada. 

Neste contexto, é de elevado interesse aferir que fatores podem contribuir para o aumento de 

penetração de MF e como estes podem ser aplicados na rede. Decidiu-se considerar a utilização de 

SAEs, como forma de potenciar a penetração de microgeração. Tal é conseguido através do 

armazenamento da energia produzida pela MF e que não é consumida pelos clientes, reduzindo, assim, 

a injeção desta na rede. A aplicação combinada de MF e SAEs permitirá mitigar possíveis 

constrangimentos provocados pela instalação de microgeração em redes de BT, assim como reduzir o 

consumo dos clientes proveniente da rede de distribuição, constituindo assim uma forma de gestão 

autónoma da procura. 

2.2. Redes Inteligentes 

As RI serão o futuro das redes de distribuição e, como tal, diversos estudos têm sido efetuados 

para evidenciar os seus benefícios e aplicabilidade. Uma rede inteligente tem na sua constituição 

aparelhos de comunicação e será uma realidade nas redes de distribuição. Este tipo de redes utiliza a 

energia e as comunicações de uma forma bidirecional para criar uma rede de distribuição automatizada 

e amplamente distribuída [1].  

A necessidade do desenvolvimento deste tipo de tecnologia prende-se, essencialmente, com a 

crescente complexidade das redes de distribuição, o aumento da procura, a exigência de melhores 

garantias de serviço, segurança e eficiência, assim como, as preocupações ambientais e a 

sustentabilidade energética [2]. Verifica-se que uma interligação de recursos aplicáveis às redes 

inteligentes, tais como energias renováveis, armazenamento de energia e gestão da procura podem 

ser potenciadores de uma melhoria significativa dos fatores enunciados anteriormente [2]. 

2.3. Microgeração 

A microgeração permite uma distribuição de recursos ao nível da produção de energia e é capaz 

de oferecer certas garantias ao nível do fornecimento desta. A investigação desenvolvida nesta área 

aponta para a existência de alguns fatores prejudiciais associados ao desenvolvimento desta 

tecnologia, nomeadamente o aumento da tensão local e a possível excedência do limite térmico de 
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cabos e transformadores [3]. Estes fatores constituem uma limitação à penetração de pontos de 

microgeração, sendo crucial para o distribuidor de energia determinar esta limitação. 

Isto conduz a que haja a necessidade de avaliar cuidadosamente a instalação de pontos de 

microgeração, nomeadamente pelo facto de levar à necessidade de implementação de novas 

proteções, adequadas a esta realidade [3]. De forma alternativa e potenciadora surge o armazenamento 

de energia, como forma de dotar o sistema de distribuição para o aumento da penetração deste tipo de 

tecnologia [4]. 

Ainda assim, os benefícios na instalação de pontos de microgeração são inquestionáveis sendo 

estes a diminuição de emissões de dióxido de carbono, a redução substancial das perdas nos 

elementos de distribuição e o aumento da segurança no fornecimento de energia, entre outros [3]. Daí 

a importância de perceber como a produção distribuída de energia pode ser potenciada sem prejudicar 

o normal funcionamento do sistema de energia. 

2.4. Armazenamento de Energia 

Em relação ao armazenamento de energia, a pesquisa levada a cabo denota vários benefícios 

na adoção deste tipo de tecnologia. Verifica-se um desenvolvimento de metodologias sustentáveis de 

viabilidade técnica e económica para implementação de armazenamento, em sistemas de energia [5]. 

Outros dos esforços desenvolvidos nesta área passam pelo dimensionamento, otimização e controlo 

das baterias dos SAEs para várias aplicações [6]-[8]. Constatou-se ainda uma tendência na aplicação 

de baterias de iões de lítio para aplicação em SAEs devido à sua elevada eficiência nos processos de 

carga e descarga, assim como pela sua elevada densidade energética [9].  

A microgeração e o armazenamento de energia têm vindo a ser interligados, sendo esta relação 

uma mais-valia para ambos. Em [10] é apresentado um algoritmo para avaliar a capacidade de uma 

bateria chumbo-ácido armazenar energia elétrica, onde se evidencia ainda a capacidade dos SAEs 

potenciarem a versatilidade da microgeração, por permitirem satisfazer a variabilidade no consumo de 

energia elétrica. Resultados obtidos nesta área mostram que, em alguns casos, a necessidade de 

injetar energia proveniente de microgeração na rede de distribuição pode ser reduzida em cerca de 

90% e que a eficiência deste tipo de SAEs varia entre 70% e 72% [10]. Apesar disto, prevê-se que as 

convencionais baterias de chumbo-ácido venham a ser substituídas por baterias de redox de vanádio, 

ou outras mais sofisticadas [11]. 

2.5. Gestão da Procura 

A gestão da procura é um tema cada vez mais relevante no que toca à sustentabilidade e 

eficiência dos sistemas de distribuição de energia elétrica. Este é definido como as alterações no 

consumo de energia, por parte dos consumidores, em relação ao que seria o seu consumo normal, 

como resposta às variações do preço da energia ao longo do dia, assim como os incentivos financeiros, 

dados aos clientes, para que estes reduzam o seu consumo de energia quando o preço desta é mais 
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elevado [12]. Diversos programas e metodologias têm vindo a ser evidenciados para aplicação de 

gestão da procura [12]-[14].  

Relativamente à aplicação de gestão da procura é necessário evidenciar os seus benefícios e 

desafios. Em relação aos seus benefícios destacam-se o potenciamento da penetração de energias 

renováveis por possível compensação na flutuação da produção destas, o aumento da eficiência 

económica através da variação do preço da energia em tempo real e a redução na capacidade dos 

sistemas de geração. No que toca aos desafios impostos, de realçar a aplicação de estratégias de 

controlo confiáveis, uma estrutura de mercado que possibilite otimizar os recursos da gestão da 

procura, sendo que a maior dificuldade se prende com o facto de este tema ter pouca implementação 

prática, até à data, o que leva a que tenham de ser feitas muitas suposições para o estudo deste [15]. 

Neste contexto, é importante, ainda, definir o conceito de Demand Side Management (DSM). O 

sistema de DSM é um conjunto de medidas para melhoria do sistema de energia, do lado do 

consumidor. Este é composto por fatores como a melhoria da eficiência de energia, a criação de tarifas 

dinâmicas, assim como incentivos económicos para adoção destas técnicas e ainda sistemas de 

controlo em tempo real para recursos energéticos distribuídos [16].  

Pensa-se que com o aumento de redes inteligentes, a gestão da procura terá um papel 

incontornável nos sistemas de energia, assim como nas operações do mercado energético, de tal modo 

que o distribuidor de energia terá que ter em conta esta realidade para estudo e controlo da rede [17]. 

De uma perspetiva económica pensa-se que a aplicação da gestão da procura pode adiar o 

investimento para melhoramento da rede de distribuição [18]. 

A gestão da procura relacionada com a microgeração e o armazenamento de energia também 

tem sido parte constituinte da investigação realizada. Têm-se desenvolvido esforços com o intuito de 

avaliar os efeitos de combinar os três temas acima referidos, analisando as alterações ao nível das 

potências ativa e reativa, perdas energéticas nos sistemas, perfis de tensão e emissões harmónicas 

[19]. Ainda de referir, apesar de não se pretender estudar a influência dos veículos elétricos nesta 

dissertação, que o cenário de análise pode e irá ter conta estes veículos aliados à gestão da procura e 

ao armazenamento de energia [20]. 
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Capítulo 3 

 

Metodologia  
Neste capítulo são evidenciadas as metodologias aplicadas com vista a consecução dos 

objetivos propostos no primeiro capítulo. Inicialmente são descritas as redes-tipo que foram utilizadas 

como base para o estudo desenvolvido, assim como os diagramas de consumo e produção utilizados. 

Seguidamente é apresentado o método utilizado para o estudo da penetração de MF nas redes acima 

referidas. É também caracterizado o SAE utilizado como base para este trabalho e descrita a 

abordagem utlizada para o estudo da penetração de MF aliada ao armazenamento de energia. 
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3.1. Caracterização das Redes-tipo de BT 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas duas redes-tipo de distribuição de BT: 

uma rede-tipo urbana e uma rede-tipo rural. Estas redes foram fornecidas e desenvolvidas pela EDPD 

com o intuito de representar redes urbanas com um PTD de 400 kVA de potência instalada e redes 

rurais com um PTD de 100 kVA de potência instalada. 

A rede-tipo com um PTD de 400 kVA de potência instalada é representativa de zonas 

suburbanas, maioritariamente constituídas por moradias, onde se prevê uma maior adesão a 

tecnologias de MF por parte dos consumidores. Na Tabela 3.1 é possível observar o número de PTDs 

de 400 kVA em serviço, no sistema de distribuição nacional de BT [21]. Já a rede-tipo com um PTD de 

100 kVA foi dimensionada para caracterizar redes de BT com esta potência instalada, mas também 

redes que possuam PTDs de 160 kVA. Recorrendo, novamente, à Tabela 3.1 é possível verificar que 

esta rede-tipo é bastante representativa do sistema de distribuição de BT, em ambiente rural [21]. 

Tabela 3.1 – Número de PTDs em serviço no sistema de distribuição de BT por potência instalada [21]. 

Potência instalada  

[kVA] 

Número de PTDs em Serviço 

no Sistema de Distribuição 

de BT [#] 

>50 1043 

50 7994 

50-100 306 

100 14454 

100-160 69 

160 

 

 

 

5350 

160-250 

 

762 

250 

 

9781 

250-400 833 

400 7871 

400-630 860 

630 10071 

630-1260 812 

1260 1207 

>1260 301 

Sem dados 320 

 

 O estudo incidido nestas redes permitirá a extrapolação dos resultados obtidos para redes 

semelhantes presentes no sistema de distribuição de BT nacional. De referir que os clientes 

descaracterizados presentes nestas redes-tipo têm a sua potência contratada compreendida entre 1,15 

kVA e 41,4 kVA, sendo considerados clientes de Baixa Tensão Normal [22]. 
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3.1.1. Rede-tipo Urbana  

A rede-tipo urbana de BT utilizada tem na sua constituição um PTD de 400 kVA de potência 

instalada, com uma relação de transformação de 15 kV/400 V e quatro saídas, ao qual estão afetos 

130 clientes, distribuídos por um total de 132 nós, interligados por 425 ramos, verificando-se, ainda, a 

existência de 9 Armários de Distribuição (ADs). Nesta rede-tipo a instalação é maioritariamente 

subterrânea, tendo 1313,25 m de rede subterrânea e 718,80 m de rede aérea, perfazendo um total de 

2032,05 m de comprimento de rede.  

Os clientes que compõem esta rede têm as suas potências contratadas compreendidas entre 

1,15 kVA e 27,6 kVA, assumindo-se, para efeitos de estudo, que todos têm tarifa simples contratada. 

Na Tabela 3.2 é possível observar o número de clientes por potência contratada, concluindo-se que a 

potência contratada total desta rede-tipo de é de 839,50 kVA.  

Tabela 3.2 – Potências contratadas e número de clientes com as mesmas para a rede-tipo urbana. 

Potência Contratada 

 [kVA] 

Número de Clientes  

[#] 

 

 ggfgfg 

 [] [] 

1,15 5 

2,3 3 

3,45 46 

4,6 8 

5,75 3 

6,9 38 

10,35 15 

13,8 6 

17,25 5 

27,6 1 

 

Esta rede-tipo tem uma configuração não radial, própria das redes de BT, e pode ser observada 

na Figura 3.1. As diferentes cores dos ramos à saída do PTD de 400 kVA representam cada uma das 

quatro saídas deste e as cores nos pontos de carga representam o seu nível de tensão. No Anexo A é 

apresentada uma legenda para os diversos elementos constituintes da rede (Tabela A.1) e o código de 

cores relativo aos níveis de tensão (Tabela A.2) [23]. 
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Figura 3.1 – Configuração da rede-tipo urbana, com um PTD de 400 kVA. 

3.1.2. Rede-tipo Rural 

A rede-tipo rural de BT utilizada tem na sua constituição um PTD de 100 kVA de potência 

instalada, com uma relação de transformação de 15 kV/400 V e três saídas, ao qual estão afetos 52 

clientes, distribuídos por um total de 92 nós e interligados por 236 ramos, não se verificando a existência 

de nenhum AD, como é típico nas redes rurais. Esta rede-tipo é maioritariamente aérea, tendo 

2204,49 m de rede aérea e 1 m de rede subterrânea, perfazendo um total de 2205,49 m de comprimento 

de rede.  

Os clientes que compõem esta rede têm as suas potências contratadas compreendidas entre 

3,45 kVA e 13,8 kVA, assumindo-se, para efeitos de estudo, que todos têm contratada tarifa simples. 

Na Tabela 3.3 é possível observar o número de clientes por potência contratada, verificando-se uma 

potência contratada total de 299 kVA.  

Tabela 3.3 – Potências contratadas e número de clientes com as mesmas para a rede-tipo rural. 

Potência contratada  

[kVA] 

Número de clientes 

[#] 

3,45 23 

4,6 4 

5,75 2 

6,9 15 

10,35 7 

13,8 1 

 

À semelhança da rede-tipo urbana, esta rede tem uma configuração não radial e pode ser 

observada na Figura 3.2. As diferentes cores dos ramos à saída do PTD de 100 kVA que representam 

cada uma das três saídas deste e as cores nos pontos de carga representam o seu nível de tensão. 
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No Anexo A é apresentada uma legenda para os diversos elementos constituintes da rede (Tabela A.1) 

e o código de cores relativo aos níveis de tensão (Tabela A.2) 

 

Figura 3.2 - Configuração da rede-tipo rural, com um PTD de 100 kVA. 

3.2. Caracterização dos Diagramas de Consumo 

De modo a possibilitar a simulação das redes-tipo acima apresentadas foi necessária a 

atribuição de diagramas de carga a cada um dos clientes. Os diagramas utilizados foram fornecidos 

pela empresa AmberTREE, que desenvolve o programa DPlan utilizado pela EDPD para estudos de 

rede e que, como tal, foi utlizado no desenvolvimento deste trabalho. 

Estes perfis de consumo foram desenvolvidos consoante a potência contratada de cada cliente 

e alocados aos mesmos. Cada diagrama de consumo é constituído de 96 pontos, onde cada ponto 

representa o consumo médio de um determinado cliente, em kW, durante 15 minutos, resultando num 

perfil diário de consumo (24 horas). Para efeitos de simulação, considerou-se cada diagrama de 

consumo, atribuído a cada um dos clientes, como sendo o diagrama médio de consumo diário, ao longo 

de um ano. 

De forma a serem corretamente carregados para o programa DPlan, os diagramas de consumo 

estão associados a um ficheiro de comandos que atribui a cada ponto de carga correspondente. Os 

ficheiros que contêm a informação relativa aos diagramas de consumo e os ficheiros de comandos, que 

permitem a sua alocação aos respetivos clientes, apresentam uma formatação própria para que o 

programa DPlan consiga interpretá-los.  
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3.3. Caracterização dos Diagramas de Produção 

Ao contrário dos diagramas de consumo, que são fornecidos por via externa ao programa 

DPlan, os diagramas de produção são gerados pelo próprio tendo em conta um conjunto de 

especificações fornecidas pelo utilizador, e que serão descriminadas no ponto 3.4.1.  

Visto que se pretende realizar uma análise anual ao trânsito de energia, nas duas redes-tipo, 

em vários cenários de penetração de microgeração, este software gera doze diagramas de produção, 

para cada cliente que detenha um ponto de MF. Estes diagramas são referentes às quatro estações do 

ano, onde para cada estação são gerados três diagramas: um referente aos dias úteis, um referente a 

sábados e outro referente a domingos. À semelhança dos diagramas de consumo, os diagramas de 

produção representam um dia de produção média e, como tal, são constituídos por 96 pontos, 

representando cada ponto a produção média durante 15 minutos, em kW. 

Obtidos os doze perfis de produção, para cada cliente, é feita uma média dos mesmos com 

vista à obtenção de um diagrama médio de produção diário, ao longo de um ano. Estes diagramas 

serão posteriormente fornecidos ao programa DPlan possibilitando a simulação dos diversos cenários. 

Os diagramas acima referidos também carecem de um ficheiro de comandos que permita ao software 

utilizado atribui-los aos nós da rede correspondentes. Aqui difere dos diagramas de consumo que são 

alocados diretamente ao ponto de carga e não ao nó da rede ao qual os pontos de carga estão ligados. 

No Anexo B são apresentados os diagramas de produção média diária, ao longo de um ano, 

para as potências nominais dos painéis fotovoltaicos de 1 kW (Figura B.1), 1,5 kW (Figura B.2) e 2 kW 

(Figura B.3). 

3.4. Penetração de Microgeração Fotovoltaica 

Nesta parte do trabalho o objetivo é definir uma metodologia que possibilite aferir a 

permeabilidade do sistema de distribuição de BT para a penetração de MF e avaliar a influência deste 

tipo de tecnologia na variação de perdas energéticas. Visando a consecução dos objetivos propostos, 

foram realizadas simulações de trânsito de energia nas duas redes-tipo, para várias taxas de 

penetração, em diferentes cenários. Nestas simulações procurou-se evidenciar possíveis violações de 

tensão e corrente resultantes da instalação de microgeração, que poderiam limitar a penetração da 

mesma, assim como extrair o valor registado ao nível das perdas energéticas. Para tal recorreu-se ao 

programa de cálculo de trânsito de energia: DPlan. 

Para este estudo definiram-se quatro cenários de penetração de MF: 

- Cenário 1: clientes com uma potência contratada superior a 5,75 kVA podem instalar painéis 

fotovoltaicos com 1 kW de potência nominal; 

- Cenário 2: clientes com uma potência contratada superior a 3,45 kVA podem instalar painéis 

fotovoltaicos com 1 kW de potência nominal; 

- Cenário 3: clientes com uma potência contratada superior a 5,75 kVA podem instalar painéis 

fotovoltaicos com 2 kW de potência nominal;  
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- Cenário 4: clientes com uma potência contratada superior a 3,45 kVA podem instalar painéis 

fotovoltaicos com 1,5 kW de potência nominal.  

Estes cenários foram definidos com o intuito de tentar aferir em que medida a potência nominal 

dos painéis fotovoltaicos e a potência contratada dos diversos clientes podem contribuir para 

condicionar a penetração de MF. 

3.4.1. DPlan  

Utilizando o software DPlan foram simulados os quatro cenários acima apresentados, num 

período anual. Este programa apresenta uma funcionalidade que permite, numa dada rede, gerar 

pontos de MF aleatoriamente dado o modo de aleatoriedade (proporcional – onde a probabilidade de 

ser atribuído um painel fotovoltaico a um determinado cliente é tanto maior quanto maior for a sua 

potência contratada; ou uniforme – onde a probabilidade de ser atribuído um painel fotovoltaico a um 

determinado cliente é igual para todos os clientes, independentemente da sua potência contratada), as 

potências contratadas mínima e máxima para atribuição de pontos de microgeração, a percentagem 

de clientes sobre a qual se pretende que sejam alocados painéis fotovoltaicos (sendo esta percentagem 

referente ao número de clientes da rede que tenham as suas potências contratadas entre os limites 

anteriormente referidos) e por fim a potência nominal do ponto de MF. 

Para cada um dos cenários explicitados optou-se por um modo de aleatoriedade proporcional, 

pois quanto maior é a potência contratada de um determinado cliente, usualmente, maior é o seu 

consumo pelo que será mais vantajoso para estes clientes optarem pela instalação de um sistema de 

painéis fotovoltaicos, assim como para o ORD. As potências contratadas mínimas foram variadas 

consoante o cenário que se pretendia analisar, assim como a potência nominal dos pontos de MF. A 

potência máxima contratada tinha o valor de 41,4 kVA, não sendo um fator restritivo de penetração de 

microgeração, pois todas as potências contratadas nas redes-tipo estudadas estão abaixo deste valor.  

No que diz respeito à percentagem de clientes aos quais eram atribuídos painéis fotovoltaicos, 

esta experimentou uma variação de 10% em 10% até à taxa total de penetração, em cada um dos 

cenários estudados. Uma nota importante relativamente a estas percentagens pelo facto de, por 

exemplo, uma taxa de 100% de penetração, num determinado cenário, não implica que todos os 

clientes acima da potência mínima contratada definida passem a ter um sistema de painéis 

fotovoltaicos. Em termos concretos representa que existindo um determinado número de clientes que 

tenha as suas potências contratadas acima do valor mínimo, definido em cada cenário, para atribuição 

de microgeração solar, também existirão o mesmo número de pontos de MF na rede, havendo a 

possibilidade de ser atribuído mais do que um painel fotovoltaico a cada cliente. 

 Em cada rede-tipo, nos quatro cenários estudados, para cada taxa de penetração 

experimentada, os diagramas de produção gerados foram tratados conforme descrito em 3.3 e 

alocados juntamente com os diagramas de consumo num único ficheiro, acompanhado dos devidos 

ficheiros de comandos. Assim é possível realizar a análise pretendida, sendo impreterível que estes 

diagramas estejam no mesmo ficheiro de modo a evitar uma incorreta interpretação por parte do DPlan. 
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Relativamente a cada taxa de penetração de MF, em cada um dos quatro cenários, era 

necessário verificar se era obtido algum tipo de violação e extrair o valor referente às perdas 

energéticas. Estas perturbações podem ser verificadas e o valor de perdas obtido, requerendo ao 

programa DPlan um relatório de sistema, onde consta: a energia ativa fornecida, em MWh/ano; a 

energia reativa fornecida, em Mvarh/ano; as perdas energéticas, em MWh/ano; o número de power 

flows realizados; o número de violações de corrente verificadas; o valor da violação máxima de 

corrente, em percentagem; a identificação do ramo onde se verificou a violação máxima de corrente; o 

número de violações de tensão verificadas; a tensão máxima obtida, em p.u.; a identificação do nó 

onde se verificou a tensão máxima; a tensão mínima obtida, em p.u.; a identificação do nó onde verificou 

a tensão mínima. 

Em termos do funcionamento do software DPlan e do método escolhido para a realização deste 

estudo, é importante ressalvar o facto de que as possíveis violações de corrente ou tensão são 

resultantes de uma alocação de MF específica. Visto que esta alocação é resultado de um processo 

aleatório de distribuição proporcional, para a mesma taxa de penetração de microgeração, no mesmo 

cenário, pode dar-se o caso de se verificarem violações numa simulação de trânsito de energia e noutra 

não. Isto deve-se à especificidade da alocação de painéis fotovoltaicos e ao facto do número destes 

painéis que é atribuído a cada cliente ser variável em cada simulação realizada. Pretende-se, assim, 

evidenciar algumas das possíveis problemáticas resultantes da instalação de MF nas redes de 

distribuição de BT, tentado aferir o nível de permeabilidades das redes analisadas para a penetração 

deste tipo de microgeração. 

3.5. Microgeração Fotovoltaica e Armazenamento de Energia  

Nesta fase do trabalho o objetivo passa por definir uma metodologia que permita aferir se com 

a instalação de SAEs a taxa de penetração de MF nas redes-tipo de BT estudadas pode ser potenciada, 

garantindo a inexistência de qualquer tipo de violação, nestas condições; avaliar a variação ao nível 

das perdas energéticas pela utilização de MF e SAEs na rede; aferir a influência destes sistemas ao 

nível do trânsito de energia e consumo proveniente da rede. Para tal recorreu-se ao software MATLAB 

para manipulação dos diagramas de consumo e produção dos vários clientes pertencentes a cada uma 

das redes-tipo, em cada cenário.  

Foi desenvolvido um algoritmo que procura otimizar o consumo energético de cada cliente, em 

cada período de 15 minutos, minimizando a energia que é injetada na rede de distribuição de BT. O 

ponto de partida para aplicação do algoritmo acima referido será, para cada um dos quatro cenários, 

cada taxa de penetração de MF estudada, em cada uma das redes-tipo. Aplicado o algoritmo pretende-

se simular o comportamento de cada uma das redes e extrair as informações necessárias com vista a 

atingir os objetivos acima referidos. 

3.5.1. Caracterização do Sistema de Armazenamento de Energia 

O sistema de armazenamento considerado tem como base o sistema utilizado no Projeto 

Europeu “Sensible” que se encontra em desenvolvimento pela EDPD, na vila de Valverde, em Évora 
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[24]. Este projeto apresenta várias componentes ao nível do armazenamento de energia e de 

microgeração, sendo que o que se pretende destacar é o facto de que cada cliente que tem instalado 

um sistema de painéis fotovoltaicos também possui uma bateria LG Chem RESU 3.3, com 3,3 kWh de 

capacidade [25]. Associado a esta bateria existe um conjunto de equipamentos [26] que permitem o 

correto funcionamento da mesma e a conexão com a rede de distribuição de BT. 

O sistema auxiliar para conexão da bateria à rede é composto por: 

- Um inversor Sunny Island 3.0M; 

- Um Sunny Remote Control (SRC-20); 

- Um Sunny Island Speedwire; 

- Um Sunny Home Manager; 

- Um SMA Energy Meter. 

No Anexo C é possível observar o esquema de ligação monofásico (Figura C.1) e trifásico 

(Figura C.2) dos painéis fotovoltaicos, bateria e diversos componentes auxiliares, em conexão com a 

rede de BT. 

3.5.2. Algoritmo MATLAB 

O algoritmo desenvolvido em MATLAB, que pode ser consultado no Anexo D, começa por 

receber os ficheiros de formato .txt que contêm informação relativa ao consumo e produção de cada 

cliente (isto no caso de o cliente ter um ponto de MF), assim como a informação relativa ao nó da rede 

em cada cliente está conectado. Após serem carregados, os ficheiros são alocados em células, através 

da função le_ficheiro.m, para posterior tratamento da informação. Como referido anteriormente os 

diagramas de consumo utilizados foram considerados como sendo representativos de um consumo 

médio diário ao longo de um ano, para cada cliente, assim como os diagramas de produção. Visto que 

o DPlan gera doze diagramas de produção, conforme foi explicitado no ponto 3.3., foi criada uma função 

matriz_prod.m que é responsável por alocar os dados presentes nos ficheiros de formato .txt em 

matrizes, evitando assim a repetição de código.    

É importante referir, novamente, que, no programa DPlan, os diagramas de produção são 

alocados aos nós da rede ao passo que os diagramas de consumo são alocados aos pontos de carga 

que estão conectados aos nós da rede. Dado este facto, houve necessidade de alguma manipulação 

dos dados relativos à produção, com o intuito de determinar quais os clientes de determinado nó que 

deteriam sistemas de painéis fotovoltaicos e quantos seriam, isto porque nesta distribuição aleatória 

não é possível limitar o número de painéis fotovoltaicos que cada cliente poderá vir a deter. Por isto, 

após os ficheiros serem carregados, é feita a distribuição dos pontos de MF pelos clientes presentes 

em cada rede-tipo, tendo em conta o método de atribuição de pontos (distribuição proporcional) 

utilizado pelo programa DPlan. 

A título ilustrativo suponha-se um nó da rede com quatro clientes com potências contratadas de 

3,45 kVA, 5,75 kVA, 6,9 kVA e 10,35 kVA. Recorrendo ao ficheiro de comandos para atribuição dos 

painéis fotovoltaicos, sabe-se que existem neste nó da rede dois pontos de MF. Suponha-se o cenário 
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2 onde apenas clientes com potência contratada superior a 3,45 kVA instalam painéis fotovoltaicos com 

1 kW de potência nominal, sobram, neste nó, os clientes com potência contratada de 5,75 kVA, 6,9 kVA 

e 10,35 kVA para atribuir dois pontos de MF. Atendendo que o modo de aleatoriedade utilizado foi o 

proporcional, acima descrito, os painéis fotovoltaicos serão atribuídos aos clientes com 6,9 kVA e 10,35 

kVA de potência contratada. 

Alocados os diagramas de produção e de consumo de cada cliente em matrizes procedeu-se à 

entrada em conta com o sistema de armazenamento. Como referido no ponto anterior cada cliente que 

tem instalado um painel fotovoltaico também possui uma bateria LG Chem RESU 3.3, com 3,3 kWh de 

capacidade [25]. Assim, para efeito de concretização do algoritmo, todos os clientes que possuírem um 

ou mais painéis fotovoltaicos estão também dotados de uma bateria de 3,3 kWh, cujo rendimento é de 

95% (𝜂𝑏𝑎𝑡) [25], associada a um inversor com rendimento de 95,5% (𝜂𝑖𝑛𝑣) [26]. De notar que se 

desprezou o rendimento do inversor ligado aos painéis fotovoltaicos [27], pois o DPlan não entra em 

conta com este rendimento para o cálculo de trânsito de energia e ainda por este ter um valor máximo 

de 97,2%. 

O algoritmo desenvolvido procura aferir a cada 15 minutos se a potência disponibilizada pelos 

painéis fotovoltaicos (𝑃𝑝𝑟𝑜𝑑) é suficiente para suprir o consumo (𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠), isto para cada cliente. No caso 

de ser suficiente existem duas possibilidades: a produção é igual ao consumo ou a produção é superior 

ao consumo. No caso de serem iguais o consumo resultante (𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠
∗) será igual a zero e nada mais 

sucede, no caso da produção ser superior ao consumo, o consumo resultante (𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠
∗) será novamente 

zero e existem duas alternativas para o excesso produzido: se a bateria tiver capacidade (𝑃𝑏𝑎𝑡) de 

armazenar este excesso o mesmo é armazenado; caso a bateria se encontre no máximo da sua 

capacidade (𝑃𝑏𝑎𝑡𝑚á𝑥) o excesso é injetado na rede (𝑃𝑖𝑛𝑗).  

Em termos matemáticos para cada período de 15 minutos i, relativamente ao cliente k: 

 
𝑃𝑝𝑟𝑜𝑑𝑖,𝑘 ≥ 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖,𝑘 ⇒ 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖,𝑘

∗ = 0 ⇒ 
(1) 

  

⇒ {
𝑠𝑒 𝑃𝑏𝑎𝑡𝑖−1,𝑘 = 𝑃𝑏𝑎𝑡𝑚á𝑥  𝑒 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑑𝑖,𝑘 > 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖,𝑘 ⇒ 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑖,𝑘 = (𝑃𝑝𝑟𝑜𝑑𝑖,𝑘 − 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖,𝑘)

𝑠𝑒 𝑃𝑏𝑎𝑡𝑖−1,𝑘 ≠ 𝑃𝑏𝑎𝑡𝑚á𝑥  𝑒 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑑𝑖,𝑘 > 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖,𝑘 ⇒ 𝑃𝑏𝑎𝑡𝑖,𝑘 = (𝑃𝑝𝑟𝑜𝑑𝑖,𝑘 − 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖,𝑘) ∙ 𝜂𝑖𝑛𝑣 ∙ 𝜂𝑏𝑎𝑡
 

 

(2) 

 

Por oposição, caso a potência produzida pelos painéis fotovoltaicos (𝑃𝑝𝑟𝑜𝑑) seja inferior ao 

consumo do cliente (𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠) existem três alternativas para satisfazer a diferença entre a energia 

consumida e energia produzida: a bateria tem carga (𝑃𝑏𝑎𝑡)  e a energia contida nesta é suficiente para 

satisfazer o consumo, sendo superior ao limite mínimo de 10% da sua capacidade (𝑃𝑏𝑎𝑡𝑚í𝑛), e pode ser 

descarregada para suprir esta diferença, sendo o consumo resultante (𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠
∗) igual a 0; a bateria tem 

carga, mas a energia contida nesta não é suficiente para suprir a diferença e como tal terá que se 

recorrer à rede de distribuição para se obter a energia em falta, sendo este o consumo resultante 
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(𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠
∗); a bateria não tem carga e esta diferença (𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠

∗) será satisfeita recorrendo, exclusivamente, à 

rede de distribuição. 

Formulando matematicamente o acima descrito para cada período de 15 minutos i, 

relativamente ao cliente k: 

 
𝑃𝑝𝑟𝑜𝑑𝑖,𝑘 < 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖,𝑘 ⇒ 

(3) 

 

⇒

{
  
 

  
 𝑠𝑒 𝑃𝑏𝑎𝑡𝑖−1,𝑘 > 𝑃𝑏𝑎𝑡𝑚í𝑛  𝑒 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖,𝑘 − 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑑𝑖,𝑘 < (𝑃𝑏𝑎𝑡𝑖−1,𝑘 − 𝑃𝑏𝑎𝑡𝑚í𝑛) ∙ 𝜂𝑖𝑛𝑣 ∙ 𝜂𝑏𝑎𝑡 ⇒𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖,𝑘

∗ = 0

𝑠𝑒 𝑃𝑏𝑎𝑡𝑖−1,𝑘 > 𝑃𝑏𝑎𝑡𝑚í𝑛  𝑒 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖,𝑘 − 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑑𝑖,𝑘 ≥ (𝑃𝑏𝑎𝑡𝑖−1,𝑘 − 𝑃𝑏𝑎𝑡𝑚í𝑛) ∙ 𝜂𝑏𝑎𝑡 ∙ 𝜂𝑖𝑛𝑣 ⇒ 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖,𝑘
∗ =

= 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖,𝑘 − 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑑𝑖,𝑘 − (𝑃𝑏𝑎𝑡𝑖−1,𝑘 − 𝑃𝑏𝑎𝑡𝑚í𝑛) ∙ 𝜂𝑏𝑎𝑡 ∙ 𝜂𝑖𝑛𝑣

𝑠𝑒 𝑃𝑏𝑎𝑡𝑖−1,𝑘 ≤ 𝑃𝑏𝑎𝑡𝑚í𝑛 ⇒ 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖,𝑘
∗ = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖,𝑘 − 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑑𝑖,𝑘

 

 

(4) 

 

Atendendo que é necessário garantir a convergência do algoritmo e que a bateria se encontra, 

no instante inicial, totalmente descarregada, sendo os diagramas de produção e consumo diagramas 

médios, definiu-se um período temporal para a realização das operações de algoritmia desenvolvida 

de 72 horas, correspondendo a três dias. Isto porque a partir do terceiro dia, inclusive, é garantida a 

convergência do algoritmo.  

Após ser aplicado o algoritmo é extraída, para cada cliente, a quantidade de potência que este 

injeta e consome na rede de distribuição BT. Esta potência será utilizada para uma nova simulação de 

trânsito de energia, numa situação em que na rede existe MF e SAEs. De modo a possibilitar esta 

simulação são criados e gerados os ficheiros que contêm a informação referente à injeção e consumo 

de cada cliente de determinada rede, assim como os ficheiros de comandos que lhes estão associados 

para promover a correta interpretação destes, por parte do software utilizado.  

Para além disto, são impressos gráficos relativos ao trânsito de energia nos PTDs onde são 

expostos o consumo original em cada rede-tipo (sem a utilização de sistemas de geração e 

armazenamento), o trânsito de energia nos PTDs acima referidos com a utilização de pontos de MF e 

o trânsito de energia com a utilização de MF e SAEs. Estes gráficos foram obtidos somando toda a 

potência consumida e injetada por todos os clientes presentes nas duas redes-tipo de BT estudadas, 

em cada instante de 15 minutos. São apresentadas apenas 24 horas, representativas de um dia de 

trânsito de energia, para o qual foi garantida a convergência do algoritmo desenvolvido em MATLAB. 

Em termos matemáticos, o consumo original no PTD (𝑇1) é dado pelo somatório do consumo 

𝐶, de cada cliente 𝑘, a cada período de 15 minutos 𝑖: 

 

𝑇1(𝑖) = ∑ 𝐶𝑖,𝑘

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑘=1

 

 

(5) 
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O trânsito de energia no PTD tendo em conta a utilização de pontos de MF (𝑇2) é dado pela 

diferença entre o somatório do consumo 𝐶, de cada cliente 𝑘, e o somatório da produção 𝑃, de cada 

cliente 𝑘, a cada período de 15 minutos 𝑖: 

 

𝑇2(𝑖) = ∑ 𝐶𝑖,𝑘

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑘=1

− ∑ 𝑃𝑖,𝑘

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑘=1

 

 

(6) 

O trânsito de energia no PTD tendo em conta a utilização de pontos de MF e SAEs (𝑇3) é dado 

pela diferença entre o somatório do consumo 𝐶, de cada cliente 𝑘, e a soma entre o somatório da 

produção 𝑃, de cada cliente 𝑘, e o somatório do armazenamento 𝐴, de cada cliente 𝑘, a cada período 

de 15 minutos 𝑖: 

 

𝑇3(𝑖) = ∑ 𝐶𝑖,𝑘

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑘=1

− ∑ 𝑃𝑖,𝑘

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑘=1

+ ∑ 𝐴𝑖,𝑘

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑘=1

 

 

(7) 

Tendo a variável A sinal positivo quando é armazenada energia e sinal negativo quando esta é fornecida 

ao cliente em questão. 

Nos gráficos relativos ao consumo (para efeitos de faturação) e injeção de energia na rede são 

apresentadas apenas 24 horas, representativas de um dia de consumo e injeção, para o qual foi 

garantida a convergência do algoritmo desenvolvido em MATLAB. É importante esclarecer que para a 

obtenção destes gráficos é tido em conta apenas o consumo de cada cliente recorrendo apenas à rede 

de distribuição de BT, não entrando em conta com o consumo que é satisfeito quer pelos pontos de MF 

quer pelos SAEs. A injeção de energia apresentada resulta da quantidade desta que é produzida e não 

é possível utilizar para satisfazer o consumo do cliente que a produz, nem armazená-la.  

3.5.3. DPlan 

Extraídos os diagramas de consumo e injeção da potência na rede é necessária a validação 

dos resultados ao nível do trânsito de energia. Para tal é necessário importar para o DPlan os ficheiros 

que contêm a informação dos diagramas de consumo e injeção, assim como os ficheiros de comandos 

que lhes estão associados. Feito isto será realizada, novamente, uma análise ao funcionamento das 

redes-tipo em causa, para cada uma das taxas que compõem cada um dos quatro cenários estudados, 

com o objetivo de aferir se, após a manipulação dos diagramas, não se obtém nenhum tipo de 

constrangimento nas simulações efetuadas e o que sucede relativamente à variação das perdas 

energéticas. 

O procedimento a aplicar é semelhante ao do ponto 3.4.1, ressalvando que os diagramas a 

avaliar pelo programa DPlan (injeção e consumo da rede) são fornecidos por fonte externa e não 

gerados internamente, como aconteceu com os diagramas de produção referidos no ponto acima 

mencionado. Após ser simulado o trânsito de energia, a validação dos resultados pode ser obtida 

recorrendo, novamente, ao relatório de sistema gerado pelo programa DPlan. 
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Capítulo 4 

 

Resultados 
Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos em cada uma das fases deste trabalho. 

São apresentados os resultados referentes: à penetração de MF para quatro cenários definidos e 

aplicados às duas redes-tipo acima referidas; à utilização de SAEs, aliados à MF, e consequente 

validação dos mesmos; à variação do consumo e trânsito de energia das redes de distribuição de BT, 

em estudo, pela inclusão das tecnologias de microgeração e armazenamento de energia.  
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4.1. Penetração de Microgeração Fotovoltaica 

Os objetivos desta parte do trabalho passam por aferir a permeabilidade do sistema de 

distribuição de BT para a penetração de MF e avaliar o impacto do aumento desta tecnologia ao nível 

das perdas energéticas. Conforme foi descrito no capítulo anterior, definiram-se quatro cenários de 

análise para avaliar a penetração de MF nas redes-tipo rural e urbana, visando a consecução dos 

objetivos propostos.  

4.1.1. Rede-tipo Urbana 

Esta rede pretende representar a composição e configuração de uma rede típica de BT, 

alimentada por um PT de 400 kVA, num contexto urbano. Para cada um dos cenários considerados 

serão apresentados os resultados obtidos para as taxas experimentadas de penetração de MF, sendo 

evidenciadas, no caso de se verificarem, as violações de tensão e corrente obtidas neste estudo. Além 

disto pretende-se evidenciar a influência da penetração de microgeração ao nível das perdas 

energéticas nesta rede-tipo. 

Alocados os diagramas de consumo dos clientes, são apresentados na Tabela 4.1 os resultados 

obtidos provenientes da simulação de trânsito de energia, recorrendo ao programa DPlan, num cenário 

em que não existem pontos de MF na rede-tipo urbana. Estes resultados são referentes a um período 

anual e expõem a generalidade do funcionamento da rede-tipo de distribuição de BT em estudo, sendo 

possível observar a energia ativa e reativa fornecida, as perdas energéticas, o número de power flows 

realizados, o número de violações de corrente e o seu valor máximo, o número de violações de tensão 

e os valores máximo e mínimo obtidos para a tensão nesta simulação.   

Tabela 4.1 – Energia fornecida ativa e reativa, perdas energéticas, power flows, violações de corrente, máximo 
de violação de corrente, violações de tensão, máximo e mínimo de tensão, sem microgeração na rede-tipo 

urbana. 

Energia 

Fornecida 

[MWh/ano] 

Energia 

Fornecida 

[Mvarh/ano] 

Perdas 

Energéticas 

[MWh/ano] 

Power 

Flows 

[#] 

Violações 

Corrente 

[#] 

Máximo 

Violação 

Corrente [%] 

Violações 

Tensão  

[#] 

Máximo 

Tensão 

[p.u.] 

Mínimo 

Tensão 

[p.u.] 

569,9 1,9 10,9 96 0 0 0 1 0,946 

 

4.1.1.1. Cenário 1 

Neste cenário foi definida uma potência nominal de 1 kW para os painéis fotovoltaicos e que 

apenas clientes com potência contratada superior a 5,75 kVA instalam este tipo de tecnologia. 

Na Tabela 4.2 são apresentados os resultados obtidos em cada simulação de trânsito de 

energia, a razão entre a potência de microgeração instalada e a potência instalada no PTD, a razão 

entre a potência instalada de microgeração e a potência de consumo contratada, para as várias taxas 

de penetração de MF, cumprindo as restrições deste cenário de análise. Verificou-se a existência de 

violações para uma taxa de penetração de 70%, sendo que para as restantes taxas nenhuma outra 

violação foi observada.  
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Tabela 4.2 – Potência de microgeração instalada, simulação de trânsito de energia, razões entre potência de 
microgeração instalada e potência instalada no PTD e entre potência de microgeração instalada e potência de 

consumo contratada, na rede-tipo urbana - cenário 1. 

Taxa de Penetração  

[%] 

Potência de 

Microgeração 

Instalada [kVA] 

Simulação de Trânsito 

de Energia 

Razão entre Potência 

de Microgeração 

Instalada e Potência 

Instalada no PTD [%] 

Razão entre Potência 

de Microgeração 

Instalada e Potência de 

Consumo Contratada 

[%] 

10 

 

 

6,0 ✓  1,50 0,71 

20 13,0 ✓  3,25 1,55 

30 19,0 ✓  4,75 2,26 

40 26,0 ✓  6,50 3,10 

50 32,0 ✓  8,00 3,81 

60 39,0 ✓  9,75 4,65 

70           45,0   11,25 5,36 

80 52,0 ✓  13,00 6,19 

90 58,0 ✓  14,50 6,91 

100 65,0 ✓  16,25 7,74 

 

Na Tabela 4.3 é possível observar a evolução dos valores relativos à energia ativa e reativa 

fornecida, ao número de violações de corrente e ao seu valor máximo, ao número de violações de 

tensão e aos valores máximo e mínimo obtidos para a tensão. Mais uma vez, as simulações efetuadas 

são compostas por um total de 96 power flows correspondendo a 96 pontos de 15 minutos, 

representando um dia (24 horas) de consumo e produção média diária.  

Em relação à evolução das grandezas avaliadas nas simulações realizadas nesta rede-tipo 

verifica-se uma diminuição da energia ativa fornecida, à medida que a taxa de penetração de MF 

aumenta. No que toca à energia reativa fornecida esta também decresce até à taxa de 20% (mantendo 

o seu valor para a taxa de 30%), volta a decrescer para a taxa de 40% (mantendo o seu valor até à 

taxa de 70%), volta a decrescer para a taxa de 80%, aumenta para a taxa de 90% e atinge o seu valor 

mínimo para uma penetração total, neste cenário de análise. Relativamente às tensões obtidas, o seu 

valor máximo foi registado para a taxa de 90% e o mínimo para a taxa de 70%. 

As violações de tensão registadas foram obtidas nos nós a vermelho no Anexo E (Figura E.1), 

para uma taxa de penetração de 70%. Estas violações são subtensões resultantes da alocação dos 

pontos de microgeração solar e cujos valores são inferiores a 0,92 p.u. (limite inferior para variação de 

tensão). Atendendo a que estas tensões são tensões fase-neutro e que a ligação da MF é monofásica, 

o aumento de tensão na fase em que é ligada (∆𝑉𝑅𝑁) causado pelo aumento da potência ativa injetada 

(∆𝑃𝑖𝐺) irá resultar numa variação da tensão de neutro (𝑅𝑁𝑜𝑖∆𝑃𝑖𝐺) que sobreposta aos fasores das outras 

tensões fase-neutro (𝑉𝑇𝑁 e 𝑉𝑆𝑁), onde não existe microgeração, irá resultar numa diminuição do valor 

eficaz das mesmas (∆𝑉𝑇𝑁 e ∆𝑉𝑆𝑁). Este fenómeno justifica a existência de subtensões e pode ser 

observado na Figura 4.1 [28]. Importa relembrar que a geração de pontos de MF segue um processo 
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aleatório, pelo que para a mesma taxa de penetração, como uma alocação diferente destes pontos, 

pode não se verificar qualquer tipo de violação. 

 

Figura 4.1 – Variações de tensão fase-neutro, num sistema trifásico, por aumento da potência injetada 
proveniente dos pontos de microgeração fotovoltaica [28]. 

Pretende-se destacar a evolução das perdas energéticas em função do aumento da taxa de 

penetração de MF na rede. Na Figura 4.2 é possível observar esta relação constatando-se que as 

perdas energéticas diminuem até à taxa de 20%, aumentam para a taxa de 30%, diminuem, novamente, 

até à taxa de 50%, aumentam progressivamente para as taxas de 60% e 70%, voltando a diminuir para 

a taxa de 80%, aumentam para a taxa de 90% e diminuem para a penetração total de microgeração, 

neste cenário de análise. De notar que todos os valores registados para as perdas energéticas, 

utilizando microgeração nesta rede-tipo, são inferiores quando existe penetração desta tecnologia na 

rede e que os aumentos verificados não são considerados como sendo significativos.  

Era expectável que os valores das perdas energéticas diminuíssem com o aumento da 

penetração de microgeração, isto se os pontos de carga onde é alocada a microgeração fossem sendo 

mantidos, à medida que se aumenta a taxa de penetração, o que não se verifica pelo método aplicado 

neste trabalho. O aumento verificado para a taxa de 70% deve-se à existência de violações de tensão. 
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Tabela 4.3 - Energia fornecida ativa e reativa, perdas energéticas, power flows, violações de corrente, máximo de 
violação de corrente, violações de tensão, máximo e mínimo de tensão, para as várias taxas de penetração de 

microgeração, na rede-tipo urbana – cenário 1. 

Taxa de 

Penetração 

[%] 

Energia 

Fornecida 

[MWh/ano] 

Energia 

Fornecida 

[Mvarh/ano] 

Perdas 

Energéticas 

[MWh/ano] 

Violações 

Corrente 

[#] 

Máximo 

Violação 

Corrente [%] 

Violações 

Tensão  

[#] 

Máximo 

Tensão 

[p.u.] 

Mínimo 

Tensão 

[p.u.] 

0 569,9 1,9 10,9 0 0 0 1,000 0,946 

10 553,7 1,8 10,2 0 0 0 1,006 0,945 

20 535,0 1,7 9,7 0 0 0 1,005 0,946 

30 519,5 1,7 9,8 0 0 0 1,005 0,946 

40 500,4 1,5 8,8 0 0 0 1,009 0,941 

50 484,3 1,5 8,3 0 0 0 1,017 0,945 

60 466,3 1,5 8,5 0 0 0 1,031 0,946 

70 450,9 1,5 8,6 0 0 4 1,037 0,918 

80 431,7 1,3 7,6 0 0 0 1,034 0,945 

90 416,5 1,4 8,0 0 0 0 1,058 0,938 

100 397,7 1,2 7,3 0 0 0 1,040 0,949 

 

Figura 4.2 – Perdas energéticas em função da taxa de penetração de microgeração, na rede-tipo urbana – 
cenário 1. 

4.1.1.2. Cenário 2 

Neste cenário foi definida uma potência nominal de 1 kW para os painéis fotovoltaicos e que 

apenas clientes com potência contratada superior a 3,45 kVA instalam este tipo de tecnologia. 

A Tabela 4.4 apresenta a mesma matriz que a Tabela 4.2, para as várias taxas de penetração 

de MF, cumprindo as restrições deste cenário de análise. Verificou-se a inexistência de qualquer tipo 

de violação. 
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Tabela 4.4 - Potência de microgeração instalada, simulação de trânsito de energia, razões entre potência de 
microgeração instalada e potência instalada no PTD e entre potência de microgeração instalada e potência de 

consumo contratada, na rede-tipo urbana - cenário 2. 

Taxa de Penetração  

[%] 

Potência de 

Microgeração 

Instalada [kVA] 

Simulação de Trânsito 

de Energia 

Razão entre Potência 

de Microgeração 

Instalada e Potência 

Instalada no PTD [%] 

Razão entre Potência 

de Microgeração 

Instalada e Potência de 

Consumo Contratada 

[%] 

10 

 

 

7,0 ✓  1,75 0,83 

20 15,0 ✓  3,75 1,79 

30 22,0 ✓  5,50 2,62 

40 30,0 ✓  7,50 3,57 

50 38,0 ✓  9,50 4,53 

60 45,0 ✓  11,25 5,36 

70           53,0 ✓  13,25 6,31 

80 60,0 ✓  15,00 7,15 

90 68,0 ✓  17,00 8,10 

100 76,0 ✓  19,00 9,05 

 

Na Tabela 4.5 são expostas as mesmas grandezas descriminadas para a Tabela 4.3, tendo as 

simulações realizadas as mesmas condicionantes. 

Analisando as grandezas observa-se uma diminuição da energia ativa fornecida, à medida que 

a taxa de penetração de microgeração solar aumenta. No que toca à energia reativa fornecida esta 

também decresce até à taxa de 50% (mantendo o seu valor até à taxa de 70%), volta a decrescer para 

a taxa de 80% e de 90%, registando um ligeiro aumento para a taxa de penetração total, neste cenário 

de análise. Em relação às tensões registadas, o seu valor máximo foi obtido para a taxa de 90% e o 

mínimo para a taxa de 20%. 

Em relação à evolução das perdas energéticas com o aumento da penetração de MF verificou-

se uma diminuição destas até à taxa de 50%, seguida de um ligeiro aumento para a taxa de 60%, 

voltando a diminuir progressivamente até à taxa de penetração total de microgeração e pode ser 

observada na Figura 4.3. De destacar que todos os valores de perdas energéticas obtidos, tendo em 

conta a utilização de microgeração nesta rede-tipo, são inferiores quando existe penetração desta 

tecnologia na rede por comparação com a sua configuração original.  

Era expectável que os valores das perdas energéticas diminuíssem com o aumento da 

penetração de microgeração, isto se os pontos de carga onde é alocada a microgeração fossem sendo 

mantidos, à medida que se aumenta a taxa de penetração, o que não se verifica pelo método aplicado 

neste trabalho. 
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Tabela 4.5 - Energia fornecida ativa e reativa, perdas energéticas, power flows, violações de corrente, máximo de 
violação de corrente, violações de tensão, máximo e mínimo de tensão, para as várias taxas de penetração de 

microgeração, na rede-tipo urbana – cenário 2. 

Taxa de 

Penetração 

[%] 

Energia 

Fornecida 

[MWh/ano] 

Energia 

Fornecida 

[Mvarh/ano] 

Perdas 

Energéticas 

[MWh/ano] 

Violações 

Corrente 

[#] 

Máximo 

Violação 

Corrente [%] 

Violações 

Tensão  

[#] 

Máximo 

Tensão 

[p.u.] 

Mínimo 

Tensão 

[p.u.] 

0 569,9 1,9 10,9 0 0 0 1,000 0,946 

10 551,1 1,8 10,2 0 0 0 1,003 0,945 

20 529,8 1,7 9,7 0 0 0 1,011 0,942 

30 511,2 1,6 9,2 0 0 0 1,020 0,945 

40 489,6 1,5 8,4 0 0 0 1,013 0,947 

50 468,4 1,4 7,9 0 0 0 1,010 0,947 

60 450,5 1,4 8,2 0 0 0 1,022 0,947 

70 429,6 1,4 8,1 0 0 0 1,027 0,943 

80 411,2 1,3 7,8 0 0 0 1,040 0947 

90 389,8 1,2 7,2 0 0 0 1,042 0,947 

100 369,3 1,3 7,5 0 0 0 1,038 0,943 

 

 

Figura 4.3 – Perdas energéticas em função da taxa de penetração de microgeração, na rede-tipo urbana – 

cenário 2. 

4.1.1.3. Cenário 3 

Neste cenário foi definida uma potência nominal de 2 kW para os painéis fotovoltaicos e que 

apenas clientes com potência contratada superior a 5,75 kVA instalam este tipo de tecnologia. 

A Tabela 4.6 apresenta a mesma matriz que a Tabela 4.2, para as várias taxas de penetração 

de MF, cumprindo as restrições deste cenário de análise. Verificou-se a existência de violações para as 

taxas de penetração de 10%, 90% e 100%.  
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Tabela 4.6 - Potência de microgeração instalada, simulação de trânsito de energia, razões entre potência de 
microgeração instalada e potência instalada no PTD e entre potência de microgeração instalada e potência de 

consumo contratada, na rede-tipo urbana - cenário 3. 

Taxa de Penetração  

[%] 

Potência de 

Microgeração 

Instalada [kVA] 

Simulação de Trânsito 

de Energia 

Razão entre Potência 

de Microgeração 

Instalada e Potência 

Instalada no PTD [%] 

Razão entre Potência 

de Microgeração 

Instalada e Potência de 

Consumo Contratada 

[%] 

10 

 

 

12,0   3,00 1,43 

20 26,0 ✓  6,50 3,10 

30 38,0 ✓  9,50 4,53 

40 52,0 ✓  13,00 6,19 

50 64,0 ✓  16,00 7,62 

60 78,0 ✓  19,50 9,29 

70 90,0 ✓  22,50 10,72 

80 104,0 ✓  26,00 12,39 

90 116,0   29,00 13,82 

100 130,0   32,50 15,49 

 

Na Tabela 4.7 são expostas as mesmas grandezas descriminadas para a Tabela 4.3, tendo as 

simulações realizadas as mesmas condicionantes. 

Em relação à evolução das grandezas avaliadas nas simulações realizadas verifica-se uma 

diminuição da energia ativa fornecida, à medida que a taxa de penetração de microgeração solar 

aumenta. No que toca à energia reativa fornecida esta também decresce até à taxa de 40% (mantendo 

o seu valor para a taxa de 50%), aumenta para a taxa de 60%, volta a decrescer para a taxa de 70%, 

aumenta para a taxa de 80% (mantendo-se para a taxa de 90%) e volta a aumentar para a taxa de 

penetração de 100%. Relativamente às tensões, o seu valor máximo foi registado para a taxa de 100% 

e o mínimo para a taxa de 10%. 

No que toca as violações foi registada uma violação de tensão para a taxa de penetração de 

10% e violações de corrente para as taxas de 90% e 100%. Em relação à primeira violação referida, 

esta deveu-se a uma subtensão, sendo que a justificação para esta é a mesma apresentada para a 

subtensão registada no cenário 1 [28], desta mesma rede-tipo, e cujo valor foi inferior ao limite mínimo 

para a variação de tensão (0,92 p.u.). As violações de corrente foram provocadas excedência dos 

limites máximos impostos para os elementos da rede (fusíveis de ADs) onde se verificaram estas 

violações e deveram-se ao aumento de injeção de potência ativa na rede, proveniente dos pontos de 

MF. No Anexo E (Figura E.2) é possível observar o nó (a vermelho) onde se verificou a violação de 

tensão para a taxa de 10%, o círculo (a azul) destaca o ramo onde se verificaram as violações de 

corrente para a taxa de 90%, cujo valor máximo verificado foi de 117,3% e os círculos (a laranja) 

evidenciam os ramos onde verificaram violações de corrente para a taxa de 100%, com um valor 

máximo de 142,8%. 
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Pretende-se destacar a evolução das perdas energéticas em função do aumento da taxa de 

penetração de MF na rede. Na Figura 4.4 é possível observar esta relação constatando-se que as 

perdas energéticas diminuem até à taxa de 50% (sendo o valor para as taxas de 30% e 40% igual), 

aumentam para a taxa de 60%, diminuem, novamente, para a taxa de 70%, aumentam 

consideravelmente para a taxa de 80%, voltando a diminuir para a taxa de 90%, voltando a aumentar 

para uma taxa de penetração de 100%. De notar que todos os valores registados para as perdas 

energéticas, incluindo microgeração nesta rede-tipo, são inferiores quando existe penetração desta 

tecnologia na rede.  

Era expectável que os valores das perdas energéticas diminuíssem com o aumento da 

penetração de microgeração, isto se os pontos de carga onde é alocada a microgeração fossem sendo 

mantidos, à medida que se aumenta a taxa de penetração, o que não se verifica pelo método aplicado 

neste trabalho. Para além disso, nas taxas de 90% e 100% as violações verificadas contribuem ainda 

mais para contrariar esta tendência. 

Tabela 4.7 - Energia fornecida ativa e reativa, perdas energéticas, power flows, violações de corrente, máximo de 
violação de corrente, violações de tensão, máximo e mínimo de tensão, para as várias taxas de penetração de 

microgeração, na rede-tipo urbana – cenário 3. 

Taxa de 

Penetração 

[%] 

Energia 

Fornecida 

[MWh/ano] 

Energia 

Fornecida 

[Mvarh/ano] 

Perdas 

Energéticas 

[MWh/ano] 

Violações 

Corrente 

[#] 

Máximo 

Violação 

Corrente [%] 

Violações 

Tensão  

[#] 

Máximo 

Tensão 

[p.u.] 

Mínimo 

Tensão 

[p.u.] 

0 569,9 1,9 10,9 0 0 0 1,000 0,946 

10 537,8 1,7 9,9 0 0 1 1,036 0,919 

20 500,6 1,6 9,0 0 0 0 1,013 0,946 

30 468,9 1,5 8,4 0 0 0 1,034 0,940 

40 432,5 1,4 8,4 0 0 0 1,039 0,941 

50 401,3 1,4 8,3 0 0 0 1,049 0,939 

60 365,3 1,5 8,7 0 0 0 1,053 0,945 

70 333,8 1,4 8,3 0 0 0 1,085 0,945 

80 299,4 1,5 10,2 0 0 0 1,084 0,948 

90 267,6 1,5 9,5 6 117,3 0 1,09 0,946 

100 231,6 1,6 9,9 24 142,8 0 1,095 0,949 
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Figura 4.4 – Perdas energéticas em função da taxa de penetração de microgeração, na rede-tipo urbana – 
cenário 3. 

4.1.1.4. Cenário 4 

Neste cenário foi definida uma potência nominal de 1,5 kW para os painéis fotovoltaicos e que 

apenas clientes com potência contratada superior a 3,45 kVA instalam este tipo de tecnologia. 

A Tabela 4.8 apresenta a mesma matriz que a Tabela 4.2, para as várias taxas de penetração 

de MF, cumprindo as restrições deste cenário de análise. Para uma taxa de 70% de penetração de MF 

verificou-se a existência de violações, já para as restantes taxas não se verificou qualquer tipo de 

violação. 

Tabela 4.8 - Potência de microgeração instalada, simulação de trânsito de energia, razões entre potência de 
microgeração instalada e potência instalada no PTD e entre potência de microgeração instalada e potência de 

consumo contratada, na rede-tipo urbana - cenário 4. 

Taxa de Penetração  

[%] 

Potência de 

Microgeração 

Instalada [kVA] 

Simulação de Trânsito 

de Energia 

Razão entre Potência 

de Microgeração 

Instalada e Potência 

Instalada no PTD [%] 

Razão entre Potência 

de Microgeração 

Instalada e Potência de 

Consumo Contratada 

[%] 

10 

 

 

10,5 ✓  2,63 1,25 

20 22,5 ✓  5,63 2,68 

30 33,0 ✓  8,25 3,93 

40 45,0 ✓  11,25 5,36 

50 57,0 ✓  14,25 6,79 

60 67,5 ✓  16,88 8,04 

70 79,5   19,88 9,47 

80 90,0 ✓  22,50 10,72 

90 102,0 ✓  25,50 12,15 

100 114,0 ✓  28,50 13,58 
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Na Tabela 4.9 são expostas as mesmas grandezas descriminadas para a Tabela 4.3, tendo as 

simulações realizadas as mesmas condicionantes. 

No que toca às grandezas evidenciadas na Tabela 4.9 observa-se uma diminuição da energia 

ativa fornecida, à medida que a taxa de penetração de microgeração solar aumenta. Em relação à 

energia reativa fornecida esta também decresce até à taxa de 30% (mantendo o seu valor até à taxa 

de 50%), volta a decrescer para a taxa de 60%, registando um ligeiro aumento para a taxa de 70%, 

diminui, novamente, para a taxa de 80%, voltando a aumentar progressivamente para as taxas de 90% 

e 100%. Para as tensões, o seu valor máximo foi registado para a taxa de 90% e o mínimo para a taxa 

de 40%. 

Constatou-se a existência de violações de corrente para taxa de penetração de 70%, que se 

deveram à excedência do limite máximo definido para fusíveis instalados no AD, no ramo assinalado 

com um círculo (a vermelho) no Anexo E (Figura E.3). O valor máximo obtido nas violações verificadas 

foi 103,6%. 

Em relação à evolução das perdas energéticas com o aumento da penetração de MF verificou-

se uma diminuição destas até à taxa de 30%, seguida de um ligeiro aumento para as taxas de 40% e 

50%, voltando a diminuir para a taxa de penetração de 60%, aumenta, novamente, para a taxa de 70%, 

decresce para a taxa de 80%, aumentando progressivamente até a taxa de penetração total e pode ser 

observada na Figura 4.5. De destacar que todos os valores relativos a perdas energéticas, para as 

taxas de penetração de microgeração nesta rede-tipo, são inferiores quando existe penetração desta 

tecnologia na rede. 

Era expectável que os valores das perdas energéticas diminuíssem com o aumento da 

penetração de microgeração, isto se os pontos de carga onde é alocada a microgeração fossem sendo 

mantidos, à medida que se aumenta a taxa de penetração, o que não se verifica pelo método aplicado 

neste trabalho. Para além disso, as violações verificadas na taxa de 70% contribuem ainda mais para 

contrariar esta tendência. 
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Tabela 4.9 - Energia fornecida ativa e reativa, perdas energéticas, power flows, violações de corrente, máximo de 
violação de corrente, violações de tensão, máximo e mínimo de tensão, para as várias taxas de penetração de 

microgeração, na rede-tipo urbana – cenário 4. 

Taxa de 

Penetração 

[%] 

Energia 

Fornecida 

[MWh/ano] 

Energia 

Fornecida 

[Mvarh/ano] 

Perdas 

Energéticas 

[MWh/ano] 

Violações 

Corrente 

[#] 

Máximo 

Violação 

Corrente [%] 

Violações 

Tensão  

[#] 

Máximo 

Tensão 

[p.u.] 

Mínimo 

Tensão 

[p.u.] 

0 569,9 1,9 10,9 0 0 0 1,000 0,946 

10 541,8 1,8 10,1 0 0 0 1,007 0,945 

20 509,5 1,6 8,8 0 0 0 1,029 0,945 

30 481,5 1,4 8,1 0 0 0 1,013 0,949 

40 450,6 1,4 8,3 0 0 0 1,059 0,935 

50 419,5 1,4 8,4 0 0 0 1,055 0,940 

60 391,7 1,3 7,9 0 0 0 1,051 0,946 

70 361,3 1,4 8,6 2 103,6 0 1,079 0,948 

80 333,5 1,3 8 0 0 0 1,060 0,948 

90 302,8 1,4 8,5 0 0 0 1,095 0,947 

100 272,0 1,5 8,8 0 0 0 1,058 0,949 

 

Figura 4.5 – Perdas energéticas em função da taxa de penetração de microgeração, na rede-tipo urbana – 
cenário 4. 

4.1.2. Rede-tipo Rural 

Esta rede pretende representar a composição e configuração de uma rede típica de BT, 

alimentada por um PT de 100 kVA, num contexto rural. Para cada um dos cenários considerados serão 

apresentados os resultados obtidos para as taxas experimentadas de penetração de microgeração 

solar, sendo expostas, no caso de se verificarem, as violações de tensão ou corrente obtidas neste 

estudo. Além disto pretende-se evidenciar a influência da penetração de microgeração ao nível das 

perdas energéticas nesta rede-tipo. 

Alocados os diagramas de consumo dos clientes, são apresentados na Tabela 4.10 os 

resultados obtidos provenientes da simulação de trânsito de energia, recorrendo ao programa DPlan, 
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num cenário em que não existem pontos de MF na rede-tipo rural. Estes resultados são referentes a 

um período anual e expõem a generalidade do funcionamento da rede-tipo de distribuição de BT em 

estudo, sendo possível observar a energia ativa e reativa fornecida, as perdas energéticas, o número 

de power flows realizados, o número de violações de corrente e o seu valor máximo, o número de 

violações de tensão e os valores máximo e mínimo obtidos para a tensão nesta simulação.   

Tabela 4.10 – Energia fornecida ativa e reativa, perdas energéticas, power flows, violações de corrente, máximo 
de violação de corrente, violações de tensão, máximo e mínimo de tensão, sem microgeração na rede-tipo rural. 

Energia 

Fornecida 

[MWh/ano] 

Energia 

Fornecida 

[Mvarh/ano] 

Perdas 

Energéticas 

[MWh/ano] 

Power 

Flows 

[#] 

Violações 

Corrente 

[#] 

Máximo 

Violação 

Corrente [%] 

Violações 

Tensão  

[#] 

Máximo 

Tensão 

[p.u.] 

Mínimo 

Tensão 

[p.u.] 

209,3 0,9 4,5 96 0 0 0 1,000 0,948 

 

4.1.2.1. Cenário 1 

As restrições deste cenário são as mesmas apresentas no ponto 4.1.1.1. 

A Tabela 4.11 apresenta a mesma matriz que a Tabela 4.2, para as várias taxas de penetração 

de MF, cumprindo as restrições deste cenário de análise. Para todas as taxas analisadas verificou-se 

a   inexistência de qualquer tipo de violação. 

Tabela 4.11 – Potência de microgeração instalada, simulação de trânsito de energia, razões entre potência de 
microgeração instalada e potência instalada no PTD e entre potência de microgeração instalada e potência de 

consumo contratada, na rede-tipo rural - cenário 1. 

Taxa de Penetração  

[%] 

Potência de 

Microgeração 

Instalada [kVA] 

Simulação de Trânsito 

de Energia 

Razão entre Potência 

de Microgeração 

Instalada e Potência 

Instalada no PTD [%] 

Razão entre Potência 

de Microgeração 

Instalada e Potência de 

Consumo Contratada 

[%] 

10 

 

 

2,0 ✓  2,00 0,67 

20 4,0 ✓  4,00 1,34 

30 6,0 

 

✓  6,00 

 

2,01 

40 9,0 ✓  9,00 3,01 

50 11,0 ✓  11,00 3,68 

60 13,0 ✓  13,00 4,35 

70 16,0 ✓  16,00 5,35 

80 18,0 ✓  18,00 6,02 

90 20,0 ✓  20,00 6,69 

100 23,0 ✓  23,00 7,69 

 

Na Tabela 4.12 são expostas as mesmas grandezas descriminadas para a Tabela 4.3, tendo 

as simulações realizadas as mesmas condicionantes. 
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Analisando as grandezas evidenciadas observa-se uma diminuição da energia ativa fornecida, 

à medida que a taxa de penetração de microgeração solar aumenta. No que toca à energia reativa 

fornecida esta também decresce para a primeira taxa testada (mantendo o seu valor até à taxa de 

30%), volta a decrescer para a taxa de 40% (mantendo o seu valor até à taxa de 70%), registando um 

ligeiro decréscimo para a taxa de 80% que se mantém até à taxa de penetração total, neste cenário de 

análise. Relativamente às tensões, os seus valores máximo e mínimo foram registados para a taxa de 

70%, ainda que em nós diferentes. 

Em relação à evolução das perdas energéticas com o aumento da penetração de MF verificou-

se uma diminuição progressiva destas até à taxa de penetração de 100% e pode ser observada na 

Figura 4.6. Constatou-se a manutenção dos valores obtidos para as taxas de 10% e 20%, para as taxas 

de 40% e 50% e para as taxas de 60% e 70%. De destacar que todos os valores de perdas, incluindo 

microgeração nesta rede-tipo, são inferiores quando existe penetração desta tecnologia na rede. 

 Era expectável que os valores das perdas energéticas diminuíssem com o aumento da 

penetração de microgeração, isto se os pontos de carga onde é alocada a microgeração fossem sendo 

mantidos, à medida que se aumenta a taxa de penetração, o que não se verifica pelo método aplicado 

neste trabalho 

Tabela 4.12 - Energia fornecida ativa e reativa, perdas energéticas, power flows, violações de corrente, máximo 
de violação de corrente, violações de tensão, máximo e mínimo de tensão, para as várias taxas de penetração 

de microgeração, na rede-tipo rural – cenário 1. 

Taxa de 

Penetração 

[%] 

Energia 

Fornecida 

[MWh/ano] 

Energia 

Fornecida 

[Mvarh/ano] 

Perdas 

Energéticas 

[MWh/ano] 

Violações 

Corrente 

[#] 

Máximo 

Violação 

Corrente [%] 

Violações 

Tensão  

[#] 

Máximo 

Tensão 

[p.u.] 

Mínimo 

Tensão 

[p.u.] 

0 209,3 0,9 4,5 0 0 0 1,000 0,948 

10 203,9 0,8 4,3 0 0 0 1,009 0,943 

20 198,8 0,8 4,3 0 0 0 1,022 0,947 

30 193,4 0,8 4,2 0 0 0 1,033 0,941 

40 185,3 0,7 3,8 0 0 0 1,025 0,950 

50 180,1 0,7 3,8 0 0 0 1,026 0,942 

60 174,8 0,7 3,7 0 0 0 1,036 0,947 

70 167,0 0,7 3,7 0 0 0 1,049 0,930 

80 161,6 0,6 3,4 0 0 0 1,032 0,951 

90 156,3 0,6 3,3 0 0 0 1,039 0,956 

100 148,4 0,6 3,2 0 0 0 1,036 0,956 
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Figura 4.6 – Perdas energéticas em função da taxa de penetração de microgeração, na rede-tipo rural – 
cenário 1. 

4.1.2.2. Cenário 2 

As restrições deste cenário são as mesmas apresentas no ponto 4.1.1.2. 

A Tabela 4.13 apresenta a mesma matriz que a Tabela 4.2, para as várias taxas de penetração 

de MF, cumprindo as restrições deste cenário de análise. Para todas as taxas analisadas verificou-se 

a inexistência de qualquer tipo de violação. 

Tabela 4.13 – Potência de microgeração instalada, simulação de trânsito de energia, razões entre potência de 
microgeração instalada e potência instalada no PTD e entre potência de microgeração instalada e potência de 

consumo contratada, na rede-tipo rural - cenário 2. 

Taxa de Penetração  

[%] 

Potência de 

Microgeração 

Instalada [kVA] 

Simulação de Trânsito 

de Energia 

Razão entre Potência 

de Microgeração 

Instalada e Potência 

Instalada no PTD [%] 

Razão entre Potência 

de Microgeração 

Instalada e Potência de 

Consumo Contratada 

[%] 

10 

 

 

2,0 ✓  2,00 0,67 

20 5,0 ✓  5,00 1,67 

30 8,0 ✓  8,00 2,68 

40 11,0 ✓  11,00 3,68 

50 14,0 ✓  14,00 4,68 

60 17,0 ✓  17,00 5,69 

70 20,0 ✓  20,00 6,69 

80 23,0 ✓  23,00 7,69 

90 26,0 ✓  26,00 8,70 

100 29,0 ✓  29,00 9,70 

 

Na Tabela 4.14 são expostas as mesmas grandezas descriminadas para a Tabela 4.3, tendo 

as simulações realizadas as mesmas condicionantes. 
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Em relação à evolução das grandezas avaliadas nas simulações realizadas verifica-se uma 

diminuição da energia ativa fornecida, à medida que a taxa de penetração de microgeração solar 

aumenta. No que toca à energia reativa fornecida esta mantém-se para a taxa de 10% e diminui 

progressivamente até à taxa de 100% de penetração de MF. Ressalvando-se a manutenção dos valores 

obtidos para as taxas de 20% e 30%, para as taxas de 40% e 50%, para as taxas de 70% e 80% e para 

as taxas de 90% e 100%. Relativamente às tensões, o seu valor máximo foi registado para a taxa de 

70% e o mínimo para a taxa de 80%. 

Pretende-se destacar a evolução das perdas energéticas em função do aumento da taxa de 

penetração de microgeração na rede. Na Figura 4.7 é possível observar esta relação constatando-se 

que as perdas energéticas diminuem para a taxa de 10% (mantendo o seu valor para a taxa de 20%), 

decrescem até à taxa de 40% (mantendo o seu valor para a taxa de 50%), diminuem, novamente, até 

à taxa de 60%, aumentam para as taxas de 70% e 80%, que apresentam o mesmo valor, voltando a 

diminuir, progressivamente, até à taxa de penetração total de MF. De notar que todos os valores 

registados para as perdas energéticas, incluindo microgeração nesta rede-tipo, são inferiores quando 

existe penetração desta tecnologia na rede. 

Era expectável que os valores das perdas energéticas diminuíssem com o aumento da 

penetração de microgeração, isto se os pontos de carga onde é alocada a microgeração fossem sendo 

mantidos, à medida que se aumenta a taxa de penetração, o que não se verifica pelo método aplicado 

neste trabalho. 

Tabela 4.14 - Energia fornecida ativa e reativa, perdas energéticas, power flows, violações de corrente, máximo 
de violação de corrente, violações de tensão, máximo e mínimo de tensão, para as várias taxas de penetração 

de microgeração, na rede-tipo rural – cenário 2. 

Taxa de 

Penetração 

[%] 

Energia 

Fornecida 

[MWh/ano] 

Energia 

Fornecida 

[Mvarh/ano] 

Perdas 

Energéticas 

[MWh/ano] 

Violações 

Corrente 

[#] 

Máximo 

Violação 

Corrente [%] 

Violações 

Tensão  

[#] 

Máximo 

Tensão 

[p.u.] 

Mínimo 

Tensão 

[p.u.] 

0 209,3 0,9 4,5 0 0 0 1,000 0,948 

10 204,0 0,9 4,3 0 0 0 1,016 0,947 

20 196,2 0,8 4,3 0 0 0 1,048 0,938 

30 188,2 0,8 4,1 0 0 0 1,026 0,947 

40 180,2 0,7 3,9 0 0 0 1,035 0,940 

50 172,4 0,7 3,9 0 0 0 1,048 0,949 

60 164,2 0,6 3,5 0 0 0 1,036 0,946 

70 156,9 0,8 4 0 0 0 1,073 0,930 

80 149,2 0,8 4 0 0 0 1,046 0,921 

90 141,3 0,7 3,9 0 0 0 1,056 0,944 

100 133,1 0,7 3,6 0 0 0 1,072 0,938 
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Figura 4.7 – Perdas energéticas em função da taxa de penetração de microgeração, na rede-tipo rural – 
cenário 2. 

4.1.2.3. Cenário 3 

As restrições deste cenário são as mesmas apresentas no ponto 4.1.1.3. 

A Tabela 4.15 apresenta a mesma matriz que a Tabela 4.2, para as várias taxas de penetração 

de MF, cumprindo as restrições deste cenário de análise. Verificou-se a existência de violações para as 

taxas de penetração de 60%, 70%, 80% e 90%. 

Tabela 4.15 - Potência de microgeração instalada, simulação de trânsito de energia, razões entre potência de 
microgeração instalada e potência instalada no PTD e entre potência de microgeração instalada e potência de 

consumo contratada, na rede-tipo rural - cenário 3. 

Taxa de Penetração  

[%] 

Potência de 

Microgeração 

Instalada [kVA] 

Simulação de Trânsito 

de Energia 

Razão entre Potência 

de Microgeração 

Instalada e Potência 

Instalada no PTD [%] 

Razão entre Potência 

de Microgeração 

Instalada e Potência de 

Consumo Contratada 

[%] 

10 

 

 

4,0 ✓  4,00 1,34 

20 8,0 ✓  8,00 2,68 

30 12,0 ✓  12,00 4,01 

40 18,0 ✓  18,00 6,02 

50 22,0 ✓  22,00 7,36 

60 26,0   26,00 8,70 

70 32,0   32,00 10,70 

80 36,0   36,00 12,04 

90 40,0   40,00 13,38 

100 46,0 ✓  46,00 15,38 

 

Na Tabela 4.16 são expostas as mesmas grandezas descriminadas para a Tabela 4.3, tendo 

as simulações realizadas as mesmas condicionantes. 
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Avaliando as grandezas evidenciadas na Tabela 4.16 observa-se uma diminuição da energia 

ativa fornecida, à medida que a taxa de penetração de microgeração solar aumenta. No que toca à 

energia reativa fornecida esta também decresce até à taxa de 20%, aumenta para a taxa de 30%, 

diminui, novamente, para a taxa de 40%, aumenta, mais uma vez, para a taxa de 50%, registando uma 

variação entre 0,7 Mvarh/ano e 1,1 Mvarh/ano para as restantes taxas analisadas. Relativamente às 

tensões, o seu valor máximo foi registado para a taxa de 70% e o mínimo para a taxa de 90%. 

Foram registadas violações de tensão para as taxas de penetração de 60%, 70%, 80% e 90%, 

sendo que os nós onde foram verificadas estas violações podem ser observados no Anexo E na Figuras 

E.4 (nós a vermelho), E.5 (nós a azul), E.6 (nós a azul para as sobretensões e a vermelho para as 

subtensões) e E.7 (nós a azul para as sobretensões e a vermelho para as subtensões), respetivamente. 

Para a taxa de 60% as violações obtidas devem-se a subtensões que ultrapassam o limite mínimo 

definido (0,92 p.u.), para a taxa de 70% as violações devem-se a sobretensões que ultrapassam o limite 

máximo definido (1,1 p.u.), para a taxa de 80% as violações devem-se a subtensões e sobretensões 

ultrapassando os limites máximo e mínimo definidos, assim como para a taxa de 90%. As sobretensões 

e subtensões verificadas devem-se à implementação de microgeração na rede, sendo que as primeiras 

se devem diretamente ao aumento da potência ativa injetada e as segundas também devido ao mesmo 

fenómeno, mas indiretamente, tal como justificado no cenário 1, na rede-tipo urbana. 

Em relação à evolução das perdas energéticas com o aumento da penetração de MF verificou-

se uma diminuição destas até à taxa de 20%, seguida de um ligeiro aumento para a taxa de 30%, cujo 

valor obtido se manteve para a taxa de 40%, voltando a aumentar para a taxa de 50%, diminuindo, 

novamente, para a taxa de 60% e pode ser observada na Figura 4.8. Constata-se que para as taxas 

de 50% e superiores a 60% os valores obtidos, apesar de oscilarem, ultrapassam o valor obtido para 

as perdas energéticas, nesta rede-tipo, sem a utilização de pontos de microgeração.  

Era expectável que os valores das perdas energéticas diminuíssem com o aumento da 

penetração de microgeração, isto se os pontos de carga onde é alocada a microgeração fossem sendo 

mantidos, à medida que se aumenta a taxa de penetração, o que não se verifica pelo método aplicado 

neste trabalho. A existência de violações de tensão para as taxas de 60% a 90% vêm ainda promover 

mais a diferença face ao expectável.  
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Tabela 4.16 - Energia fornecida ativa e reativa, perdas energéticas, power flows, violações de corrente, máximo 
de violação de corrente, violações de tensão, máximo e mínimo de tensão, para as várias taxas de penetração 

de microgeração, na rede-tipo rural – cenário 3. 

Taxa de 

Penetração 

[%] 

Energia 

Fornecida 

[MWh/ano] 

Energia 

Fornecida 

[Mvarh/ano] 

Perdas 

Energéticas 

[MWh/ano] 

Violações 

Corrente 

[#] 

Máximo 

Violação 

Corrente [%] 

Violações 

Tensão  

[#] 

Máximo 

Tensão 

[p.u.] 

Mínimo 

Tensão 

[p.u.] 

0 209,3 0,9 4,5 0 0 0 1,000 0,948 

10 198,7 0,8 4,2 0 0 0 1,025 0,944 

20 188,0 0,7 3,9 0 0 0 1,026 0,943 

30 177,7 0,8 4,0 0 0 0 1,047 0,938 

40 162,1 0,7 4,0 0 0 0 1,057 0,946 

50 152,9 0,8 5,1 0 0 0 1,100 0,941 

60 141,6 0,7 4,2 0 0 4 1,061 0,919 

70 128,6 1,1 6,8 0 0 371 1,161 0,922 

80 117,3 0,9 5,9 0 0 24 1,112 0,913 

90 107,1 1,1 6,0 0 0 376 1,109 0,889 

100 90,8 0,8 5,3 0 0 0 1,098 0,937 

 

Figura 4.8 – Perdas energéticas em função da taxa de penetração de microgeração, na rede-tipo rural – 
cenário 3. 

4.1.2.4. Cenário 4 

As restrições deste cenário são as mesmas apresentas no ponto 4.1.1.4. 

A Tabela 4.17 apresenta a mesma matriz que a Tabela 4.2, para as várias taxas de penetração 

de MF, cumprindo as restrições deste cenário de análise. Para as taxas de 90% e 100% de instalação 

de painéis fotovoltaicos verificou-se a existência de violações, já para as restantes taxas analisadas 

não se verificou nenhum tipo de violação. 
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Tabela 4.17 - Potência de microgeração instalada, simulação de trânsito de energia, razões entre potência de 
microgeração instalada e potência instalada no PTD e entre potência de microgeração instalada e potência de 

consumo contratada, na rede-tipo rural - cenário 4. 

Taxa de Penetração  

[%] 

Potência de 

Microgeração 

Instalada [kVA] 

Simulação de Trânsito 

de Energia 

Razão entre Potência 

de Microgeração 

Instalada e Potência 

Instalada no PTD [%] 

Razão entre Potência 

de Microgeração 

Instalada e Potência de 

Consumo Contratada 

[%] 

10 

 

 

3,0 ✓  3,00 1,00 

20 7,5 ✓  7,50 2,51 

30 12,0 ✓  12,00 4,01 

40 16,5 ✓  16,50 5,52 

50 21,0 ✓  21,00 7,02 

60 25,5 ✓  25,50 8,53 

70 30,0 ✓  30,00 10,03 

80 34,5 ✓  34,50 11,54 

90 39,0   39,00 13,04 

100 43,5   43,50 14,55 

 

Na Tabela 4.18 são expostas as mesmas grandezas descriminadas para a Tabela 4.3, tendo 

as simulações realizadas as mesmas condicionantes. 

No que toca às grandezas evidenciadas, observa-se uma diminuição da energia ativa 

fornecida, à medida que a taxa de penetração de microgeração solar aumenta. Em relação à energia 

reativa fornecida esta decresce até à taxa de 50%, aumenta para a taxa de 60%, diminui, novamente, 

para a taxa de 70%, aumenta para a taxa de 80% (mantendo o seu valor para a taxa de 90%), 

registando-se um ligeiro aumento para a taxa total de penetração. As tensões máxima e mínima foram 

obtidas para as taxas de 100% e 40%, respetivamente. 

Verificou-se a existência de violações de tensão para as taxas de 90% e 100%. Os nós onde 

se verificaram estas violações podem ser observados no Anexo e nas Figuras e.8 (nós a azul), para a 

taxa de 90%, e E.9 (nós a azul), para a taxa de 100%. Estas violações foram provocadas por 

sobretensões, ultrapassando o limite máximo definido para a variação de tensão (1,1 p.u.). Novamente 

estas sobretensões são promovidas pela pelo aumento da potência ativa injetada pela MF instalada na 

rede em causa. 

Em relação à evolução das perdas energéticas com o aumento da penetração de MF verificou-

se uma diminuição destas até à taxa de 30%, seguida de um ligeiro aumento para as taxas de 40% e 

50%, aumentando progressivamente até a taxa de penetração total e pode ser observada na Figura 

4.9. De destacar que todos os valores de perdas, tendo em conta a utilização de microgeração nesta 

rede-tipo, são inferiores ou iguais quando existe penetração desta tecnologia na rede, à exceção das 

taxas de 90% e 100%. 
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Era expectável que os valores das perdas energéticas diminuíssem com o aumento da 

penetração de microgeração, isto se os pontos de carga onde é alocada a microgeração fossem sendo 

mantidos, à medida que se aumenta a taxa de penetração, o que não se verifica pelo método aplicado 

neste trabalho. A existência de violações de tensão para as taxas de 90% e 100% vêm ainda promover 

mais a diferença em relação ao expectável.  

Tabela 4.18 - Energia fornecida ativa e reativa, perdas energéticas, power flows, violações de corrente, máximo 
de violação de corrente, violações de tensão, máximo e mínimo de tensão, para as várias taxas de penetração 

de microgeração, na rede-tipo rural – cenário 4. 

Taxa de 

Penetração 

[%] 

Energia 

Fornecida 

[MWh/ano] 

Energia 

Fornecida 

[Mvarh/ano] 

Perdas 

Energéticas 

[MWh/ano] 

Violações 

Corrente 

[#] 

Máximo 

Violação 

Corrente [%] 

Violações 

Tensão  

[#] 

Máximo 

Tensão 

[p.u.] 

Mínimo 

Tensão 

[p.u.] 

0 209,3 0,9 4,5 0 0 0 1,000 0,948 

10 201,5 0,9 4,5 0 0 0 1,004 0,948 

20 189,5 0,8 4,1 0 0 0 1,027 0,940 

30 177,4 0,7 3,7 0 0 0 1,027 0,947 

40 165,9 0,7 3,9 0 0 0 1,033 0,931 

50 154,3 0,7 3,9 0 0 0 1,067 0,948 

60 142,9 0,8 4,2 0 0 0 1,091 0,939 

70 131,2 0,7 4,2 0 0 0 1,099 0,936 

80 119,8 0,8 4,5 0 0 0 1,100 0,943 

90 108,4 0,8 4,8 0 0 1 1,102 0,945 

100 97,2 0,9 5,3 0 0 400 1,139 0,949 

 

Figura 4.9 – Perdas energéticas em função da taxa de penetração de microgeração, na rede-tipo rural – 
cenário 4. 

4.2. Microgeração Fotovoltaica e Armazenamento de Energia 

Nesta parte do trabalho os objetivos passavam por verificar se com SAEs, aliados à 

microgeração, é possível potenciar a penetração desta tecnologia nas duas redes-tipo em estudo, 

funcionando estes sistemas como mitigadores de possíveis violações de tensão e corrente, promovidas 
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pela instalação de MF; avaliar como estes sistemas influenciam as perdas energéticas; e ainda 

evidenciar a potencialidade das baterias de armazenamento e da microgeração para promoverem uma 

gestão ativa da procura, por parte dos consumidores. 

De notar que os cenários e as taxas abaixo tratadas são comparáveis com o estudo realizado 

no ponto 4.1 pelo fato de os clientes onde estão alocados os sistemas de microgeração e a respetiva 

quantidade ser semelhante.  

4.2.1. Rede-tipo Urbana 

Após terem sido obtidos os resultados para a penetração de microgeração solar rede-tipo, os 

diagramas de consumo e produção foram manipulados, utilizando o algoritmo desenvolvido, tendo em 

conta a utilização de uma bateria de armazenamento LG Chem RESU 3.3, com 3,3 kWh de capacidade 

[25], em cada ponto de carga com pelo menos um sistema de MF. 

 Serão expostos os resultados obtidos, em cada cenário, para cada taxa de penetração 

estudada. Estes resultados são referentes a um período anual e expõem a generalidade do 

funcionamento da rede-tipo de distribuição de BT em estudo, sendo possível observar a energia ativa 

e reativa fornecida, as perdas energéticas, o número de power flows realizados, o número de violações 

de corrente e o seu valor máximo, o número de violações de tensão e os valores máximo e mínimo 

obtidos para a tensão. O intuito será fazer uma comparação com as mesmas grandezas obtidas para 

a penetração de MF, sem entrar em conta com as baterias, com vista a aferir as potencialidades dos 

SAEs.  

Para além disso, serão amostrados os resultados obtidos relativamente ao trânsito de energia 

no PTD de 400 kVA e ao consumo (para efeitos de faturação) e injeção nesta rede-tipo, para os vários 

cenários estudados, sem microgeração, com microgeração, com microgeração e armazenamento de 

energia. Os gráficos que serão expostos são diagramas de carga médios diários, resultantes do 

algoritmo desenvolvido em MATLAB e para os quais foi garantida a convergência dos mesmos. 

4.2.1.1. Cenário 1 

As restrições deste cenário são as apresentadas no ponto 4.1.1.1. 

Na Tabela 4.19 são apresentados os resultados obtidos em cada simulação de trânsito de 

energia, no caso da utilização de pontos de MF e no caso da utilização destes aliados a SAEs, para as 

várias taxas de penetração.  

Verificou-se a inexistência de violações, para todas as taxas de penetração de microgeração 

analisadas, no caso da utilização de baterias, na rede-tipo em estudo, evidenciando a capacidade dos 

SAEs como mitigadores de violações de tensão. De notar que para a taxa de penetração de 70% se 

tinham verificado violações, que foram extintas pela utilização das baterias de armazenamento. 
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Tabela 4.19 – Resultados das simulações de trânsito de energia com microgeraçã e com microgeração e 
armazenamento de energia, na rede-tipo urbana – cenário 1. 

Taxa de Penetração  

[%] 

Simulação de Trânsito 

de Energia – 

Microgeração 

Simulação de Trânsito 

de Energia – 

Microgeração e 

Armazenamento 

 10 

 

 

✓  
✓  

20 ✓  
✓  

30 ✓  
✓  

40 ✓  
✓  

50 ✓  
✓  

60 ✓  
✓  

70   
✓  

80 ✓  
✓  

90 ✓  
✓  

100 ✓  
✓  

 

Na Tabela 4.20 é possível observar a evolução dos valores relativos à energia ativa e reativa 

fornecida, às perdas energéticas, ao número de violações de corrente e ao seu valor máximo, ao 

número de violações de tensão e aos valores máximo e mínimo obtidos para a tensão. Mais uma vez, 

as simulações efetuadas são compostas por um total de 96 power flows correspondendo a 96 pontos 

de 15 minutos, representando um dia (24 horas) de consumo e produção média diária.  

Avaliando as grandezas evidenciadas, observa-se uma diminuição da energia ativa fornecida, 

à medida que a taxa de penetração de microgeração solar aumenta. No que toca à energia reativa 

fornecida esta também decresce até à taxa de 20% (mantendo o seu valor para a taxa de 30%), volta 

a decrescer até à taxa de 50% (mantendo o seu valor para a taxa de 60%), registando um decréscimo 

até à taxa de 90%, cujo valor se mantém para a taxa de penetração total, neste cenário de análise. 

Relativamente às tensões, o seu valor máximo foi registado para a taxa de penetração de 100% e o 

valor mínimo para a taxa de 30%. 

Em relação à evolução das perdas energéticas com o aumento da penetração de MF aliada ao 

armazenamento de energia, verificou-se uma diminuição progressiva destas até à taxa de 100% e pode 

ser observada na Figura 4.10. De registar a manutenção dos valores das perdas para as taxas de 20% 

e 30%, assim como para as taxas de 50% e 60%. Comparando os resultados obtidos para as perdas 

energéticas com e sem armazenamento de energia consta-se, para cada taxa de penetração, uma 

diminuição das mesmas, evidenciando mais uma das potencialidades dos SAEs.  
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Tabela 4.20 - Energia fornecida ativa e reativa, perdas energéticas, power flows, violações de corrente, máximo 
de violação de corrente, violações de tensão, máximo e mínimo de tensão, para as várias taxas de penetração 

de microgeração com armazenamento de energia, na rede-tipo urbana – cenário 1. 

Taxa de 

Penetração 

[%] 

Energia 

Fornecida 

[MWh/ano] 

Energia 

Fornecida 

[Mvarh/ano] 

Perdas 

Energéticas 

[MWh/ano] 

Violações 

Corrente 

[#] 

Máximo 

Violação 

Corrente [%] 

Violações 

Tensão  

[#] 

Máximo 

Tensão 

[p.u.] 

Mínimo 

Tensão 

[p.u.] 

0 569,9 1,9 10,9 0 0 0 1,000 0,946 

10 553,0 1,8 10,1 0 0 0 1,000 0,948 

20 534,8 1,7 9,5 0 0 0 1,000 0,947 

30 518,0 1,7 9,5 0 0 0 1,001 0,946 

40 499,3 1,5 8,3 0 0 0 1,000 0,949 

50 482,5 1,4 7,7 0 0 0 1,000 0,950 

60 461,4 1,4 7,7 0 0 0 1,005 0,948 

70 447,0 1,3 7,3 0 0 0 1,003 0,951 

80 429,6 1,2 6,9 0 0 0 1,004 0,950 

90 411,0 1,1 6,4 0 0 0 1,005 0,950 

100 396,3 1,1 6,2 0 0 0 1,009 0,952 

 

Figura 4.10 – Perdas energéticas em função da taxa de penetração com microgeração e com microgeração e 
armazenamento de energia , na rede-tipo urbana – cenário 1. 

Nas Figuras 4.11, 4.12 e 4.13 é possível observar o trânsito de energia no PTD de 400 kVA 

para as taxas de penetração de 10%, 50% e 100%, respetivamente. A linha a azul representa o 

consumo original nesta rede-tipo (sem utilização de sistemas de geração e armazenamento), a linha 

vermelha representa trânsito de energia no PTD, acima referido, com a utilização de pontos de 

microgeração na rede e a linha verde representa o trânsito de energia no mesmo PTD com a utilização 

de microgeração e armazenamento de energia na rede.  

Para as taxas analisadas, verifica-se uma variação significativa do trânsito de energia, no 

período do dia em que os pontos de MF se encontram em produção, à medida que a taxa de penetração 

aumenta. É observada uma inversão do trânsito para a taxa de 100% de penetração, no período do dia 

em que esta produção é mais significativa, que resulta da energia injetada na rede pela MF. O trânsito 
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de energia quando existem pontos de microgeração e armazenamento de energia é superior em 

determinados instantes e inferior noutros, quando comparado com o trânsito de energia quando existe, 

apenas, MF na rede. Quando é superior indica que, maioritariamente, os SAEs estão a ser carregados 

e quando é inferior indica que, na sua maioria, os SAEs estão a fornecer energia. 

Nas Figuras 4.14, 4.15 e 4.16 é possível observar o consumo original nesta rede-tipo (linha 

azul), o consumo proveniente da rede de distribuição de BT com a utilização de pontos de microgeração 

(linha laranja), o consumo faturado e injeção na rede com a utilização de MF e SAEs (linha verde e 

amarela, respetivamente). Mais uma vez, estes resultados serão apresentados para as taxas de 10%, 

50% e 100% de penetração de microgeração, neste cenário de análise. 

Em relação ao consumo (para efeitos de faturação), nesta rede-tipo, de notar um decréscimo 

à medida que a taxa de penetração de microgeração aumenta, diminuindo ainda mais quando, para 

além dos pontos de MF, existem SAEs e cujos valores obtidos podem ser observados na Tabela 4.21. 

A injeção de energia na rede aumenta com o aumento da taxa de penetração de microgeração, 

verificando o seu ponto máximo no período do dia em que a produção proveniente dos pontos de MF 

é máxima.  

 

 

 

Figura 4.12 – Trânsito de energia diário no PTD de 
400 kVA, cenário 1 – 50% de taxa de penetração. 

 

Figura 4.11 – Trânsito de energia diário no PTD de 
400 kVA, cenário 1 – 10% de taxa de penetração. 
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Tabela 4.21 – Consumo para efeitos de faturação para as taxas de penetração de 10%, 50% e 100%, na rede-
tipo urbana – cenário 1. 

Taxa de Penetração 

 [%] 

Consumo Original 

[MWh/dia] 

Consumo com 

Microgeração 

[MWh/dia] 

 

Consumo com 

Microgeração e 

Armazenamento 

[MWh/dia] 

10 

 

 

1,5316 1,5106 1,4964 

50 1,5316 1,4389 1,3745 

100 1,5316 1,3581 1,2577 

 

 

 

Figura 4.15 – Consumo e injeção na rede-tipo 
urbana, cenário 1 – 50% de taxa de penetração. 

 

Figura 4.16 – Consumo e injeção na rede-tipo 
urbana, cenário 1 – 100% de taxa de penetração. 

 

Figura 4.13 – Trânsito de energia diário no PTD de 
400 kVA, cenário 1 – 100% de taxa de penetração. 

 

Figura 4.14 – Consumo e injeção na rede-tipo 
urbana, cenário 1 – 10% de taxa de penetração. 
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 4.2.1.2. Cenário 2 

As restrições deste cenário são as apresentadas no ponto 4.1.1.2. 

A Tabela 4.22 apresenta a mesma matriz que a Tabela 4.19, para as várias taxas de penetração 

de MF. 

Verificou-se a inexistência de qualquer tipo de violação, para todas as taxas de penetração de 

microgeração analisadas, no caso da utilização de baterias, na rede-tipo em estudo. Neste cenário 

nenhuma violação foi verificada para as diversas taxas de penetração de microgeração estudadas 

inicialmente, pelo que, neste caso, não é possível evidenciar a potencialidade dos SAEs para a 

mitigação de violações de corrente e de tensão. 

Tabela 4.22 – Resultados das simulações de trânsito de energia com microgeraçã e com microgeração e 
armazenamento de energia, na rede-tipo urbana – cenário 2. 

Taxa de Penetração  

[%] 

Simulação de Trânsito 

de Energia – 

Microgeração 

Simulação de Trânsito 

de Energia – 

Microgeração e 

Armazenamento 

10 

 

 

✓  
✓  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ✓  
✓  

30 ✓  
✓  

40 ✓  
✓  

50 ✓  
✓  

60 ✓  
✓  

70 ✓  
✓  

80 ✓  
✓  

90 ✓  
✓  

100 ✓  
✓  

 

Na Tabela 4.23 são expostas as mesmas grandezas descriminadas para a Tabela 4.20, tendo 

as simulações realizadas as mesmas condicionantes. 

Relativamente à evolução das grandezas avaliadas nas simulações realizadas verifica-se uma 

diminuição da energia ativa fornecida, à medida que a taxa de penetração de microgeração solar 

aumenta. No que toca à energia reativa fornecida esta também decresce até à taxa de 50% (mantendo 

o seu valor até à taxa de 70%), volta a decrescer para a taxa de 80% (mantendo o seu valor até à taxa 

de 100%). Relativamente às tensões, o seu valor máximo foi registado para a taxa de penetração de 

100% e o valor mínimo para a taxa de 10%.  

Pretende-se destacar a evolução das perdas energéticas em função do aumento da taxa de 

penetração de microgeração aliada ao armazenamento de energia na rede. Na Figura 4.17 é possível 

observar esta relação constatando-se que as perdas energéticas diminuem progressivamente até à 

taxa total de penetração. Por comparação com os resultados obtidos para a penetração de 



48 

microgeração sem SAEs, verifica-se uma redução das perdas energéticas para cada uma das taxas 

estudadas, apresentando-se estes sistemas como uma mais-valia.  

Tabela 4.23 - Energia fornecida ativa e reativa, perdas energéticas, power flows, violações de corrente, máximo 
de violação de corrente, violações de tensão, máximo e mínimo de tensão, para as várias taxas de penetração 

de microgeração com armazenamento de energia, na rede-tipo urbana – cenário 2. 

Taxa de 

Penetração 

[%] 

Energia 

Fornecida 

[MWh/ano] 

Energia 

Fornecida 

[Mvarh/ano] 

Perdas 

Energéticas 

[MWh/ano] 

Violações 

Corrente 

[#] 

Máximo 

Violação 

Corrente [%] 

Violações 

Tensão  

[#] 

Máximo 

Tensão 

[p.u.] 

Mínimo 

Tensão 

[p.u.] 

0 569,9 1,9 10,9 0 0 0 1,000 0,946 

10 551,2 1,8 10,1 0 0 0 1,000 0,947 

20 527,9 1,7 9,3 0 0 0 1,000 0,949 

30 509,5 1,5 8,6 0 0 0 1,000 0,951 

40 489,0 1,4 8,0 0 0 0 1,000 0,950 

50 463,7 1,3 7,5 0 0 0 1,005 0,950 

60 446,4 1,3 7,4 0 0 0 1,003 0,949 

70 427,9 1,3 7,2 0 0 0 1,006 0,949 

80 407,8 1,1 6,5 0 0 0 1,005 0,952 

90 385,4 1,1 6,2 0 0 0 1,010 0,950 

100 365,9 1,1 6,1 0 0 0 1,012 0,950 

 

Figura 4.17 – Perdas energéticas em função da taxa de penetração com microgeração e com microgeração e 
armazenamento de energia , na rede-tipo urbana – cenário 2. 

As Figuras 4.18, 4.19 e 4.20 apresentam os diagramas de trânsito de energia para as taxas de 

10%, 50% e 100%, respetivamente, no PTD de 400 kVA. Já as Figuras 4.21, 4.22 e 4.23 representam, 

para as mesmas taxas, o consumo e injeção na rede-tipo em estudo. A correspondência entre as cores 

dos gráficos e as grandezas que estas representam são as mesmas apresentadas no ponto 4.2.1.1., 

resultando, igualmente, do algoritmo desenvolvido em MATLAB. 

Relativamente ao trânsito de energia na rede-tipo urbana, para este cenário observa-se uma 

variação da energia que transita nesta rede, no período do dia em que os pontos de MF se encontram 
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em produção, à medida que a taxa de penetração aumenta. Constata-se uma inversão do trânsito de 

energia para a taxa de 100% de penetração, no período do dia em que esta produção é mais 

significativa, como consequência da energia injetada na rede. O trânsito de energia, quando existem 

pontos de microgeração e armazenamento de energia, é superior em determinados instantes 

(representando o carregamento da maioria dos SAEs) e inferior noutros (representando a descarga dos 

SAEs), quando comparado com o trânsito de energia para quando existem, apenas, pontos de 

microgeração na rede.  

Relativamente ao consumo (para efeitos de faturação) nesta rede-tipo, de notar um decréscimo 

à medida que a taxa de penetração de microgeração aumenta, diminuindo ainda mais quando, para 

além dos pontos de MF, existem SAEs e os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 4.24. 

A injeção de energia na rede aumenta com o aumento da taxa de penetração de microgeração, 

verificando o seu ponto máximo no período do dia em que a produção proveniente dos pontos de MF 

é máxima. 

 

 

 

Figura 4.18 – Trânsito de energia diário no PTD de 
400 kVA, cenário 2 – 10% de taxa de penetração. 

Figura 4.19 – Trânsito de energia diário no PTD de 
400 kVA, cenário 2 – 50% de taxa de penetração. 

Figura 4.20 – Trânsito de energia diário no PTD de 
400 kVA, cenário 2 – 100% de taxa de penetração. 

Figura 4.21 – Consumo e injeção na rede-tipo urbana, 
cenário 2 – 10% de taxa de penetração. 
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Tabela 4.24 – Consumo para efeitos de faturação para as taxas de penetração de 10%, 50% e 100%, na rede-
tipo urbana – cenário 2. 

Taxa de Penetração 

 [%] 

Consumo Original 

[MWh/dia] 

Consumo com 

Microgeração 

[MWh/dia] 

 

Consumo com 

Microgeração e 

Armazenamento 

[MWh/dia] 

10 

 

 

1,5316 1,5060 1,4916 

50 1,5316 1,4148 1,3440 

100 1,5316 1,3133 1,1877 

 

4.2.1.3. Cenário 3 

As restrições deste cenário são as apresentadas no ponto 4.1.1.3. 

A Tabela 4.25 apresenta a mesma matriz que a Tabela 4.19, para as várias taxas de penetração 

de MF. 

Constatou-se a inexistência de violações em todas a taxas analisadas. Mais uma vez, é 

possível evidenciar a capacidade dos SAEs para mitigar violações de tensão e de corrente. 

Concretamente, para uma taxa de penetração de microgeração solar de 10%, neste cenário de análise, 

verificou-se uma violação de tensão e para as taxas de 90% e 100% verificaram-se violações de 

corrente, que foram extintas pela utilização de SAEs. 

 

Figura 4.22 – Consumo e injeção na rede-tipo urbana, 
cenário 2 – 50% de taxa de penetração. 

Figura 4.23 – Consumo e injeção na rede-tipo urbana, 
cenário 2 – 100% de taxa de penetração. 
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Tabela 4.25 – Resultados das simulações de trânsito de energia com microgeraçã e com microgeração e 
armazenamento de energia, na rede-tipo urbana – cenário 3. 

Taxa de Penetração  

[%] 

Simulação de Trânsito 

de Energia – 

Microgeração 

Simulação de Trânsito 

de Energia – 

Microgeração e 

Armazenamento 

10 

 

 

  
✓  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ✓  
✓  

30 ✓  
✓  

40 ✓  
✓  

50 ✓  
✓  

60 ✓  
✓  

70 ✓  
✓  

80 ✓  
✓  

90   
✓  

100   
✓  

 

Na Tabela 4.26 são expostas as mesmas grandezas descriminadas para a Tabela 4.20, tendo 

as simulações realizadas as mesmas condicionantes. 

No que toca às grandezas evidenciadas, observa-se uma diminuição da energia ativa 

fornecida, à medida que a taxa de penetração de microgeração solar aumenta. Relativamente à energia 

reativa fornecida esta decresce até à taxa de 30% (mantendo o seu valor para a taxa de 40%), diminui, 

novamente, para a taxa de 50%, aumenta para a taxa de penetração de 60%, volta a diminuir para a 

taxa de 70% (mantendo o seu valor para a taxa de 80%), seguida de um aumento para a taxa de 90% 

e cujo valor se mantém para a taxa total de penetração, neste cenário de análise. Relativamente às 

tensões, o seu valor máximo foi registado para a taxa de penetração de 90% e o valor mínimo para a 

taxa de 20%. 

Quanto à evolução das perdas energéticas com o aumento da penetração de microgeração 

aliada ao armazenamento de energia, verificou-se uma diminuição destas até à taxa de 50%, 

aumentam para a taxa de 60%, voltam a diminuir para a taxa de 70%, segue-se um aumento 

progressivo para as taxas de 80% e 90%, diminuindo, novamente, para a taxa de 100% e pode ser 

observada na Figura 4.24. Fazendo uma análise comparativa entre estes resultados e os obtidos para 

a penetração de microgeração, sem a utilização de baterias de armazenamento, consta-se uma 

redução das perdas energéticas para todas as taxas experimentadas, destacando mais uma 

potencialidade destas baterias.  
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Tabela 4.26 - Energia fornecida ativa e reativa, perdas energéticas, power flows, violações de corrente, máximo 
de violação de corrente, violações de tensão, máximo e mínimo de tensão, para as várias taxas de penetração 

de microgeração com armazenamento de energia, na rede-tipo urbana – cenário 3. 

Taxa de 

Penetração 

[%] 

Energia 

Fornecida 

[MWh/ano] 

Energia 

Fornecida 

[Mvarh/ano] 

Perdas 

Energéticas 

[MWh/ano] 

Violações 

Corrente 

[#] 

Máximo 

Violação 

Corrente [%] 

Violações 

Tensão  

[#] 

Máximo 

Tensão 

[p.u.] 

Mínimo 

Tensão 

[p.u.] 

0 569,9 1,9 10,9 0 0 0 1,000 0,946 

10 536,7 1,6 9,1 0 0 0 1,000 0,950 

20 499,5 1,5 8,4 0 0 0 1,000 0,948 

30 466,5 1,3 7,5 0 0 0 1,001 0,949 

40 429,2 1,3 7,2 0 0 0 1,005 0,950 

50 397,6 1,1 6,5 0 0 0 1,017 0,951 

60 362,6 1,2 6,7 0 0 0 1,009 0,952 

70 330,6 1,1 6,3 0 0 0 1,028 0,952 

80 294,0 1,1 6,7 0 0 0 1,032 0,953 

90 252,3 1,2 6,8 0 0 0 1,040 0,950 

100 225,8 1,2 6,7 0 0 0 1,034 0,952 

 

Figura 4.24 – Perdas energéticas em função da taxa de penetração com microgeração e com microgeração e 
armazenamento de energia , na rede-tipo urbana – cenário 3. 

As Figuras 4.25, 4.26 e 4.27 apresentam os diagramas de trânsito de energia para as taxas de 

10%, 50% e 100%, respetivamente, no PTD de 400 kVA. Já as Figuras 4.28, 4.29 e 4.30 representam, 

para as mesmas taxas, o consumo e injeção na rede-tipo em estudo. A correspondência entre as cores 

dos gráficos e as grandezas que estas representam são as mesmas apresentadas no ponto 4.2.1.1., 

resultando, igualmente, do algoritmo desenvolvido em MATLAB. 

No que diz respeito ao trânsito de energia na rede-tipo urbana, para este cenário, observa-se 

uma variação considerável da energia que transita no período do dia em que os pontos de MF se 

encontram em produção, à medida que a taxa de penetração aumenta. Para as taxas de 50% e 100% 

de penetração é verificada uma inversão do trânsito de energia, no período do dia em que esta 

produção é mais significativa, como resultado da energia injetada na rede pela MF. O trânsito de energia 
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quando existem pontos de microgeração e armazenamento de energia é superior em determinados 

instantes (representando o carregamento da maioria dos SAEs) e inferior noutros (representando a 

descarga dos SAEs), quando comparado com o trânsito de energia para quando existem, apenas, 

pontos de microgeração na rede.  

O consumo (para efeitos de faturação), nesta rede-tipo, diminui à medida que a taxa de 

penetração de microgeração aumenta, diminuindo ainda mais quando, para além dos pontos de MF, 

existem SAEs e os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 4.27. A injeção de energia na 

rede aumenta com o aumento da taxa de penetração de microgeração, verificando o seu ponto máximo 

no período do dia em que a produção proveniente dos pontos de MF é máxima. 

 

 

 

 

 

Figura 4.25 – Trânsito de energia diário no PTD de 
400 kVA, cenário 3 – 10% de taxa de penetração. 

Figura 4.26 – Trânsito de energia diário no PTD de 
400 kVA, cenário 3 – 50% de taxa de penetração. 

Figura 4.27 – Trânsito de energia diário no PTD de 
400 kVA, cenário 3 – 100% de taxa de penetração. 

Figura 4.28 – Consumo e injeção na rede-tipo 
urbana, cenário 3 – 10% de taxa de penetração. 
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Tabela 4.27 – Consumo para efeitos de faturação para as taxas de penetração de 10%, 50% e 100%, na rede-
tipo urbana – cenário 3. 

Taxa de Penetração 

 [%] 

Consumo Original 

[MWh/dia] 

Consumo com 

Microgeração 

[MWh/dia] 

 

Consumo com 

Microgeração e 

Armazenamento 

[MWh/dia] 

10 

 

 

1,5316 1,5023 1,4930 

50 1,5316 1,3862 1,3358 

100 1,5316 1,2616 1,1781 

 

4.2.1.4. Cenário 4 

As restrições deste cenário são as apresentadas no ponto 4.1.1.4. 

A Tabela 4.28 apresenta a mesma matriz que a Tabela 4.19, para as várias taxas de penetração 

de MF. 

Para as taxas simuladas, atendendo a utilização de sistemas de baterias, na rede-tipo em 

questão, não se obteve nenhum tipo de violação. Assim é possível destacar o papel destes sistemas 

para a mitigação de violações de corrente, recordando que para a taxa de 70%, sem a utilização de 

baterias, se verificaram este tipo de violações. 

 

Figura 4.29 – Consumo e injeção na rede-tipo 
urbana, cenário 3 – 50% de taxa de penetração. 

 

Figura 4.30 – Consumo e injeção na rede-tipo 
urbana, cenário 3 – 100% de taxa de penetração. 
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Tabela 4.28 – Resultados das simulações de trânsito de energia com microgeraçã e com microgeração e 
armazenamento de energia, na rede-tipo urbana – cenário 4. 

Taxa de Penetração  

[%] 

Simulação de Trânsito 

de Energia – 

Microgeração 

Simulação de Trânsito 

de Energia – 

Microgeração e 

Armazenamento 

10 

 

 

✓  
✓  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ✓  
✓  

30 ✓  
✓  

40 ✓  
✓  

50 ✓  
✓  

60 ✓  
✓  

70   
✓  

80 ✓  
✓  

90 ✓  
✓  

100 ✓  
✓  

 

Na Tabela 4.29 são expostas as mesmas grandezas descriminadas para a Tabela 4.20, tendo 

as simulações realizadas as mesmas condicionantes. 

Avaliando as grandezas evidenciadas, observa-se uma diminuição da energia ativa fornecida, 

à medida que a taxa de penetração de microgeração solar aumenta. No que toca à energia reativa 

fornecida esta também decresce até à taxa de 40%, mantém o seu valor para a taxa de 50%, volta a 

decrescer para a taxa de 60%, cujo valor é mantido até à taxa total de penetração de microgeração 

solar. Relativamente às tensões, o seu valor máximo foi registado para as taxas de penetração de 90% 

e 100%, já o valor mínimo foi obtido para as taxas de 10% e 50%. 

No que diz respeito à evolução das perdas energéticas com o aumento da penetração de 

microgeração aliada ao armazenamento de energia, verificou-se uma diminuição até à taxa de 

penetração de 60%, seguida de um ligeiro aumento para a taxa de 70%, voltando a diminuir 

progressivamente até à taxa de 100% e pode ser observada na Figura 4.31. Constatou-se a 

manutenção dos valores obtidos para as taxas de 40% e 50%. Por comparação com os resultados 

obtidos para o ponto 4.1.1.4. verifica-se uma diminuição das perdas energéticas para todas as taxas 

analisadas.  
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Tabela 4.29 - Energia fornecida ativa e reativa, perdas energéticas, power flows, violações de corrente, máximo 
de violação de corrente, violações de tensão, máximo e mínimo de tensão, para as várias taxas de penetração 

de microgeração com armazenamento de energia, na rede-tipo urbana – cenário 4. 

Taxa de 

Penetração 

[%] 

Energia 

Fornecida 

[MWh/ano] 

Energia 

Fornecida 

[Mvarh/ano] 

Perdas 

Energéticas 

[MWh/ano] 

Violações 

Corrente 

[#] 

Máximo 

Violação 

Corrente [%] 

Violações 

Tensão  

[#] 

Máximo 

Tensão 

[p.u.] 

Mínimo 

Tensão 

[p.u.] 

0 569,9 1,9 10,9 0 0 0 1,000 0,946 

10 541,7 1,8 9,9 0 0 0 1,000 0,948 

20 508,9 1,5 8,2 0 0 0 1,000 0,950 

30 478,8 1,3 7,5 0 0 0 1,001 0,950 

40 448,9 1,2 6,9 0 0 0 1,007 0,949 

50 415,4 1,2 6,9 0 0 0 1,004 0,948 

60 388,6 1,1 6,4 0 0 0 1,009 0,950 

70 357,3 1,1 6,6 0 0 0 1,022 0,951 

80 330,1 1,1 6,3 0 0 0 1,017 0,951 

90 290,6 1,1 6,2 0 0 0 1,029 0,952 

100 269,7 1,1 6,3 0 0 0 1,029 0,952 

 

Figura 4.31 – Perdas energéticas em função da taxa de penetração de microgeração com microgeração e como 
microgeração e armazenamento de energia , na rede-tipo urbana – cenário 4. 

As Figuras 4.32, 4.33 e 4.34 apresentam os diagramas de trânsito de energia para as taxas de 

10%, 50% e 100%, respetivamente, no PTD de 400 kVA. Já as Figuras 4.35, 4.36 e 4.37 representam, 

para as mesmas taxas, o consumo e injeção na rede-tipo em estudo. A correspondência entre as cores 

dos gráficos e as grandezas que estas representam são as mesmas apresentadas no ponto 4.2.1.1., 

resultando, igualmente, do algoritmo desenvolvido em MATLAB. 

Em relação ao trânsito de energia nesta rede, observa-se uma variação considerável no 

período do dia em que os pontos de MF se encontram em produção, à medida que a taxa de penetração 

aumenta. É possível observar uma inversão do trânsito de energia para as taxas de 50% e 100% de 

penetração, no período do dia em que esta produção é mais significativa, que resulta da energia 

injetada na rede pela MF. O trânsito de energia quando existem pontos de MF e armazenamento de 
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energia é superior em determinados instantes (representando o carregamento da maioria dos SAEs) e 

inferior noutros (representando a descarga dos SAEs), quando comparado com o trânsito de energia 

para quando existem, apenas, pontos de MF na rede.  

No que diz respeito ao consumo (para efeitos de faturação), nesta rede-tipo, de notar um 

decréscimo à medida que a taxa de penetração de microgeração aumenta, diminuindo ainda mais 

quando, para além dos pontos de MF, existem SAEs e os resultados obtidos podem ser observados na 

Tabela 4.30. A injeção de energia na rede aumenta com o aumento da taxa de penetração de 

microgeração, verificando o seu ponto máximo no período do dia em que a produção proveniente dos 

pontos de MF é máxima. 

 

 

 

 

 

Figura 4.32 – Trânsito de energia diário no PTD de 
400 kVA, cenário 4 – 10% de taxa de penetração. 

Figura 4.33 – Trânsito de energia diário no PTD de 

400 kVA, cenário 4 – 50% de taxa de penetração. 

Figura 4.34 – Trânsito de energia diário no PTD de 
400 kVA, cenário 4 – 100% de taxa de penetração. 

Figura 4.35 – Consumo e injeção na rede-tipo 
urbana, cenário 4 – 10% de taxa de penetração. 
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Tabela 4.30 – Consumo para efeitos de faturação para as taxas de penetração de 10%, 50% e 100%, na rede-

tipo urbana – cenário 4. 

Taxa de Penetração 

 [%] 

Consumo Original 

[MWh/dia] 

Consumo com 

Microgeração 

[MWh/dia] 

 

Consumo com 

Microgeração e 

Armazenamento 

[MWh/dia] 

10 

 

 

1,5316 1,5005 1,4863 

50 1,5316 1,3836 1,3109 

100 1,5316 1,2663 1,1523 

 

4.2.2. Rede-tipo Rural 

Á semelhança do efetuado para a rede-tipo urbana, após terem sido obtidos os resultados para 

a penetração de microgeração nesta rede-tipo, os diagramas de consumo e produção foram 

manipulados, utilizando o programa MATLAB, tendo em conta a utilização de uma bateria de 

armazenamento LG Chem RESU 3.3, com 3,3 kWh de capacidade [25], em cada ponto de carga com 

pelo menos um sistema de microgeração solar. 

Expostos os resultados obtidos, em cada cenário, para cada taxa de penetração estudada, as 

grandezas que serão apresentadas são as descritas no ponto 4.2.1. Faz-se uma comparação entre os 

resultados obtidos para a penetração de microgeração, sem a utilização de baterias e com a utilização 

destas, para aferir as potencialidades dos SAEs. E ainda evidenciar o trânsito de energia no PTD de 

100 kVA e ao consumo (para efeitos de faturação) e injeção nesta rede-tipo, para os vários cenários 

estudados, sem microgeração, com microgeração, com microgeração e armazenamento de energia. 

Os gráficos que serão expostos são diagramas de carga médios diários, resultantes do algoritmo 

desenvolvido em MATLAB e para os quais foi garantida a convergência dos mesmos. 

Figura 4.36 – Consumo e injeção na rede-tipo 
urbana, cenário 4 – 50% de taxa de penetração. 

 

Figura 4.37 – Consumo e injeção na rede-tipo 
urbana, cenário 4 – 100% de taxa de penetração. 
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4.2.2.1. Cenário 1 

As restrições deste cenário são as apresentadas no ponto 4.1.1.1. 

A Tabela 4.31 apresenta a mesma matriz que a Tabela 4.19, para as várias taxas de penetração 

de MF.  

Verificou-se a inexistência de violações em todas as taxas de penetração de microgeração 

analisadas, com a utilização de baterias, nesta rede-tipo. De notar que, para o estudo inicialmente feito, 

para a penetração de microgeração nenhuma violação foi registada, pelo que, neste cenário de análise 

não é possível destacar a capacidade dos SAEs para mitigar violações promovidas pela penetração de 

microgeração. 

Tabela 4.31 – Resultados das simulações de trânsito de energia com microgeraçã e com microgeração e 
armazenamento de energia, na rede-tipo rural – cenário 1. 

Taxa de Penetração  

[%] 

Simulação de Trânsito 

de Energia – 

Microgeração 

Simulação de Trânsito 

de Energia – 

Microgeração e 

Armazenamento 

10 

 

 

✓  
✓  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ✓  
✓  

30 ✓  
✓  

40 ✓  
✓  

50 ✓  
✓  

60 ✓  
✓  

70 ✓  
✓  

80 ✓  
✓  

90 ✓  
✓  

100 ✓  
✓  

 

Na Tabela 4.32 são expostas as mesmas grandezas descriminadas para a Tabela 4.20, tendo 

as simulações realizadas as mesmas condicionantes. 

Avaliando as grandezas evidenciadas, observa-se uma diminuição da energia ativa fornecida, 

à medida que a taxa de penetração de microgeração solar aumenta. No que toca à energia reativa 

fornecida, esta também decresce à medida que a taxa de penetração de sistemas de MF aumenta. De 

salientar que os valores relativos a esta última grandeza se mantêm entre as taxas de 10% e 20%, 30% 

e 40%, 50% e 80%, 90% e 100%. Relativamente às tensões, o seu valor máximo foi registado para a 

taxa de penetração de 100% e o valor mínimo para a taxa de 20%. 

No que se refere à evolução das perdas energéticas, com o aumento da penetração de 

microgeração aliada ao armazenamento de energia, verificou-se uma diminuição progressiva destas 

até à taxa de 100% de penetração fotovoltaica e pode ser observada na Figura 4.38. De notar a 

manutenção dos valores das perdas para as taxas de 90% e 100%. Relativamente aos resultados 
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obtidos no ponto 4.1.2.1. constata-se uma diminuição das perdas energéticas para todas as taxas 

estudadas, evidenciando assim potencialidade dos SAEs para minimizar estas perdas.  

Tabela 4.32 - Energia fornecida ativa e reativa, perdas energéticas, power flows, violações de corrente, máximo 
de violação de corrente, violações de tensão, máximo e mínimo de tensão, para as várias taxas de penetração 

de microgeração com armazenamento de energia, na rede-tipo rural – cenário 1. 

Taxa de 

Penetração 

[%] 

Energia 

Fornecida 

[MWh/ano] 

Energia 

Fornecida 

[Mvarh/ano] 

Perdas 

Energéticas 

[MWh/ano] 

Violações 

Corrente 

[#] 

Máximo 

Violação 

Corrente [%] 

Violações 

Tensão 

 [#] 

Máximo 

Tensão 

[p.u.] 

Mínimo 

Tensão 

[p.u.] 

0 209,3 0,9 4,5 0 0 0 1,000 0,948 

10 203,4 0.8 4.2 0 0 0 1,000 0,952 

20 198,1 0,8 4,1 0 0 0 1,000 0,949 

30 192,7 0,7 3,8 0 0 0 1,000 0,954 

40 184,0 0,7 3,6 0 0 0 1,008 0,957 

50 175,9 0,6 3,3 0 0 0 1,004 0,956 

60 174,0 0,6 3,2 0 0 0 1,002 0,954 

70 165,4 0,6 3,0 0 0 0 1,012 0,957 

80 160,0 0,6 2,8 0 0 0 1,008 0,957 

90 150,3 0,5 2,8 0 0 0 1,011 0,957 

100 147,2 0,5 2,7 0 0 0 1,015 0,957 

 

Figura 4.38 – Perdas energéticas em função da taxa de penetração com microgeração e com microgeração e 
armazenamento de energia , na rede-tipo rural – cenário 1. 

As Figuras 4.39, 4.40 e 4.41 apresentam os diagramas de trânsito de energia para as taxas de 

10%, 50% e 100%, respetivamente, no PTD de 100 kVA. Já as Figuras 4.42, 4.43 e 4.44 representam, 

para as mesmas taxas, o consumo e injeção na rede-tipo em estudo. A correspondência entre as cores 

dos gráficos e as grandezas que estas representam são as mesmas apresentadas no ponto 4.2.1.1., 

resultando, igualmente, do algoritmo desenvolvido em MATLAB. 

Para as taxas analisadas verifica-se uma variação significativa da energia que transita na rede-

tipo rural, no período do dia em que os pontos de MF se encontram em produção, à medida que a taxa 
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de penetração aumenta. Constata-se uma inversão do trânsito de energia para a taxa de 100% de 

penetração, no período do dia em que esta produção é mais significativa, resultante da energia injetada 

na rede pela MF. O trânsito de energia quando existem pontos de microgeração e armazenamento de 

energia é superior em determinados instantes e inferior noutros, quando comparado com o trânsito de 

energia para quando existem apenas pontos de MF na rede. Quando é superior indica que, 

maioritariamente, os SAEs estão a ser carregados e quando é inferior indica que, na sua maioria, os 

SAEs estão a fornecer energia. 

No que toca ao consumo (para efeitos de faturação), na rede-tipo em estudo, de notar um 

decréscimo à medida que a taxa de penetração de microgeração aumenta, diminuindo ainda mais 

quando, para além dos pontos de MF, existem SAEs e os resultados obtidos podem ser observados na 

Tabela 4.33. A injeção de energia na rede aumenta, com o aumento da taxa de penetração de 

microgeração, verificando-se o seu ponto máximo no período do dia em que a produção proveniente 

dos pontos de MF é máxima.  

 

 

 

 

Figura 4.39 – Trânsito de energia diário no PTD de 

100 kVA, cenário 1 – 10% de taxa de penetração. 
Figura 4.40 – Trânsito de energia diário no PTD de 
100 kVA, cenário 1 – 50% de taxa de penetração. 

Figura 4.41 – Trânsito de energia diário no PTD de 
100 kVA, cenário 1 – 100% de taxa de penetração. 

Figura 4.42 – Consumo e injeção na rede-tipo rural, 
cenário 1 – 10% de taxa de penetração. 
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Tabela 4.33 – Consumo para efeitos de faturação para as taxas de penetração de 10%, 50% e 100%, na rede-

tipo rural – cenário 1. 

Taxa de Penetração 

 [%] 

Consumo Original 

[MWh/dia] 

Consumo com 

Microgeração 

[MWh/dia] 

 

Consumo com 

Microgeração e 

Armazenamento 

[MWh/dia] 

10 

 

 

0,5612 0,5545 0,5486 

50 0,5612 0,5298 0,5062 

100 0,5612 0,4955 0,4599 

 

4.2.2.2. Cenário 2 

As restrições deste cenário são as apresentadas no ponto 4.1.1.2. 

A Tabela 4.34 apresenta a mesma matriz que a Tabela 4.19, para as várias taxas de penetração 

de MF.  

Verificou-se a inexistência de violações, para todas as taxas de penetração de microgeração 

analisadas, no caso da utilização de baterias, na rede-tipo em estudo. Neste cenário nenhuma violação 

foi verificada para as diversas taxas de penetração de microgeração inicialmente estudadas, pelo que, 

neste caso, não é possível evidenciar a potencialidade dos SAEs para a mitigação de violações de 

corrente e tensão. 

 

 

Figura 4.43 – Consumo e injeção na rede-tipo rural, 
cenário 1 – 50% de taxa de penetração. 

 

Figura 4.44 – Consumo e injeção na rede-tipo rural, 
cenário 1 – 100% de taxa de penetração. 
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Tabela 4.34 – Resultados das simulações de trânsito de energia com microgeraçã e com microgeração e 
armazenamento de energia, na rede-tipo rural – cenário 2. 

Taxa de Penetração 

 [%] 

Simulação de Trânsito 

de Energia – 

Microgeração 

Simulação de Trânsito 

de Energia – 

Microgeração e 

Armazenamento 

10 

 

 

✓  
✓  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ✓  
✓  

30 ✓  
✓  

40 ✓  
✓  

50 ✓  
✓  

60 ✓  
✓  

70 ✓  
✓  

80 ✓  
✓  

90 ✓  
✓  

100 ✓  
✓  

 

Na Tabela 4.35 são expostas as mesmas grandezas descriminadas para a Tabela 4.20, tendo 

as simulações realizadas as mesmas condicionantes. 

Em relação à evolução das grandezas avaliadas nas simulações realizadas nesta rede-tipo, 

verifica-se uma diminuição da energia ativa fornecida à medida que a taxa de penetração de 

microgeração solar aumenta. No que toca à energia reativa fornecida esta também decresce para a 

taxa de 10% (mantendo o seu valor até à taxa de 30%), volta a decrescer para a taxa de 40%, aumenta 

para a taxa de 50%, diminui para a taxa de 60% (mantendo o seu valor para a taxa de 70%), diminui, 

novamente, para a taxa de 80%, regista um novo aumento para a taxa de 90% e volta a diminuir para 

a taxa de 100%. Relativamente às tensões, o seu valor máximo foi registado para a taxa de penetração 

de 90% e o valor mínimo para a taxa de 10%.   

Pretende-se destacar a evolução das perdas energéticas em função do aumento da taxa de 

penetração de microgeração, aliada ao armazenamento de energia, na rede. Na Figura 4.45 é possível 

observar esta relação verificando-se que as perdas energéticas diminuem progressivamente até à taxa 

de 70%, regista-se um ligeiro aumento para a taxa de 80%, cujo valor se mantém para a taxa de 90%, 

voltando a decrescer para a taxa total de penetração de microgeração solar. Por comparação com os 

resultados obtidos no ponto 4.1.2.2. verifica-se uma diminuição das perdas energéticas em todas as 

taxas analisadas. 
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Tabela 4.35 - Energia fornecida ativa e reativa, perdas energéticas, power flows, violações de corrente, máximo 
de violação de corrente, violações de tensão, máximo e mínimo de tensão, para as várias taxas de penetração 

de microgeração com armazenamento de energia, na rede-tipo rural – cenário 1. 

Taxa de 

Penetração 

[%] 

Energia 

Fornecida 

[MWh/ano] 

Energia 

Fornecida 

[Mvarh/ano] 

Perdas 

Energéticas 

[MWh/ano] 

Violações 

Corrente 

[#] 

Máximo 

Violação 

Corrente [%] 

Violações 

Tensão  

[#] 

Máximo 

Tensão 

[p.u.] 

Mínimo 

Tensão 

[p.u.] 

0 209,3 0,9 4,5 0 0 0 1,000 0,948 

10 204,0 0,8 4,2 0 0 0 1,000 0,948 

20 196,1 0,8 4,0 0 0 0 1,004 0,957 

30 187,4 0,8 3,8 0 0 0 1,001 0,951 

40 179,7 0,6 3,3 0 0 0 1,004 0,957 

50 172,0 0,7 3,5 0 0 0 1,014 0950 

60 162,7 0,6 3,0 0 0 0 1,013 0,957 

70 155,2 0,6 2,8 0 0 0 1,008 0,958 

80 148,0 0,5 2,9 0 0 0 1,009 0,957 

90 136,7 0,6 2,9 0 0 0 1,024 0,957 

100 131,7 0,5 2,6 0 0 0 1,020 0,957 

 

Figura 4.45 – Perdas energéticas em função da taxa de penetração com microgeração e com microgeração e 
armazenamento de energia , na rede-tipo rural – cenário 2. 

As Figuras 4.46, 4.47 e 4.48 apresentam os diagramas de trânsito de energia para as taxas de 

10%, 50% e 100%, respetivamente, no PTD de 100 kVA. Já as Figuras 4.49, 4.50 e 4.51 representam, 

para as mesmas taxas, o consumo e injeção na rede-tipo em estudo. A correspondência entre as cores 

dos gráficos e as grandezas que estas representam são as mesmas apresentadas no ponto 4.2.2.1., 

resultando, igualmente, do algoritmo desenvolvido em MATLAB. 

Relativamente ao trânsito de energia nesta rede-tipo, observa-se uma variação considerável 

da energia transitada, no período do dia em que os pontos de MF se encontram em produção, à medida 

que a taxa de penetração aumenta. Para a taxa de 100% de penetração é verificada uma inversão do 

trânsito de energia, no período do dia em que esta produção é mais significativa, como consequência 

da energia injetada na rede pela MF. O trânsito de energia, quando existem pontos de microgeração e 
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armazenamento de energia, é superior em determinados instantes (representando o carregamento da 

maioria dos SAEs) e inferior noutros (representando a descarga dos SAEs), quando comparado com o 

trânsito de energia para quando existem, apenas, pontos de MF na rede.  

O consumo (para efeitos de faturação), nesta rede-tipo, decresce à medida que a taxa de 

penetração de microgeração aumenta, diminuindo ainda mais quando, para além dos pontos de MF, 

existem SAEs e os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 4.36. A injeção de energia na 

rede aumenta com o aumento da taxa de penetração de microgeração, verificando-se o seu ponto 

máximo no período do dia em que a produção proveniente dos pontos de MF é máxima. 

 

 

 

 

 

Figura 4.46 – Trânsito de energia diário no PTD de 
100 kVA, cenário 2 – 10% de taxa de penetração. 

Figura 4.47 – Trânsito de energia diário no PTD de 
100 kVA, cenário 2 – 50% de taxa de penetração. 

Figura 4.48 – Trânsito de energia diário no PTD de 
100 kVA, cenário 2 – 100% de taxa de penetração. 

Figura 4.49 – Consumo e injeção na rede-tipo rural, 
cenário 2 – 10% de taxa de penetração. 
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Tabela 4.36 – Consumo para efeitos de faturação para as taxas de penetração de 10%, 50% e 100%, na rede-

tipo rural – cenário 2. 

Taxa de Penetração 

 [%] 

Consumo Original 

[MWh/dia] 

Consumo com 

Microgeração 

[MWh/dia] 

 

Consumo com 

Microgeração e 

Armazenamento 

[MWh/dia] 

10 

 

 

0,5612 0,5541 0,5481 

50 0,5612 0,5204 0,4987 

100 0,5612 0,4887 0,4524 

 

4.2.2.3. Cenário 3 

As restrições deste cenário são as apresentadas no ponto 4.1.1.3. 

A Tabela 4.37 apresenta a mesma matriz que a Tabela 4.19, para as várias taxas de penetração 

de MF. 

Mais uma vez, verificou-se a inexistência de violações, para todas as taxas de penetração de 

microgeração analisadas, no caso da utilização de baterias, na rede-tipo em estudo. Neste cenário 

foram verificadas violações de tensão para taxas de penetração de microgeração estudadas 

inicialmente de 60%, 70%, 80% e 90%, pelo que, neste caso, é possível evidenciar a potencialidade 

dos SAEs para a mitigação de violações do tipo acima referido. 

 

 

Figura 4.50 – Consumo e injeção na rede-tipo rural, 
cenário 2 – 50% de taxa de penetração. 

 

Figura 4.51 – Consumo e injeção na rede-tipo rural, 
cenário 2 – 100% de taxa de penetração. 
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Tabela 4.37 – Resultados das simulações de trânsito de energia com microgeraçã e com microgeração e 
armazenamento de energia, na rede-tipo rural – cenário 3. 

Taxa de Penetração 

 [%] 

Simulação de Trânsito 

de Energia – 

Microgeração 

Simulação de Trânsito 

de Energia – 

Microgeração e 

Armazenamento 

10 

 

 

✓  
✓  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ✓  
✓  

30 ✓  
✓  

40 ✓  
✓  

50 ✓  
✓  

60   
✓  

70   
✓  

80   
✓  

90   
✓  

100 ✓  
✓  

 

Na Tabela 4.38 são expostas as mesmas grandezas descriminadas para a Tabela 4.20, tendo 

as simulações realizadas as mesmas condicionantes. 

Analisando as grandezas evidenciadas, observa-se uma diminuição da energia ativa fornecida, 

à medida que a taxa de penetração de microgeração solar aumenta. No que toca à energia reativa 

fornecida, esta também decresce até à taxa de 20% (mantendo o seu valor para a taxa de 30%), volta 

a diminuir para a taxa de 40% (mantendo o seu valor para a taxa de 50%), decresce, novamente, para 

a taxa de 60% (mantendo o seu valor até à taxa de 90%), registando ligeiro um aumento para a taxa 

de penetração total, neste cenário de análise. Relativamente às tensões, o seu valor máximo foi 

registado para a taxa de penetração de 100% e o valor mínimo para a taxa de 30%. 

Em relação à evolução das perdas energéticas com o aumento da penetração de microgeração 

aliada ao armazenamento de energia, verificou-se que decresce até à taxa de 40%, aumenta para a 

taxa de 50%, volta a diminuir até à taxa de 90%, registando um aumento para a taxa de penetração 

total e pode ser observada na Figura 4.52. Comparando com os resultados obtidos no ponto 4.1.2.3. 

verifica-se uma diminuição das perdas energéticas para todas as taxas analisadas e, ainda, que todos 

os valores obtidos são inferiores ao registado para o caso em que não há penetração de microgeração, 

nesta rede tipo.  
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Tabela 4.38 - Energia fornecida ativa e reativa, perdas energéticas, power flows, violações de corrente, máximo 
de violação de corrente, violações de tensão, máximo e mínimo de tensão, para as várias taxas de penetração 

de microgeração com armazenamento de energia, na rede-tipo rural – cenário 3. 

Taxa de 

Penetração 

[%] 

Energia 

Fornecida 

[MWh/ano] 

Energia 

Fornecida 

[Mvarh/ano] 

Perdas 

Energéticas 

[MWh/ano] 

Violações 

Corrente 

[#] 

Máximo 

Violação 

Corrente [%] 

Violações 

Tensão  

[#] 

Máximo 

Tensão 

[p.u.] 

Mínimo 

Tensão 

[p.u.] 

0 209,3 0,9 4,5 0 0 0 1,000 0,948 

10 198,3 0,8 4,0 0 0 0 1,000 0,953 

20 187,4 0,7 3,6 0 0 0 1,002 0,955 

30 176,6 0,7 3,5 0 0 0 1,009 0,952 

40 160,4 0,6 3,1 0 0 0 1,014 0,957 

50 149,7 0,6 3,2 0 0 0 1,020 0,955 

60 140,0 0,5 2,8 0 0 0 1,017 0,958 

70 123,7 0,5 2,8 0 0 0 1,035 0,958 

80 113,0 0,5 2,8 0 0 0 1,023 0,958 

90 102,2 0,5 2,8 0 0 0 1,031 0,957 

100 87,7 0,6 3,4 0 0 0 1,043 0,958 

 

Figura 4.52 – Perdas energéticas em função da taxa de penetração com microgeração e com microgeração e 
armazenamento de energia , na rede-tipo rural – cenário 3. 

As Figuras 4.53, 4.54 e 4.55 apresentam os diagramas de trânsito de energia para as taxas de 

10%, 50% e 100%, respetivamente, no PTD de 100 kVA. Já as Figuras 4.56, 4.57 e 4.58 representam, 

para as mesmas taxas, o consumo e injeção na rede-tipo em estudo. A correspondência entre as cores 

dos gráficos e as grandezas que estas representam são as mesmas apresentadas no ponto 4.2.2.1., 

resultando, igualmente, do algoritmo desenvolvido em MATLAB. 

No que toca ao trânsito de energia, neste cenário, observa-se uma variação significativa deste, 

no período do dia em que os pontos de MF se encontram em produção, à medida que a taxa de 

penetração aumenta. Observa-se uma inversão do trânsito de energia para as taxas de 50% e 100% 

de penetração, no período do dia em que esta produção é mais significativa, devido à energia injetada 

na rede pela MF. O trânsito de energia, quando existem pontos de MF e armazenamento de energia, é 
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superior em determinados instantes (representando o carregamento da maioria dos SAEs) e inferior 

noutros (representando a descarga dos SAEs), quando comparado com o trânsito de energia quando 

existem, apenas, pontos de MF na rede.  

Relativamente ao consumo (para efeitos de faturação) verifica-se um decréscimo à medida que 

a taxa de penetração de microgeração aumenta, diminuindo ainda mais quando, para além dos pontos 

de MF, existem SAEs e os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 4.39. A injeção de 

energia na rede aumenta com o aumento da taxa de penetração de microgeração, verificando o seu 

ponto máximo no período do dia em que a produção proveniente dos pontos de MF é máxima. 

 

 

  

 

 

Figura 4.53 – Trânsito de energia diário no PTD de 
100 kVA, cenário 3 – 10% de taxa de penetração. 

Figura 4.54 – Trânsito de energia diário no PTD de 
100 kVA, cenário 3 – 50% de taxa de penetração. 

Figura 4.55 – Trânsito de energia diário no PTD de 
100 kVA, cenário 3 – 100% de taxa de penetração. 

Figura 4.56 – Consumo e injeção na rede-tipo rural, 
cenário 3 – 10% de taxa de penetração. 
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Tabela 4.39 – Consumo para efeitos de faturação para as taxas de penetração de 10%, 50% e 100%, na rede-

tipo rural – cenário 2. 

Taxa de Penetração 

 [%] 

Consumo Original 

[MWh/dia] 

Consumo com 

Microgeração 

[MWh/dia] 

 

Consumo com 

Microgeração e 

Armazenamento 

[MWh/dia] 

10 

 

 

0,5612 0,5498 0,5443 

50 0,5612 0,5073 0,4862 

100 0,5612 0,4673 0,4386 

 

4.2.2.4. Cenário 4 

As restrições deste cenário são as apresentadas no ponto 4.1.1.4. 

A Tabela 4.40 apresenta a mesma matriz que a Tabela 4.19, para as várias taxas de penetração 

de MF. 

Para as taxas simuladas, atendendo à utilização de sistemas de baterias na rede-tipo em 

questão, não se obteve nenhum tipo de violação. Assim é possível destacar o papel destes sistemas 

para a mitigação de violações de tensão, recordando que para as taxas de 90% e 100%, sem a 

utilização de baterias, se verificaram este tipo de violações. 

 

 

Figura 4.57 – Consumo e injeção na rede-tipo rural, 
cenário 3 – 50% de taxa de penetração. 

 

Figura 4.58 – Consumo e injeção na rede-tipo rural, 
cenário 3 – 100% de taxa de penetração. 
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Tabela 4.40 – Resultados das simulações de trânsito de energia com microgeraçã e com microgeração e 
armazenamento de energia, na rede-tipo rural – cenário 4. 

Taxa de Penetração 

 [%] 

Simulação de Trânsito 

de Energia – 

Microgeração 

Simulação de Trânsito 

de Energia – 

Microgeração e 

Armazenamento 

 

10 

 

 

✓  
✓  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ✓  
✓  

30 ✓  
✓  

40 ✓  
✓  

50 ✓  
✓  

60 ✓  
✓  

70 ✓  
✓  

80 ✓  
✓  

90   
✓  

100   
✓  

 

Na Tabela 4.41 são expostas as mesmas grandezas descriminadas para a Tabela 4.20, tendo 

as simulações realizadas as mesmas condicionantes. 

Em relação à evolução das grandezas avaliadas nas simulações realizadas nesta rede-tipo, 

verifica-se uma diminuição da energia ativa fornecida, à medida que taxa de penetração de 

microgeração solar aumenta. No que toca à energia reativa fornecida, esta também decresce até à taxa 

de 80% (sendo os valores obtidos para as taxas de 30% a 50% iguais, assim como os valores obtidos 

para as taxas de 60% a 80%), aumenta para a taxa de 90%, cujo valor se mantém para a taxa total de 

penetração. Relativamente às tensões, o seu valor máximo foi registado para a taxa de penetração de 

100% e o valor mínimo para a taxa de 10%. 

Pretende-se destacar a evolução das perdas energéticas em função do aumento da taxa de 

penetração de microgeração, aliada ao armazenamento de energia na rede. Na Figura 4.59 é possível 

observar esta relação, constatando-se que as perdas energéticas diminuem progressivamente até à 

taxa de 80%, verificando-se um aumento para a taxa de 90% assim como para a taxa de 100% de 

penetração de microgeração fotovoltaica. Em relação aos resultados obtidos no ponto 4.1.2.4. verifica-

se uma diminuição das perdas energéticas para todas as taxas analisadas, à exceção da taxa de 

penetração de 10% cujo valor se mantém.  
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Tabela 4.41 - Energia fornecida ativa e reativa, perdas energéticas, power flows, violações de corrente, máximo 
de violação de corrente, violações de tensão, máximo e mínimo de tensão, para as várias taxas de penetração 

de microgeração com armazenamento de energia, na rede-tipo rural – cenário 4. 

Taxa de 

Penetração 

[%] 

Energia 

Fornecida 

[MWh/ano] 

Energia 

Fornecida 

[Mvarh/ano] 

Perdas 

Energéticas 

[MWh/ano] 

Violações 

Corrente 

[#] 

Máximo 

Violação 

Corrente [%] 

Violações 

Tensão  

[#] 

Máximo 

Tensão 

[p.u.] 

Mínimo 

Tensão 

[p.u.] 

0 209,3 0,9 4,5 0 0 0 1,000 0,948 

10 201,5 0,9 4,5 0 0 0 1,000 0,948 

20 189,2 0,7 3,8 0 0 0 1,001 0,956 

30 177,3 0,6 3,5 0 0 0 1,006 0,956 

40 164,9 0,6 3,3 0 0 0 1,009 0,957 

50 153,0 0,6 3,0 0 0 0 1,012 0,957 

60 141,6 0,5 2,8 0 0 0 1,021 0,957 

70 129,2 0,5 2,7 0 0 0 1,019 0,957 

80 118,0 0,5 2,7 0 0 0 1,024 0,957 

90 106,3 0,6 3,0 0 0 0 1,043 0,958 

100 94,7 0,6 3,1 0 0 0 1,045 0,958 

 

Figura 4.59 – Perdas energéticas em função da taxa de penetração com microgeração e com microgeração e 
armazenamento de energia , na rede-tipo rural – cenário 4. 

As Figuras 4.60, 4.61 e 4.62 apresentam os diagramas de trânsito de energia para as taxas de 

10%, 50% e 100%, respetivamente, no PTD de 100 kVA. Já as Figuras 4.63, 4.64 e 4.65 representam, 

para as mesmas taxas, o consumo e injeção na rede-tipo em estudo. A correspondência entre as cores 

dos gráficos e as grandezas que estas representam são as mesmas apresentadas no ponto 4.2.2.1., 

resultando, igualmente, do algoritmo desenvolvido em MATLAB. 

Analisando o trânsito de energia nesta rede, verifica-se uma variação significativa deste, no 

período do dia em que os pontos de MF se encontram em produção, à medida que a taxa de penetração 

aumenta. É possível observar uma inversão do trânsito de energia para as taxas de 50% e 100% de 

penetração, no período do dia em que esta produção é mais significativa, que resulta da energia 

injetada na rede pela MF. Quando existem pontos de MF e armazenamento de energia o trânsito de 
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energia é superior em determinados instantes (representando o carregamento da maioria dos SAEs) e 

inferior noutros (representando a descarga dos SAEs), quando comparado com o trânsito de energia 

para quando existem, apenas, pontos de MF na rede.  

Em relação ao consumo (para efeitos de faturação), constata-se uma diminuição deste à 

medida que a taxa de penetração de microgeração aumenta, diminuindo ainda mais quando, para além 

dos pontos de MF, existem SAEs na rede e os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 

4.42. A injeção de energia na rede aumenta com o aumento da taxa de penetração de microgeração, 

verificando-se o seu ponto máximo no período do dia em que a produção proveniente dos pontos de 

MF é máxima. 

 

 

 

 

Figura 4.60 – Trânsito de energia diário no PTD de 
100 kVA, cenário 4 – 10% de taxa de penetração. 

Figura 4.61 – Trânsito de energia diário no PTD de 
100 kVA, cenário 4 – 50% de taxa de penetração. 

Figura 4.62 – Trânsito de energia diário no PTD de 
100 kVA, cenário 4 – 100% de taxa de penetração. 

Figura 4.63 – Consumo e injeção na rede-tipo rural, 
cenário 4 – 10% de taxa de penetração. 
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Tabela 4.42 – Consumo para efeitos de faturação para as taxas de penetração de 10%, 50% e 100%, na rede-

tipo rural – cenário 2. 

Taxa de Penetração 

 [%] 

Consumo Original 

[MWh/dia] 

Consumo com 

Microgeração 

[MWh/dia] 

 

Consumo com 

Microgeração e 

Armazenamento 

[MWh/dia] 

10 

 

 

0,5612 0,5542 0,5527 

50 0,5612 0,4974 0,4642 

100 0,5612 0,4807 0,4605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.64 – Consumo e injeção na rede-tipo rural, 
cenário 4 – 50% de taxa de penetração. 

 

Figura 4.65 – Consumo e injeção na rede-tipo rural, 
cenário 4 – 100% de taxa de penetração. 
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Capítulo 5 

 

Conclusão e Trabalho Futuro 
Este capítulo é composto por um breve enquadramento da temática, um resumo das 

metodologias utilizadas e dos resultados obtidos, seguidos das principais conclusões do trabalho. Por 

fim, é sugerido trabalho futuro no âmbito dos temas abordados na realização desta dissertação. 
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5.1. Conclusão 

É cada vez maior a preocupação por parte do ORD sobre a utilização eficiente dos sistemas de 

distribuição de BT. Esta eficiência pode ser conseguida pela utilização de tecnologias de MF por parte 

dos consumidores, que assim passam a poder produzir energia, resultando numa diminuição do seu 

consumo proveniente da rede de distribuição e das perdas energéticas desta. Existem benefícios para 

ambas as partes (ORD e consumidores), mas é necessário aferir a capacidade do sistema de 

distribuição de BT para a acomodar a injeção de MF. 

A microgeração associada ao armazenamento de energia potencia a penetração de MF. Estas 

duas tecnologias, aliadas, possibilitam que as necessidades energéticas sejam satisfeitas, em certos 

períodos do dia, pela microgeração, e que o excesso de energia produzida por esta seja armazenado, 

permitindo aos clientes consumir a energia armazenada quando for necessário ou conveniente. Para o 

ORD, a implementação de SAEs ao nível dos consumidores pode ser a solução para o excesso de 

energia injetada na rede, mitigando possíveis violações de tensão e de corrente. Assim, é possível 

evitar o desperdício energético ao mesmo tempo que se evitam perturbações na rede de distribuição 

de BT. 

Para além dos benefícios acima referidos, na adoção de tecnologias de produção e 

armazenamento de energia, é ainda importante destacar as potencialidades destas para uma gestão 

autónoma da procura, por parte dos consumidores. Mais uma vez, a combinação destas tecnologias 

permitirá uma redução da carga vista do lado da rede de distribuição de BT, resultando numa diminuição 

do consumo energético proveniente dos PTDs, em certos períodos do dia, constituindo assim uma 

forma de GP e contribuindo para a redução das perdas energéticas. 

Com o intuito de atingir os objetivos propostos, foi desenvolvida, nesta tese, uma metodologia 

que, inicialmente passou por utilizar o programa DPlan para estudar a capacidade das redes-tipo 

urbana e rural perante uma penetração crescente MF, para depois reavaliar essa capacidade com a 

introdução de SAEs.  

Foram estudados quatro cenários de adoção de MF. Estes quatro cenários diferenciam-se com 

base na potência nominal dos painéis fotovoltaicos e na potência contratada dos clientes. Para analisar 

a contribuição das tecnologias SAEs na gestão de consumos do lado do cliente em cada cenário, foi 

desenvolvido um algoritmo em MATLAB que altera o diagrama de consumo dos clientes na tentativa 

de minimizar a energia comprada à rede, armazenando o excesso de produção, quando ocorre. O 

algoritmo de minimização tem uma resolução temporal de 15 minutos e um horizonte de 72 horas. 

Por fim, foram comparados, em DPlan, os resultados com os digramas modificados pelo 

algoritmo desenvolvido em MATLAB com os resultados inicialmente obtidos. Os resultados que foram 

objeto de comparação são: as perdas técnicas, os trânsitos no PTD e as possíveis violações dos limites 

de operação, nomeadamente mínimos e máximos de tensão nos barramentos e máximos de corrente. 

As comparações foram feitas para os quatro cenários considerados e dois tipos de rede: rede-tipo 

urbana e rede-tipo rural. 
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Relativamente ao primeiro objetivo proposto, que passava por avaliar a permeabilidade do 

sistema de distribuição de BT à penetração de microgeração, verificou-se que, nas redes-tipo 

analisadas, tal permeabilidade é elevada. Nos cenários considerados, não se verificaram limitações 

estruturais significativas à penetração de MF. Na rede-tipo urbana, não foram identificadas situações 

graves de violação dos limites de operação para os níveis de penetração estudados - penetrações até 

15% da potência contratada pelos clientes, a que corresponde cerca de 30% da potência instalada no 

PTD. Na rede-tipo rural, foram identificadas sucessivamente limitações para penetrações superiores a 

cerca de 10% da potência contratada pelos clientes, a que corresponde cerca de 30% da potência 

instalada no PTD. 

Importa ressalvar que, os pontos de MF são alocados nas redes-tipo mediante um processo 

aleatório proporcional (descrito no ponto 3.4.1.) e que as limitações observadas podem não se verificar, 

caso seja feita uma alocação diferente destes pontos para as mesmas taxas de penetração. Assim, não 

se pode classificar como limite uma determinada penetração de MF pelo simples facto de poderem 

ocorrer violações para essa penetração. Para poderem ser consideradas limitações estruturais, têm de 

ocorrer sistematicamente violações para essa penetração e para penetrações superiores a essa. 

Sem adoção de SAEs, e do ponto de vista da eficiência, o melhor compromisso entre a 

minimização das perdas e a inexistência de violações de tensão e corrente, aponta para penetrações 

ótimas na rede-tipo urbana de, aproximadamente, 8% (cenários 1 e 4), 9% (cenário 2) e de cerca de 

11% (cenário 3) da potência instalada nos clientes. Relativamente à rede-tipo rural, as penetrações 

ótimas são de cerca de 8% (cenário 1), 6% (cenários 2 e 3) e 4% (cenário 4) da potência instalada nos 

clientes.  

O segundo objetivo era perspetivar o crescimento do armazenamento de energia como 

potenciador da penetração de microgeração nas redes de distribuição de BT, para o qual se verificaram 

resultados positivos. Constatou-se que para todos os cenários de análise testados, nas redes-tipo 

urbana e rural, com a utilização de MF e SAEs, não se verificou qualquer tipo de violação. Assim, é 

possível admitir que estes sistemas permitem potenciar a penetração de microgeração nas redes de 

distribuição de BT, mitigando as possíveis violações de tensão e corrente promovidas por esta 

penetração.  

Na rede-tipo urbana a capacidade de acomodar MF não foi alterada pela utilização de SAEs, 

pois, nesta rede, já não se verificavam limitações significativas, a nível estrutural, para elevadas 

penetrações de microgeração. Já na rede-tipo rural esta capacidade foi aumentada pela utilização de 

SAEs, permitindo assim alocar MF correspondente a 46% da potência instalada no PTD e a cerca de 

16% da potência de consumo contratada, pelos clientes presentes nesta rede. 

Na rede-tipo urbana, do ponto de vista da eficiência, o melhor compromisso entre a minimização 

das perdas e a inexistência de violações de tensão e corrente, considerando, agora, a utilização de MF 

e SAEs, é verificado para penetrações ótimas de 8% (cenário 1), 9% (cenário 2), 11% (cenário 3) e 

12% (cenário 4) da potência instalada nos clientes. Em relação à rede-tipo rural as penetrações ótimas 
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são de cerca de 8% (cenário 1), 10% (cenário 2), 13% (cenário 3) e 12% (cenário 4) da potência 

instalada nos clientes.  

 Assim é possível constatar que, perante as condicionantes acima impostas, para todos os 

cenários, nas duas redes-tipo estudadas, as penetrações ótimas de MF aliada a SAEs são sempre 

iguais ou superiores a 8% da potência instalada de consumo. 

Em relação ao terceiro e quarto objetivos, cujo intuito era avaliar o impacto da MF e dos SAEs 

ao nível das perdas energéticas nas redes-tipo estudadas, podemos afirmar que este é positivo na 

generalidade.  

Para a rede-tipo urbana, apenas com penetração de microgeração, verificou-se que, para todos 

os cenários analisados, as perdas energéticas são sempre inferiores quando comparadas com o as 

mesmas no caso em que não existe MF na rede. Na mesma rede, quando se recorre à utilização de 

MF e de SAEs, as perdas energéticas são inferiores, em todos os casos, quando comparadas com as 

obtidas apenas com microgeração.  

Relativamente à rede-tipo rural os resultados não são tão satisfatórios. Verificou-se que, na 

situação em que apenas existe microgeração na rede, para os cenários 1 e 2 as perdas energéticas 

são sempre inferiores quando comparadas com as mesmas na situação em que não existe 

microgeração. No cenário 3, apenas com o recurso a MF, para penetrações superiores a 7% da 

potência instalada nos clientes, as perdas energéticas são sempre superiores às verificadas quando 

não existe penetração de microgeração, constatando-se o mesmo para penetrações superiores a 13% 

da potência instalada nos clientes, no cenário 4. Para o caso em que existe MF e SAEs na rede, 

verificou-se uma melhoria bastante significativa, constatando-se que as perdas energéticas diminuem 

em todos os cenários analisados, registando sempre valores abaixo dos observados quando a rede 

não estava dotada de nenhum destes tipos de tecnologia.  

O quinto, e último, objetivo era perspetivar a utilização de sistemas de microgeração e 

armazenamento de energia como promotores de uma gestão ativa da procura, por parte dos clientes. 

Para tal analisou-se o trânsito de energia e consumo satisfeito com recurso aos PTDs de 100 kVA e 

400 kVA, para os quatro cenários, nas taxas de penetração de 10%, 50% e 100%. 

Verificou-se uma variação significativa do trânsito de energia à medida que a taxa de penetração 

aumenta, tal como era expectável por existirem mais pontos de produção na rede e, por consequente, 

mais injeção de energia nesta. Em relação ao consumo, para efeitos de faturação, avaliado ao nível 

dos dois PTDs acima referidos, observa-se uma diminuição do mesmo à medida que a taxa de 

penetração de microgeração aumenta, diminuindo ainda mais quando para além desta tecnologia 

existem SAEs na rede. Assim, é possível afirmar que, com a utilização destas tecnologias por parte dos 

consumidores, será possível que estes promovam uma gestão autónoma da procura, com vista a 

reduzir o seu consumo através da rede de distribuição de BT, com benefícios económicos para estes, 

assim como para o ORD que vê reduzida a carga na sua rede.  
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Ainda sobre as reduções ao nível da energia consumida, para efeitos de faturação, verificou-

se, na rede-tipo urbana, para a taxa total de penetração, um decréscimo de 11,33% (cenário 1), 14,25% 

(cenário 2), 17,63% (cenário 3) e 17,32% (cenário 4), considerando, apenas, a utilização de MF na 

rede. Recorrendo a MF e SAEs, para a taxa total de penetração, constatou-se uma diminuição de 

17,88%, 22,45%, 23,08% e 24,76%, nos cenários 1, 2, 3 e 4, respetivamente. Estes valores são obtidos 

para penetrações de MF entre 8% e 16% da potência de consumo contratada, nesta rede-tipo. 

Na rede-tipo rural, para a taxa total de penetração obteve-se uma diminuição de 11,71%, 

12,92%, 16,73% e 14,34%, isto para quando se utiliza apenas MF nos cenários considerados. Já 

quando se entra em conta a utilização de MF e SAEs, nesta rede, verifica-se um decréscimo de 18,05%, 

19,39%, 21,85% e 17,94%. Estes valores são obtidos para penetrações de MF entre 8% e 15% da 

potência de consumo contratada, nesta rede-tipo. 

De notar que o valor de redução de consumo proveniente da rede-tipo rural, obtido para a taxa 

total de penetração de microgeração, no cenário 2, é superior ao obtido no cenário 4, ao contrário do 

que era expectável. Tal deve-se à alocação aleatória de MF, que, no cenário 4, foi alocada a clientes 

que não tinham um consumo tão elevado e que, para além disso, foram atribuídos mais painéis a 

clientes que não conseguiram aproveitar o aumento da energia produzida, levando assim a esta 

discrepância.  

Concluindo, verifica-se que o sistema de distribuição de BT tem elevada permeabilidade para a 

penetração de pontos de MF. Os SAEs podem constituir uma ferramenta importante para a mitigação 

de violações promovidas por esta penetração. Estas duas tecnologias combinadas permitem um 

aumento da eficiência das redes de distribuição de BT, reduzindo as suas perdas energéticas. Para 

além disso, podem promover uma gestão autónoma da procura por parte dos consumidores que 

resulta, essencialmente, numa redução da sua faturação energética e ainda promovem uma menor 

carga nas redes de distribuição de BT. 

5.2. Trabalho Futuro  

 Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de avaliar a influência dos sistemas de 

microgeração solar e armazenamento de energia nas redes de distribuição de BT. Foi avaliada a 

permeabilidade de duas redes-tipo (uma em contexto urbano e outra em contexto rural) para a 

penetração de pontos de MF e como os SAEs podem potenciar esta permeabilidade, assim como a 

interferência destas tecnologias na operação das redes. 

 Numa perspetiva de trabalho futuro, outras redes-tipo poderão ser estudadas para uma 

avaliação geral ao nível da penetração de microgeração solar no sistema de distribuição de BT 

nacional. Em relação ao algoritmo desenvolvido em MATLAB para a utilização de baterias, este pode 

ser dotado de outras funcionalidades: para além de ser feita uma otimização a cada período de 15 

minutos, poderá ser feita uma otimização diária com o intuito de nivelar os diagramas de carga 

(reduzindo a carga nas pontas de consumo, enchendo os períodos de vazio).  
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Complementarmente, podem ser tidas em contas outro tipo de tarifas (bi e tri-horárias) na 

realização desta otimização, tal como a entrada em conta com a existência de veículos elétricos que 

alterarão os perfis de carga dos consumidores, visto que a tendência será à massificação destes. 

 Para além disto pode ainda ser feita uma análise com vista a evidenciar a viabilidade 

económica para a utilização de microgeração e armazenamento de energia. Esta poderá ser vista como 

um investimento partilhado entre os consumidores e o ORD, dados os benefícios evidenciados para 

ambas as partes.   
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A. Legendas para os elementos constituintes da rede e níveis 

de tensão 

Tabela A.1 – Elementos constituintes da rede [23]. 

 
Tabela A.2 – Código de cores para os níveis de tensão [23].  

 
NOTA: Na Tabela A.2 onde se lê: “Se a tensão estiver entre 98% do máximo estipulado para o nó.”, 

deve ler-se: “Se a tensão estiver entre 98% do máximo e o máximo estipulado para o nó.” 
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B. Diagramas de produção para painéis fotovoltaicos de 1 kW, 

1,5 kW e 2 kW. 

 

Figura B.1 – Diagrama de Produção de um painel fotovoltaico com 1 kW de potência nominal. 

 

Figura B.2 – Diagrama de Produção de um painel fotovoltaico com 1,5 kW de potência nominal.

 

Figura B.3 – Diagrama de Produção de um painel fotovoltaico com 2 kW de potência nominal. 
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C. Esquema monofásico e trifásico de ligação à rede de Baixa 

Tensão dos painéis fotovoltaicos, bateria e componentes auxiliares 

 

 

Figura C.1 - Esquema monofásico de ligação à rede de Baixa Tensão dos painéis fotovoltaicos, bateria e 
componentes auxiliares [26]. 

 

 

Figura C.2 - Esquema trifásico de ligação à rede de Baixa Tensão dos painéis fotovoltaicos, bateria e 

componentes auxiliares [26]. 
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D. Algoritmo MATLAB 

clear all; 
close all; 

  
%Leitura do ficheiro de diagramas de consumo 
(…) 

  
%criação da matriz para alocar consumos 
(…) 

  
%leitura do ficheiro de comandos para consumo 
(…) 

  
%alocação da referência do nó, referência do cliente e potência contractada 
(…) 

 
%leitura do ficheiro de comandos para produção 
(…) 

  
%passagem para células das referências dos nós da rede 
(…) 

  
%leitura dos diagramas de produção (12 situações) 
(…) 

 
%manipulação dos diagramas de carga dos clientes  
nr_dias=3; %3 dias garantem a convergência do algoritmo 
bat_max=(1*3.3);%capacidade da bateria 
bat_min=(0.1*3.3);%limite mínimo da bateria 
bat_0=0;%estado incial de carga da bateria 
bat=zeros(nr_clientes,96*nr_dias); 

  
for aux_bat_ini=1:1:k2 
    bat_ini=prod_cli_final_int(aux_bat_ini,97); 
    bat(bat_ini,1)=bat_0; 
end 

  
inj=zeros(nr_clientes,96*nr_dias); 
rend=0.955*0.95; %rendimento da bateria + inversor 

  
%1º caso - clientes sem produção -> diagrama de consumo inalterado 
consumo_clientes_final=zeros(nr_clientes,96); 
for aux_nn=1:nr_clientes 
    if any(prod_cli_final(aux_nn,1:96))==0 
        consumo_clientes_final(aux_nn,1:96)=consumo_clientes(aux_nn,1:96); 
    end 
end 

  
consumo_clientes=repmat(consumo_clientes,1,nr_dias); 
consumo_clientes_final=repmat(consumo_clientes_final,1,nr_dias); 
prod_cli_final=repmat(prod_cli_final,1,nr_dias); 

  
%2º caso - clientes com produção -> diagrama de carga alterado 
for kk=1:1:nr_clientes 
    if any(prod_cli_final(kk,1:96)) 
        for kk1=1:1:96*nr_dias 
            %consumo inferior à produção 
            if prod_cli_final(kk,kk1) >= consumo_clientes(kk,kk1) 
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                dif=prod_cli_final(kk,kk1)-consumo_clientes(kk,kk1); 
                consumo_clientes_final(kk,kk1)=0; 
                if kk1==1 && (dif*rend)+bat_0<=bat_max 
                    bat(kk,kk1)=dif*rend+bat_0; 
                end 
                if kk1==1 && (dif*rend)+bat_0>bat_max 
                    bat(kk,kk1)=bat_max; 
                    inj(kk,kk1)=dif-((bat_max-bat_0)/rend); 
                end 
                if kk1>1 && (dif*rend)+bat(kk,(kk1-1))<=bat_max 
                    bat(kk,kk1)=(dif*rend)+bat(kk,(kk1-1)); 
                end 
                if kk1>1 && (dif*rend)+bat(kk,(kk1-1))>bat_max 
                    bat(kk,kk1)=bat_max; 
                    aux_bat=(bat_max-bat(kk,(kk1-1)))/rend; 
                    inj(kk,kk1)=dif-aux_bat; 
                    aux_bat=0; 
                end 
                if kk1>1 && bat(kk,(kk1-1))==bat_max 
                    inj(kk,kk1)=dif; 
                end 
            end 
            %consumo superior à produção 
            if prod_cli_final(kk,kk1) < consumo_clientes(kk,kk1) 
                dif=prod_cli_final(kk,kk1)-consumo_clientes(kk,kk1); 
                consumo_clientes_final(kk,kk1)=consumo_clientes(kk,kk1)-

prod_cli_final(kk,kk1); 
                if kk1>1 && bat(kk,(kk1-1))>bat_min 
                    if (consumo_clientes_final(kk,kk1)-((bat(kk,(kk1-1))-

bat_min)*rend))>=0  
                        

consumo_clientes_final(kk,kk1)=consumo_clientes_final(kk,kk1)-

((bat(kk,(kk1-1))-bat_min)*rend); 
                        bat(kk,kk1)=bat_min; 
                        inj(kk,kk1)=-consumo_clientes_final(kk,kk1); 
                    end 
                    if (consumo_clientes_final(kk,kk1)-((bat(kk,(kk1-1))-

bat_min)*rend))<0 
                        bat(kk,kk1)=bat(kk,(kk1-1))-

(consumo_clientes_final(kk,kk1)/rend); 
                        consumo_clientes_final(kk,kk1)=0; 
                        inj(kk,kk1)=0; 
                    end 
                end 
                if kk1>1 && bat(kk,(kk1-1))==bat_min 
                    

consumo_clientes_final(kk,kk1)=consumo_clientes_final(kk,kk1); 
                    inj(kk,kk1)=-consumo_clientes_final(kk,kk1); 
                    bat(kk,kk1)=bat_min; 
                end 
                if kk1>1 && bat(kk,(kk1-1))<bat_min 
                    

consumo_clientes_final(kk,kk1)=consumo_clientes_final(kk,kk1); 
                    inj(kk,kk1)=-consumo_clientes_final(kk,kk1); 
                    bat(kk,kk1)=bat(kk,(kk1-1)); 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 
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%transito de energia na bateria 
(…) 

  
% criação do ficheiro com o consumo e injeção de cada cliente 

(…) 
 

%cálculo de consumo para efeitos de faturação 

(…) 

 
% cálculo de trânsito energia no PT 
(…) 
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E. Violações de tensão e corrente 

 

Figura E.1 – Violações de tensão na rede-tipo urbana, cenário 1 – taxa de penetração de 70%. 

 

Figura E.2 – Violações de tensão e corrente na rede-tipo urbana, cenário 3 – taxas de penetração de 10%, 90% 

e 100%. 

 

Figura E.3 – Violações de corrente na rede-tipo urbana, cenário 4 – taxa de penetração de 70%. 
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Figura E.5 – Violações de tensão na rede-tipo rural, 
cenário 3 – taxa de penetração de 70%. 

 

Figura E.4 – Violações de tensão na rede-tipo rural, 
cenário 3 – taxa de penetração de 60%. 

 

Figura E.6 – Violações de tensão na rede-tipo rural, 
cenário 3 – taxa de penetração de 80%. 

 

Figura E.7 – Violações de tensão na rede-tipo rural, 
cenário 3 – taxa de penetração de 90%. 

 

Figura E.8 – Violações de tensão na rede-tipo rural, 
cenário 4 – taxa de penetração de 90%. 

 

Figura E.9 – Violações de tensão na rede-tipo rural, 

cenário 4 – taxa de penetração de 100%. 
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