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Resumo 

Na presente dissertação é elaborado um estudo e apresentação de temas como o autoconsumo, a 

energia solar fotovoltaica e as suas potencialidades, uma pesquisa e descrição dos principais 

sistemas de autoconsumo, produção fotovoltaica e armazenamento e um enquadramento da 

legislação que regula a atividade de produção descentralizada.  

Face às necessidades energéticas, os sistemas fotovoltaicos têm vindo a ganhar crescente 

importância no setor elétrico, sendo o autoconsumo fundamental para a sua implementação. Surge, 

assim, a oportunidade de uma redução da fatura elétrica e de uma menor dependência da rede 

elétrica de serviço público por parte dos consumidores. 

O ponto fulcral na implementação de um sistema de autoconsumo recai sobre a maximização do 

autoconsumo e sobre a minimização da energia produzida excedente. Para tal, é necessário 

implementar soluções de monitorização de produção e consumo que permitam uma gestão ativa das 

cargas. Através destes sistemas, em momentos em que a produção fotovoltaica é superior ao 

consumo, é possível automatizar a ligação de aparelhos domésticos, tais como, máquina de lavar, 

termoacumulador e ar condicionado, evitando a injeção na rede. O uso de baterias para o 

armazenamento dos excedentes de energia também se apresenta como um aspeto a considerar. 

Neste sentido, desenvolve-se o algoritmo Autoconsumo Residencial Inteligente, que desloca as 

cargas, no tempo, previamente definidas pelo consumidor, consoante as restrições das mesmas, 

minimizando o consumo de energia proveniente da rede sem comprometer o bem-estar dos 

consumidores. Posteriormente, são elaborados vários cenários e efetuam-se simulações de forma a 

obter resultados para efeitos de comparação. Faz-se uma análise económica com o intuito de se 

apurar se a instalação de um sistema de autoconsumo numa habitação é, ou não, viável, com e sem 

a integração do algoritmo desenvolvido. 
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Abstract 

In the present thesis, a study and presentation of topics such as self-consumption, photovoltaic solar 

energy and its potential will be elaborated, as well as an in-depth description of self-consumption 

systems, photovoltaic generation systems and storage systems, plus a framework of legislation 

regarding decentralized power generation activity of electricity. 

Due to energetic needs, photovoltaic systems have been gaining growing importance in the electric 

sector, and self-consumption is fundamental for their implementation. This creates an opportunity of a 

reduction of electricity bill and a lower dependence on utility. 

The crucial point in the implementation of a self-consumption system is the maximization of self-

consumption and the minimization of the excess energy produced. For this, it is necessary to 

implement generation and consumption monitoring solutions that allow an active load management. 

Through these systems, at a time when photovoltaic generation is superior to consumption, it is 

possible to automate the turning on of domestic appliances, such as washing machine, electric water 

heater and air conditioning, avoiding energy injection into the grid. The use of batteries for energy 

excess storage is also an aspect to consider. 

In this sense, the smart residential self-consumption algorithm is developed, which shifts the loads 

previously defined by the user according to load restrictions, minimizing energy consumption from grid 

without compromising the well-being of the consumers. Subsequently, several scenarios are 

elaborated, and simulations are performed to obtain results for comparison purposes. An economic 

analysis is carried out to assess the extent to which the installation of a self-consumption system at 

home is viable or not, with and without the integration of the develop algorithm. 
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1 Introdução 

1.1 Setor Energético: Visão Geral 

O nosso modo de vida e o desenvolvimento económico da nossa sociedade estão diretamente 

relacionados com o acesso contínuo à energia elétrica a um preço acessível. Dado o impacto da 

energia no nosso bem-estar pessoal e na economia em geral, as empresas fornecedoras de energia 

devem manter padrões de qualidade rígidos para assegurar o fornecimento dos seus serviços a um 

preço competitivo, desenvolvendo infraestruturas que assegurem o fornecimento sustentável a médio 

e longo prazo. Contudo, as empresas do setor energético e a rede elétrica de serviço público (RESP) 

enfrentam uma série de desafios de curto prazo, que estão a forçar a transformação dos seus 

modelos de negócio [1]. Como parte desta transformação, é necessário encontrar soluções para: 

• Integrar múltiplas fontes de geração de energia de forma eficaz, a partir de fontes renováveis 

(tais como, eólica e solar), geradas por micro redes e outras formas de produção 

descentralizada para reduzir as emissões de carbono; 

• Desenvolver novas tecnologias que permitam a gestão e otimização dos sistemas de energia, 

com destaque na geração de energia renovável, produção descentralizada, armazenamento 

de energia, veículos elétricos e demand management systems (DMS); 

• Adotar information and communications technologies (ICT) e tecnologias de internet of things 

(IoT) em larga escala para melhorar a eficácia e a eficiência dos serviços; 

• Prever e elaborar planos para as mudanças políticas, de regulamentação e alterações 

climáticas, dado que algumas destas já se encontram em andamento; 

• Implementar e desenvolver smart grids; 

• Implantar agentes autónomos inteligentes (como contadores inteligentes) ou agentes de 

software inteligentes que possibilitem a gestão, o agendamento e o controlo do consumo de 

eletricidade, minimizando o seu uso ineficiente e maximizando as poupanças do consumidor. 

Um sistema de energia seguro e confiável requer uma rede com uma infraestrutura apropriada que 

deve ser renovada e mantida de forma eficiente. A implementação de tecnologias inteligentes na rede 

permite melhorias no funcionamento desta infraestrutura, otimizando a eficiência energética e 

sustentando o desenvolvimento de novos modelos de energia baseados em produção 

descentralizada. Consequentemente, muitos operadores da rede de transmissão e distribuição de 

energia elétrica terão de atualizar as infraestruturas da rede e as tecnologias de monitorização, 

controlo e operação para enfrentar estes novos desafios. A adoção de tecnologias inteligentes na 

rede, que estão a ser implementadas atualmente, serão o principal estímulo que as empresas 

energéticas usarão para enfrentar a maioria desses desafios. A maior preocupação com a proteção 

ambiental, nomeadamente, a redução das emissões de CO2, apresenta-se como um dos fatores de 

forte relevância para todas estas alterações.  
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Estes grandes desafios no setor energético estão a ser agravados com o aumento do consumo de 

energia, que duplicou nos últimos 20 anos [2]. Algumas das principais causas desta tendência 

ascendente são as alterações climáticas, o aumento da população mundial e fatores económicos [3]. 

Atualmente, as redes elétricas implantadas, que servem os edifícios residenciais e comerciais, bem 

como as cargas industriais, são antigas, ineficientes e monitorizam informações apenas do lado das 

operações. Portanto, a confiabilidade e a segurança da rede elétrica para lidar com uma elevada 

procura de energia é questionável. A solução alternativa para contrariar a arquitetura antiga da rede e 

resolver os problemas de gestão de energia é uma nova abordagem inteligente que visa reduzir as 

emissões de carbono, o custo da energia e garantir o seu fornecimento seguro [4]. Neste contexto, os 

principais fornecedores mundiais de energia (Siemens, Samsung, Philips, General Electric, etc) estão 

empenhados no desenvolvimento de sistemas inteligentes e mais eficientes, incluindo produção 

sustentável e descentralizada, transmissão com menos perdas, distribuição inteligente, 

armazenamento e uso eficiente. Por exemplo, o relatório ambiental da Siemens divulgou uma 

redução de 428 milhões de toneladas de CO2, em 2014, o que ajudou a reduzir o custo da energia e 

aumentou a produtividade [5]. 

Em alguns países, o aumento acentuado das energias renováveis, combinado com a redução da 

procura após a crise económica, resultou numa diminuição significativa dos preços da energia em 

todo o mercado [6]. Alguns dos mercados de energia mais significantes encontram-se a redesenhar 

os seus modelos operacionais para se adaptarem ao elevado aumento das energias renováveis, 

afastando-se dos modelos que incentivam o desenvolvimento de tecnologias de geração tradicionais. 

Estas mudanças conduziram ao aparecimento de fenómenos chamados load defection e grid 

defection. 

 

1.2 Smart Grids 

Cada vez mais, os sistemas de energia são definidos pelo crescente uso de ICT na produção, 

distribuição e consumo de energia elétrica. Devido ao uso destas tecnologias, os componentes da 

rede são monitorizados, controlados e geridos de forma inteligente, permitindo a automação das suas 

operações, uma maior interação entre as empresas e os seus clientes, e ajudando na gestão da 

produção descentralizada e no armazenamento de energia.  

As smart grids fazem com que os sistemas de energia sejam mais sustentáveis, confiáveis, seguros e 

eficientes, tanto a nível energético como económico. Desta forma, permitem: 

• Melhorar a eficiência da distribuição de energia; 

• Acelerar o tempo de resposta de restauro do sistema quando ocorrem interrupções na rede; 

• Detetar falhas na rede e localizá-las com precisão, corrigindo-as automaticamente; 

• Reduzir custos associados ao atendimento ao cliente e à faturação; 
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• Interagir com o consumidor, facilitando a gestão dos diagramas de carga, permitindo, assim, 

uma participação mais ativa do consumidor; 

• Integrar efetivamente os sistemas de energia renovável e os dispositivos de armazenamento 

de energia; 

• Surgir mercados de energia descentralizados; 

• Aumentar a qualidade do fornecimento de energia elétrica. 

Por conseguinte, para a implementação das smart grids é necessário instalar sistemas de 

monitorização da rede e dos seus componentes, tais como, contadores inteligentes, sensores em 

toda a infraestrutura da rede e sistemas de gestão de consumo, armazenamento e do trânsito de 

energia. 

Os contadores inteligentes são dispositivos digitais que permitem trocas de informação, em tempo 

real, entre consumidores e os operadores do setor energético. Essa capacidade de envio de 

informação deve-se ao grande desenvolvimento dos métodos de comunicação atuais, tendo o 

contador um módulo de comunicação embutido para esse efeito. O tipo de infraestrutura de 

comunicação bidirecional das smart grids permite saber em tempo real quanto os consumidores estão 

a consumir com exatidão a cada instante. É também possível o envio remoto de ordens por parte dos 

operadores do setor para o contador, como por exemplo, proceder-se a uma mudança da potência 

contratada ou mudar o tipo de tarifa. 

 

1.3 Objetivo 

O desafio global do consumo de energia pode ser abordado pela adoção de agentes inteligentes, 

permitindo o agendamento apropriado dos aparelhos e sistemas de consumo. O objetivo desta 

dissertação é desenvolver algoritmos e desenhar processos para adaptar o consumo de energia à 

sua produção através de painéis fotovoltaicos (PV). Também, visa propor soluções de agendamento 

dos aparelhos e sistemas de consumo doméstico, minimizando o gasto de energia sem comprometer 

o bem-estar dos consumidores. 

Primeiramente, é feita uma análise aos aparelhos e sistemas de consumo domésticos para se 

perceber o seu comportamento e a sua influência nos consumidores. Seguidamente, faz-se a 

modelação das cargas dos aparelhos que se podem adaptar às soluções de agendamento de acordo 

com a produção fotovoltaica e elabora-se um algoritmo que produz essas mesmas soluções de 

agendamento. Por fim, realiza-se uma avaliação da viabilidade económica da instalação dos sistemas 

de autoconsumo em ambiente residencial. 
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1.4 Agentes Inteligentes 

Os agentes inteligentes encontram-se no âmbito da inteligência artificial (IA) e são algoritmos gerados 

por computação, que tomam decisões independentes e de alto nível, baseadas em interações com 

outros objetos e algoritmos do mundo virtual. Também, são conhecidos como assistentes pessoais 

virtuais. 

Eles podem ser muito simples ou muito complexos. Por exemplo, um termostato pode ser 

considerado um agente inteligente, porque é um dispositivo destinado a manter constante a 

temperatura de um determinado sistema, através de regulação automática, ou seja, tem a função de 

impedir que a temperatura de um determinado sistema varie além de certos limites preestabelecidos. 

 

1.5 Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação começa com uma revisão da literatura, Capítulo 2, adjacente a todas as 

matérias referentes ao tema abordado. Introduz-se o panorama geral do autoconsumo, e dos novos 

produtores e consumidores, prosumers. Descreve-se o autoconsumo em Portugal, apresentando-se o 

Decreto-Lei 153/2014, publicado a 20 de Outubro de 2014. Expõem-se os vários sistemas de 

autoconsumo, de produção fotovoltaica e de armazenamento, bem como os conceitos de load 

defection e de HEMS. 

No Capítulo 3, apresenta-se a metodologia usada, sendo elaboradas as modelações dos elementos 

necessários para a realização desta dissertação. Primeiramente, são modeladas as restrições das 

cargas residenciais, bem como as próprias cargas, diferenciando-se as cargas em deslocáveis e não-

deslocáveis. De seguida, expõe-se o modelo usado para simular a produção fotovoltaica e apresenta-

se a modelação da bateria. Posteriormente, descreve-se o algoritmo proposto para otimizar o 

autoconsumo. Por fim, identificam-se os indicadores económicos e as considerações necessárias 

para a elaboração das simulações. 

No Capítulo 4, apresentam-se os resultados obtidos e a sua discussão. Descrevem-se os cenários 

usados nas simulações e analisa-se a sua viabilidade económica. São, ainda, referidas as emissões 

de gases com efeito de estufa e de gases poluentes para a atmosfera provenientes da produção de 

energia elétrica, bem como o impacto ambiental e as alterações climáticas, relativas ao uso de fontes 

renováveis. 

Por último, no Capítulo 5, faz-se um resumo do trabalho realizado e dos resultados obtidos, e discute-

se o trabalho que se poderá realizar futuramente com o intuito de aumentar a significância dos 

resultados obtidos. 

 

 



 

5 
 

2 Revisão da Literatura 

2.1 Autoconsumo 

No paradigma tradicional, a produção era centralizada e regulada de acordo com a procura dos 

consumidores que, em larga escala, se apresentava padronizada, sendo suficientemente previsível 

para o planeamento horário da produção, pelo que os ajustamentos eram feitos apenas aos desvios 

da tensão e frequência. As centrais de produção foram, assim, planeadas para que fosse possível 

produzir a qualquer hora, assumindo diferentes papéis consoante o período do dia, ou seja, as 

grandes centrais com custos baixos e arranque lento eram responsáveis por assegurar a base do 

diagrama de carga, enquanto que as centrais com custos mais caros e arranque mais rápido eram 

responsáveis por assegurar a procura nos períodos de cheia e de ponta. 

Com o tempo, este paradigma foi sendo progressivamente alterado, tendo sofrido um maior 

crescimento a partir do momento em que a Comissão Europeia estabeleceu um quadro político para 

2020, em que se espera uma redução de 40% das emissões de CO2 relativamente aos valores 

registados em 1990 [7]. Entre o reforço das políticas energéticas está uma diminuição na produção de 

energia elétrica a partir de combustíveis fósseis recorrendo a tecnologias alternativas de fontes 

renováveis, pelo que nos últimos anos se tem assistido, nos países europeus, a uma maior 

divulgação e estímulo à sua utilização. Este estímulo foi, inicialmente, marcado pelo facto de os 

custos marginais serem nulos, quer estejam em funcionamento ou não, e por subsídios e tarifas feed-

in (ou seja, sem subsídios pagos pelos consumidores), que foram retirados à medida que a sua 

capacidade instalada foi aumentando. 

Com o aumento da competitividade e integração de tecnologias renováveis de pequena escala, 

surgiram novas entidades, tais como os prosumers, contribuindo ainda mais para o impacto nas 

infraestruturas técnicas e na estrutura do mercado no cenário tradicional passivo da rede [8], 

principalmente devido a algumas delas dependerem de recursos intermitentes, originando uma 

flutuação nos níveis de consumo que tem que ser compensada, o que constitui o principal problema 

da sua integração no Sistema Elétrico (SE). 

Esta flutuação desencadeia uma série de desafios no SE, tornando-se necessário realizar estudos 

que permitam prever novos comportamentos e ajustar a arquitetura dos modelos de negócio, com 

vista a uma adequada adaptação do mercado de eletricidade, de acordo com a influência das novas 

variáveis. Nestes estudos, um dos fatores que apresenta uma importante contribuição, e sobre o qual 

se tem investido no seu desenvolvimento, são os contadores inteligentes, uma vez que, estando o 

consumidor em contacto permanente com a rede, haverá uma maior quantidade de informação sobre 

os consumos disponíveis, permitindo prever de forma mais realista a influência desta nova integração 

no perfil de carga e criar soluções mais eficientes [9]. 

O autoconsumo consiste num modelo de produção descentralizada a partir da instalação de PV, que 

possibilita a produção de energia elétrica com a finalidade de satisfazer o próprio consumo. Toda esta 
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energia produzida e consumida, pode representar poupança, uma vez que deixa de ser comprada ao 

comercializador de energia com o qual foi celebrado um contrato de fornecimento de energia elétrica. 

O autoconsumo irá desviar o funcionamento de máquinas como as bombas de calor e as máquinas 

de lavar loiça/roupa, que trabalham de noite, para o período diurno, onde haverá maior produção de 

energia a partir dos PV. A instalação de sistemas de armazenamento (por exemplo, baterias) também 

são uma possibilidade, e permitem a acumulação de energia, as quais são carregadas quando existe 

maior produção, sendo depois consumida nos períodos de menor ou sem produção. A dimensão das 

instalações e o investimento associado devem ser adequados aos consumos. 

O autoconsumo foi criado como uma medida de eficiência energética, para que os consumidores 

conheçam o seu perfil de consumo, atuem sobre os gastos desnecessários e só então adquiram um 

sistema fotovoltaico, adequado e dimensionado para as reais necessidades. 

 

2.1.1 Prosumers 

A integração de pequenas unidades de produção descentralizada promove os clássicos 

consumidores a prosumers que são entidades produtoras e consumidoras de energia [10]. 

Esta capacidade representa a oportunidade de os consumidores domésticos produzirem localmente 

energia para autoconsumo, mantendo a ligação à RESP, motivados pelo facto dessa energia 

produzida ser mais económica do que a alternativa tradicional, criando um certo nível de 

independência da rede e flexibilidade de consumo, não havendo uma urgência tão grande em reagir 

abruptamente para evitar custos excessivos na fatura durante as horas de produção da sua unidade. 

Além disso, a energia que é produzida e não é consumida pode ser vendida à rede, beneficiando o 

balanço económico do consumidor, tornando mais viável o investimento. Para isso o produtor deve 

celebrar um contrato com o comercializador de último recurso (CUR).  

O nível de autoconsumo assume, assim, relevância na viabilidade de investimento, pelo que se torna 

necessário avaliar e comparar os diversos tipos de tecnologias no mercado, a partir de um indicador 

importante que é o Levelized Cost of Electricity (LCOE). 

O LCOE foi criado como ferramenta de comparação entre várias tecnologias de produção de energia 

elétrica através dos seus custos. Este indicador relaciona, ao longo do tempo de vida do sistema, os 

custos associados à tecnologia utilizada e a energia produzida. 
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2.1.2 Autoconsumo em Portugal 

Em Portugal, até 2014, não existia enquadramento legal que permitisse a atividade de pequena 

produção para autoconsumo, embora já existisse o regime de Mini e Microprodução para venda à 

rede. O Decreto-Lei 153/2014, publicado a 20 de Outubro de 2014, que estabelece o regime jurídico 

aplicável à produção de eletricidade destinada ao autoconsumo, por intermédio de Unidades de 

Produção para Autoconsumo (UPAC), e à venda à RESP a partir de recursos renováveis, por 

intermédio de Unidades de Pequena Produção (UPP), surgiu devido à necessidade de se promover a 

sustentabilidade e eficiência energética, nomeadamente através do consumidor em Baixa Tensão 

(BT), estabelecidos pelas metas 20-20-20 da Comissão Europeia e do Plano Nacional de Ação para 

as Energias Renováveis. 

A Comissão Europeia implementou, em Dezembro de 2008, as metas 20-20-20 que visam, até 2020, 

reduzir em 20% as emissões de gases com efeito de estufa (CO2), aumentar em 20% a eficiência 

energética na União Europeia (UE) e utilizar 20% de energias renováveis no consumo total de 

energia na UE [7]. 

Segundo o regime jurídico presente no Decreto-Lei 153/2014, a mini e microprodução passaram a 

enquadrar-se de forma semelhante, sendo chamadas UPP, sem qualquer distinção. Referem-se, 

assim, a Unidades de Produção (UP) a partir de fontes de energia renováveis, com uma potência de 

ligação à RESP não superior a 250 kW. Este regime de UPP permite, aos respetivos produtores, a 

venda total da energia produzida à rede elétrica. A forma de remuneração deste regime é através de 

tarifas atribuídas consoante um modelo de licitação. 

O outro regime de produção descentralizada, presente no Decreto-Lei 153/2014, é o autoconsumo, 

através das UPAC, que se referem à produção de eletricidade com a finalidade de satisfazer o 

consumo próprio e podem estar ou não ligadas à RESP. O dimensionamento das UPAC deve ser 

realizado de forma a aproximar, tanto quanto possível, a produção das necessidades de consumo, 

constituindo esta forma de dimensionamento um dever do produtor, tal como descrito na alínea c) do 

artigo 8º [11]. A eletricidade não consumida poderá ser vendida a preço de mercado regulado pelo 

Operador de Mercado Ibérico de Energia (OMIE). 

Portanto, a nova legislação define que as UP englobam tanto as UPAC como as UPP, ou seja: 

𝑈𝑃 = 𝑈𝑃𝐴𝐶 + 𝑈𝑃𝑃                                                         (2.1) 

Um ponto importante para uma boa utilização da rede será o controlo e monitorização destes 

sistemas, feito em cada unidade de produção, por telerregulação – ação de regulação secundária 

desempenhada normalmente por um regulador central automático, instalado no Gestor de Sistema, 

sobre grupos geradores [12]. Os sistemas de armazenamento serão também importantes, já que irão 

permitir um melhor aproveitamento da energia produzida. 

Na Tabela 2.1 podem observar-se as principais diferenças entre as UPAC e as UPP: 
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Tabela 2.1: Principais características das UP definidas no Decreto-Lei 153/2014. 

UP – Unidades de Produção 

UPAC UPP 

Energia produzida é preferencialmente para 

satisfazer necessidades de consumo. 

Energia produzida é totalmente injetada na 

RESP. 

Poderá estar ligada à RESP e vender 

excedentes de produção. 

Mantém o modelo de atribuição de tarifa via 

leilão, simplificando e agregando o regime da 

Mini e Microprodução. 

Dimensionamento adequado ao perfil de 

consumo existente no local, minimizando a 

injeção de energia na RESP. 

Mantém requisitos de produção indexados ao 

consumo de eletricidade existente, na instalação 

de consumo associada. 

É instalada no local de consumo. Potência de ligação inferior a 250 kW. 

 

A energia elétrica produzida pela UPAC e não consumida pela instalação elétrica pode ser fornecida 

à RESP, sendo remunerada ao preço de mercado, deduzida de 10% devido aos custos da sua 

injeção na rede. Visto que, o dimensionamento da UPAC deve garantir a aproximação entre a energia 

elétrica consumida e a energia elétrica produzida, tal como descrito na alínea e) do artigo 8º [11], está 

estabelecido que a remuneração apenas é válida se o excedente produzido não ultrapassar as 

necessidades de consumo, numa base anual, isto é, ao ultrapassar esse valor a energia elétrica 

injetada na RESP deixa de ser remunerada. 

Às UPAC ligadas à RESP que funcionam a partir de recursos renováveis com potência instalada 

inferior a 1 MW, é dada a possibilidade de serem remuneradas pela energia elétrica excedente 

através da celebração de um contrato de venda ao CUR por um prazo máximo de 10 anos, renovável 

por períodos de 5 anos [11]. 

Para qualquer dos casos, a remuneração é calculada através da seguinte fórmula: 

𝑅𝑈𝑃𝐴𝐶,𝑚 = 𝐸𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎,𝑚 ∗ 𝑂𝑀𝐼𝐸𝑚 ∗ 0.9                                        (2.2) 

Em que: 

• 𝑹𝑼𝑷𝑨𝑪,𝒎: Receita do proprietário da UPAC proveniente do excedente de eletricidade 

fornecida à RESP no mês m, em €; 

• 𝑬𝒇𝒐𝒓𝒏𝒆𝒄𝒊𝒅𝒂,𝒎: Quantidade de energia elétrica fornecida à RESP no mês m, em kWh; 

• 𝑶𝑴𝑰𝑬𝒎: Valor resultante da média aritmética simples dos preços de fecho do OMIE para 

Portugal (mercado diário), relativos ao mês m, em €/kWh; 

• m: Mês a que se refere a contagem da eletricidade fornecida à RESP; 

• O valor 0.9 corresponde a uma dedução de 10% feita à energia fornecida, para compensação 

dos custos de injeção. 
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Relativamente ao limite de potência da UPAC existem 2 restrições no artigo 5º [11]: 

• Potencia de ligação ≤ 100% * Potência contratada (presente no contrato de fornecimento de 

energia); 

• Potência instalada < 2 * Potência de ligação. 

Nas instalações elétricas, especialmente nas UPAC e nas UPP, definem-se, normalmente, três tipos 

de potência e de forma a clarificar o seu significado, entende-se por: 

• Potência contratada: Limite de potência estabelecida no dispositivo controlador da potência 

de consumo de eletricidade contratada com um comercializador; 

• Potência instalada: Potência ativa e aparente, em kW e kVA, dos equipamentos de 

produção de eletricidade; 

• Potência de ligação: Potência máxima ou, no caso de instalações com inversor, a potência 

nominal de saída deste equipamento, em kW e kVA, que o produtor pode injetar na RESP. 

Segundo o OMIE, a tarifa de venda do excedente de eletricidade fornecida à RESP tem um valor, em 

média, próximo dos 4 cêntimos por kWh. Pode verificar-se que no ano de 2015 a média foi na ordem 

dos 50 €/MWh e só é remunerado a 90% do valor médio de mercado em cada mês. No ano de 2016 

o valor médio de mercado foi inferior ao ano anterior na ordem dos 30 €/MWh. Em 2017, como se 

pode observar na Figura 2.1, o valor médio de mercado voltou a aproximar-se dos 50 €/MWh [13]. 

 

Figura 2.1: Preço médio aritmético de mercado em Portugal, no ano 2017, retirado de [13]. 

 

O valor a que é remunerada a energia elétrica excedente injetada na RESP, proveniente das UPAC, 

é significativamente inferior quando comparado com o valor que os consumidores domésticos pagam 

pela energia elétrica proveniente da RESP. Por exemplo, em 2016, o preço médio do kWh para os 

consumidores domésticos foi de 23,5 cêntimos [14], como se pode observar na Figura 2.2. Este valor 

é muito superior quando comparado com os 4 cêntimos que recebem por kWh da energia elétrica que 

as suas UPAC injetam na rede. Daí que as UPAC sejam dimensionadas, preferencialmente, para 

satisfazer as necessidades de consumo de acordo com os perfis de carga dos consumidores. 
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Fazendo uma análise histórica do preço de remuneração da energia injetada na rede, em Portugal, 

verifica-se que há alguns anos, o valor era cerca de 69 cêntimos por kWh. Por outro lado, através de 

uma análise geográfica, observa-se que em alguns países o valor da remuneração da energia 

injetada é igual ao valor de compra, através do sistema de net metering. 

O net metering permite a injeção do excedente na rede, passando esta a funcionar como uma forma 

de armazenamento de energia. Neste sistema é medida a diferença entre os kWh consumidos e os 

produzidos pelo consumidor. Normalmente, é usado um contador que aumenta por cada kWh 

consumido da rede e diminui por cada kWh vendido à rede. O modelo de net metering necessita de 

um contador unidirecional, medindo a energia consumida líquida. O seu funcionamento caracteriza-se 

por girar para a frente, quando a energia é proveniente da rede, ou girar para trás, quando a energia 

é injetada na rede [15]. 

 

Figura 2.2: Preço da eletricidade na Europa, em 2016, para consumidores domésticos, adaptado de [14]. 

 

A Figura 2.2 mostra que Portugal está entre os países da Europa com o preço mais caro de 

eletricidade para os consumidores domésticos. E, sendo um país com uma média de horas de sol 

considerável, onde há entre 1500 a 2000 horas anuais de utilização dos PV à potência pico [16], 

apresenta-se como um país com grande potencial de exploração de sistemas e competitividade de 

resultados de tecnologia fotovoltaica. 

 

2.1.3 Programa Casa Eficiente 2020 

O Governo Português anunciou recentemente a criação do Programa Casa Eficiente 2020. São 200 

milhões de euros para obras de reabilitação e de melhoria de eficiência energética do parque 

habitacional nacional. De acordo com o Governo, qualquer entidade (seja singular ou coletiva) poderá 



 

11 
 

ter acesso a empréstimos com taxas de juro abaixo das praticadas no mercado para investimentos 

em intervenções que visem o aumento da eficiência energética e da utilização de energias renováveis 

para autoconsumo, a eficiência hídrica e a gestão de resíduos [17]. 

 

2.1.4 Vantagens do Autoconsumo 

O autoconsumo trará benefícios a diversas entidades, como aos consumidores, empresas do setor 

fotovoltaico e até mesmo a certos países dependentes energeticamente de outros países, para além 

de trazer algumas vantagens a nível de operação de redes. Uma das principais vantagens a nível 

mundial do autoconsumo é devido à diminuição do impacto ambiental, já que é à base de energia 

limpa e renovável, diminuindo as emissões de CO2. Assim, vai permitir a diversos países atingir as 

metas definidas para a emissão de gases de estufa, como já referido anteriormente. 

Outras vantagens oferecidas pelo autoconsumo poderão ser as seguintes [18]: 

• Promover a produção próxima da fonte de consumo, pelo que vai permitir uma redução de 

perdas na rede; 

• Permitir a entrada de novos agentes de pequena dimensão, que provocará um aumento na 

concorrência da atividade de produção; 

• Reduzir a concentração das UP, pelo que vai beneficiar a segurança de abastecimento de 

eletricidade; 

• Reduzir a necessidade de produção de energia em horas de ponta; 

• A médio ou longo prazo, limitar as necessidades de investimento na rede; 

• Dinamizar a indústria fotovoltaica, criando empregos para a população e desenvolvendo 

economias locais; 

• Incentivar a conservação de energia por parte dos consumidores, que terão uma melhor 

perspetiva dos seus hábitos de consumo; 

• Independência energética. 

Ainda, outra vantagem será relativamente às políticas energéticas estabelecidas pela UE. Estas 

políticas são constituídas por três objetivos base: segurança no abastecimento, proteção ambiental e 

competitividade da economia. No entanto, um grande problema para o alcance dos objetivos destas 

políticas é a aceitação por parte dos consumidores na adesão a sistemas de produção de energia 

renovável, já que a recuperação do investimento poderá ser longa. Assim, as políticas energéticas 

terão de ser antes baseadas em quatro objetivos: segurança no abastecimento, proteção ambiental, 

competitividade da economia e aceitação pública [7].  

Como os sistemas de autoconsumo podem proporcionar vantagens financeiras aos consumidores, a 

aceitação deste tipo de sistemas poderá ser maior, pelo que os objetivos das políticas energéticas 

serão mais facilmente alcançados. 
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2.2 Sistemas de Autoconsumo 

Existem vários sistemas de autoconsumo ou UPAC, que são adotados consoante as necessidades e 

os objetivos que se pretendem para cada instalação. Um exemplo típico dos perfis de consumo e de 

produção de energia a partir de PV, que é a principal tecnologia de produção de energia esperada 

para os sistemas de autoconsumo, é o seguinte: 

 

Figura 2.3: Perfis de consumo residencial e produção típicos, adaptado de [19]. 

 

A produção excedente poderá ser aproveitada de duas formas: injetada na rede ou armazenada em 

sistemas de armazenamento. Também a energia consumida pela carga, quando não está a haver 

produção, pode ter diferentes origens: pode vir da rede a que está ligada a instalação ou do sistema 

de armazenamento. Assim, através do autoconsumo a energia consumida da rede vai ser menor, 

permitindo diminuir o valor da fatura de eletricidade. A diminuição da energia consumida da rede pode 

ser maior ou menor consoante o tipo de sistema instalado, ou seja, se o sistema possui 

armazenamento ou não. 

Portanto, os sistemas de autoconsumo podem ser enquadrados em dois tipos: sistemas ligados à 

rede elétrica (RESP) e sistemas isolados. 

 

2.2.1 Sistemas Ligados à Rede Elétrica 

Os sistemas que estão ligados à RESP têm a possibilidade de vender os excedentes de produção à 

rede. Se tiverem associados a si um sistema de armazenamento, a energia dos excedentes de 

produção pode ser armazenada e consumida mais tarde. Caso não tenham nenhum sistema de 

armazenamento, o restante consumo é coberto pela energia da rede. 
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Os sistemas sem armazenamento são compostos por PV, um inversor e um contador bidirecional, 

que é um aparelho que mede a energia que circula nos dois sentidos, isto é, a energia que é injetada 

na rede devido aos excedentes de produção e a energia que é consumida da rede nos períodos em 

que a produção é inferior ao consumo. A Figura 2.4 mostra um exemplo de uma UPAC instalada sem 

sistema de armazenamento. 

 

Figura 2.4: UPAC ligada à RESP sem sistema de armazenamento, retirado de [20]. 

 

Nas instalações em que as UPAC não possuem sistema de armazenamento de energia, os perfis de 

consumo residencial e produção através dos PV apresentam-se, tipicamente, como se pode observar 

na Figura 2.5. 

 

Figura 2.5: Perfis de consumo residencial e produção típicos sem armazenamento, retirado de [21]. 
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Pode verificar-se que as horas de produção dos PV situam-se entre 9 e as 19 horas e o pico de 

produção encontra-se entre as 12 e as 15 horas. Como as horas de produção dos PV coincidem, 

normalmente, com as horas em que os consumidores não se encontram em casa, a quantidade de 

energia injetada na RESP é significativa, diminuindo o autoconsumo. 

Por outro lado, os sistemas com armazenamento contam com baterias onde vão ser acumulados os 

excedentes de energia produzida. Assim nas alturas em que a produção é nula ou menor que o 

consumo, como por exemplo à noite, a energia armazenada poderá ser utilizada para consumo, 

evitando-se custos com a energia consumida proveniente da rede e aumentando o aproveitamento da 

energia solar. Para além dos PV, do inversor e do contador bidirecional, estes sistemas contarão 

ainda com as baterias e um regulador de carga, com a função de gerir as cargas das baterias. A 

Figura 2.6 mostra um exemplo de uma UPAC instalada com sistema de armazenamento. 

 

 

Figura 2.6: UPAC ligada à RESP com sistema de armazenamento, retirado de [22]. 

 

Nas instalações em que as UPAC possuem sistema de armazenamento de energia, os perfis de 

consumo residencial e produção através dos PV apresentam-se, tipicamente, como se pode observar 

na Figura 2.7. 
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Figura 2.7: Perfis de consumo residencial e produção típicos com armazenamento, retirado de [21]. 

 

Agora, pode verificar-se que a energia injetada na RESP é menor, ficando uma parte da energia 

produzida pelos PV armazenada em baterias, possibilitando que seja utilizada nas horas em que não 

há produção e de maior consumo, como por exemplo, entre as 19 e as 21 horas. Desta forma, 

através do uso de baterias, o autoconsumo vai aumentar, ou seja, vai haver uma maior quantidade de 

energia consumida proveniente dos PV.  

 

2.2.2 Sistemas Isolados 

Os sistemas isolados são, como o nome indica, sistemas de autoconsumo que não estão ligados à 

RESP, ou seja, são completamente autónomos e independentes da rede, não necessitando de 

contador bidirecional. Assim, para além de PV e de um inversor, necessitam também de um sistema 

de armazenamento para se poder consumir energia nas horas em que a produção é baixa ou nula e 

de um regulador de carga. É especialmente vantajoso para instalações afastadas com dificuldade de 

acesso à eletricidade, de uso esporádico ou mesmo para iluminação pública. As estações espaciais, 

que são exemplos de sistemas isolados, têm vindo a ser um dos grandes impulsionadores do 

desenvolvimento da indústria solar fotovoltaica. As necessidades energéticas no espaço e óbvia 

incapacidade de alimentação entre a Terra e as estações espaciais fizeram com que aposta neste 

tipo de tecnologia aumentasse significativamente. 

A Figura 2.8 mostra um exemplo de uma UPAC instalada num sistema isolado. 
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 Figura 2.8: UPAC sem ligação à RESP, retirado de [23]. 

 

2.3 Sistemas de Produção Fotovoltaica 

A tecnologia fotovoltaica apresenta, no século XXI, cada vez mais potencial, por um lado devido ao 

facto de recorrer a uma fonte renovável inesgotável e contribuir para cumprir os objetivos de 

sustentabilidade e eficiência energética, e por outro pelas suas vantagens relativamente às restantes 

tecnologias: previsibilidade económica, baixo custo de manutenção, tempo de inatividade curto, custo 

zero com combustível e tempo de construção curto [24]. 

Para analisar os sistemas de produção fotovoltaica é necessário compreender primeiro os princípios 

por detrás do seu funcionamento. Para isso está implícita a compreensão dos fundamentos da 

energia solar. 

 

2.3.1 Energia Solar 

A energia solar é a energia proveniente do Sol e que chega à Terra sob forma de irradiação 

(kWh/m2). O Sol emite uma irradiação de cerca de 60 MW/m2, dos quais chega, apenas, cerca de 1 

kW/m2 à superfície da Terra [25].  

Na Figura 2.9 podem observar-se as somas anuais da irradiação incidente para a inclinação ótima 

dos módulos fotovoltaicos por m2 e por kWp, nos países da Europa. Verifica-se que os países que se 

situam mais a sul (zona vermelha) têm maior potencial de aproveitamento da energia solar, com 

níveis anuais de irradiação de 1650 kWh/kWp. 
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Figura 2.9: Irradiação solar incidente na Europa, retirado de [16]. 

 

Portugal é um dos países da Europa que se encontra na zona vermelha da Figura 2.9 e que 

apresenta um grande potencial para aproveitamento da energia solar devido aos elevados níveis de 

irradiação, possuindo valores médios anuais de 1750 kWh/m2 [16].  

A energia solar pode ser utilizada de forma ativa ou passiva, de acordo com as diferentes formas de 

captura, conversão e distribuição da mesma. O aproveitamento da energia solar de forma ativa 

consiste na utilização de painéis solares térmicos e de PV, enquanto que outras formas de 

aproveitamento, como a orientação dos edifícios relativamente ao Sol (cada vez mais considerada 

nos projetos de construção civil), são formas passivas de aproveitamento da energia solar. 

Assim, a energia solar pode dividir-se em energia solar térmica e energia solar fotovoltaica. 

Os painéis solares térmicos são utilizados, essencialmente, para aquecimento de águas. O princípio 

de funcionamento consiste na absorção da energia solar em coletores, que através de um líquido 

térmico é conduzida até um recipiente acumulador, para depois ser transmitida à água. 
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Por sua vez, os PV permitem a conversão da energia solar em energia elétrica, através do efeito 

fotovoltaico, que será explicado posteriormente. 

A produção de energia elétrica através de energia solar apresenta diversas vantagens [26], tais como: 

• Não polui durante a sua utilização e a poluição decorrente do fabrico dos equipamentos 

necessários para a construção dos PV é controlável; 

• As centrais fotovoltaicas necessitam de manutenção mínima; 

• Os PV possuem a cada dia melhores rendimentos e o seu custo tem vindo a diminuir 

acentuadamente, o que torna a energia solar fotovoltaica uma solução economicamente 

viável; 

• A energia solar é excelente em locais remotos ou de difícil acesso, uma vez que a sua 

instalação em pequena escala não obriga a grandes investimentos em linhas de transmissão; 

• Nos países que possuem longos períodos de Sol, a utilização de energia solar é viável em 

praticamente todo o território e, em locais afastados dos centros de produção energética, a 

sua utilização ajuda a diminuir a procura energética e, consequentemente, as perdas que 

ocorreriam nas linhas de transmissão. 

No entanto, também existem desvantagens provenientes da produção de energia elétrica através de 

energia solar [26], tais como: 

• Existe variação nas quantidades produzidas de acordo com a situação climatérica (chuva e 

neve), além de que não existe produção durante a noite, o que obriga a que existam sistemas 

de armazenamento de energia ou que se consuma energia da RESP; 

• Locais em latitudes médias e altas (por exemplo, Islândia, Finlândia, Sul da Argentina, Chile e 

Nova Zelândia) sofrem quedas acentuadas de produção durante os meses de Inverno devido 

às poucas horas diárias de Sol. Também, locais com forte nebulosidade (por exemplo, 

Londres) têm variações diárias de produção de acordo com o grau de presença de nuvens; 

• As formas de armazenamento da energia solar são pouco eficientes quando comparadas, por 

exemplo, com os combustíveis fósseis (carvão, gás natural e petróleo) e com a energia 

hidroelétrica (água); 

• Os PV têm um rendimento máximo de apenas 25%, apesar de este valor ter vindo a 

aumentar nos últimos anos. 

 

2.3.2 Efeito Fotovoltaico 

A essência básica dos PV, que consistem num conjunto de células fotovoltaicas, incide na conversão 

direta da energia proveniente da radiação solar em energia elétrica. Este processo é denominado por 

efeito fotovoltaico e consiste na captação de fotões provenientes da luz solar e libertação de eletrões, 

que resultam numa corrente elétrica. 



 

19 
 

As células fotovoltaicas são na sua maioria constituídas por um material semicondutor, como o silício, 

que é muito usado nesta indústria. A camada semicondutora é projetada com uma camada de 

partículas positiva e outra negativa de forma a criar um campo elétrico. Estas células são constituídas 

por duas camadas semicondutoras, a camada p e a camada n. A camada n resulta da dopagem do 

material semicondutor de forma a ficar com um eletrão livre e a camada p é resultante da dopagem 

do material semicondutor de forma a ficar com falta de um eletrão na sua estrutura. A junção entre as 

duas camadas semicondutoras é chamada de junção p-n e provoca a difusão dos eletrões supérfluos 

do semicondutor n para o semicondutor p na junção, criando uma área com poucos portadores de 

carga denominada barreira de potencial. Isto gera um campo elétrico que se mantém contrário ao 

movimento dos portadores de carga e que faz com que a difusão não se mantenha infinitamente. 

Quando estes semicondutores p e n são expostos à luz, a energia dos fotões provoca uma quebra 

nas ligações entre os eletrões. Os eletrões libertados são conduzidos para a camada n e as lacunas 

seguem em sentido contrário para a camada p. A ligação externa das duas camadas permite o 

aproveitamento da passagem da corrente elétrica [27]. Todo este processo descreve o efeito 

fotovoltaico.  

 

Figura 2.10: Esquema exemplificativo do efeito fotovoltaico, retirado de [28]. 

 

2.3.3 Painéis Fotovoltaicos 

As células fotovoltaicas são, geralmente, ligadas em série, podendo também ser ligadas em paralelo, 

conforme os valores de tensão e corrente desejados. Um conjunto de células formam um módulo. Um 

PV é constituído por um conjunto de módulos. Um PV típico é formado por 36 ou 72 células 

fotovoltaicas em série. 

Na Figura 2.11 observa-se um exemplo de um PV policristalino constituído por 72 células 

fotovoltaicas e com um rendimento superior a 16%. 
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Figura 2.11: PV policristalino JinkoSolar, retirado de [29]. 

 

Atualmente, existem no mercado diversos tipos de PV, sendo que com o evoluir do tempo, as 

tecnologias de produção das células fotovoltaicas estão cada vez mais desenvolvidas, o que faz com 

que o seu rendimento tenha vindo a aumentar, ainda que se encontre relativamente baixo. As 

tecnologias inerentes aos PV podem dividir-se em primeira, segunda e terceira geração [16]. 

 

2.3.3.1 Tecnologias de Primeira Geração 

As tecnologias de primeira geração consistem nas células fotovoltaicas cristalinas produzidas através 

do silício. Atualmente, a grande maioria das células fotovoltaicas são de silício. Este elemento 

químico pode ser explorado facilmente, uma vez que existe em quantidades quase ilimitadas na 

Terra. Apesar de não haverem limitações relativas à disponibilidade, o silício não existe na natureza 

enquanto elemento químico, mas sim associado à areia de sílica. Para permitir a sua utilização é 

necessária a obtenção do elemento químico, através de alguns processos químicos. O silício obtido 

após estes processos tem a qualidade necessária para ser aplicado em eletrónica, podendo ser 

utilizado, por exemplo, na produção de células fotovoltaicas monocristalinas e policristalinas. 

Nas tecnologias de primeira geração destacam-se as células monocristalinas, policristalinas e as 

células de silício de fita polida [16]. 

• Células monocristalinas: Formadas por silício monocristalino, são a tecnologia mais antiga 

e ao mesmo tempo uma das mais eficientes, continuando a ser usada no estudo e 

desenvolvimento de novos produtos. Baseiam-se em células de um único cristal que podem 

ser criadas por diversos processos. Apresentam-se com uma cota de mercado considerável 

com cerca de 35% e o seu rendimento varia entre os 15% e 18%. 
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• Células policristalinas: Formadas por silício policristalino, são a tecnologia com maior cota 

de mercado com cerca de 49%. Os processos de fabrico são mais baratos quando 

comparados com as células monocristalinas, mas o seu rendimento também é menor. Esta 

diferença de rendimento é justificada pelo facto do seu modo de fabrico ser de menor 

complexidade. Estas células baseiam-se em métodos de fabrico que usam múltiplos cristais 

obtidos por diversos processos e apresentam um rendimento entre 13% e 16%. 

• Células de silício de fita polida: Formadas por silício, mas de forma a reduzir as elevadas 

perdas de material e a aumentar a sua exploração foram desenvolvidos diferentes tipos de 

laminagem de faixas, que permitem produzir lâminas diretamente a partir do banho da fusão 

do silício. Estas células apresentam uma pequena cota de mercado com cerca de 3% e o seu 

rendimento varia entre 12% e 13%. 

 

2.3.3.2 Tecnologias de Segunda Geração 

As tecnologias de segunda geração aparecem na década de 90, com o desenvolvimento dos 

processos de película fina para o fabrico de células fotovoltaicas a tornar-se cada vez mais 

importante. Nestas tecnologias, os semicondutores foto-ativos são aplicados em finas camadas num 

substrato de vidro ou de plástico. Os materiais semicondutores utilizados são o telureto de cádmio 

(CdTe), o silício amorfo (a-Si) e o disseleneto de cobre-índio-gálio (CIGS), que são produzidos em 

larga escala e apresentam propriedades de alta absorção da luz [16]. 

• Células de telureto de cádmio (CdTe): Estas células têm por base o telúrio de cádmio, que 

é um material com elevada capacidade de absorção, no entanto a utilização destas células 

tem levantado questões ambientais devido ao cádmio ser altamente contaminante e 

venenoso. Apresentam uma cota de mercado de cerca de 8% e o seu rendimento varia entre 

7% e 8.5%. 

• Células de silício amorfo (a-Si): Formadas por silício amorfo, como o próprio nome indica, 

são uma das tecnologias de película fina mais antiga. Necessitam de pouco material e 

energia no processo de fabrico, fazendo com que o custo de produção seja reduzido. A 

grande desvantagem destas células é o seu rendimento baixo. Apresentam uma pequena 

cota de mercado com 5% e o seu rendimento varia entre 5% e 7%. 

• Células de disseleneto de cobre-índio-gálio (CIGS): Formadas por cobre, índio, gálio e 

selénio, estas células têm excelentes propriedades de absorção. No entanto, apresentam 

problemas de estabilidade em ambientes quentes e húmidos, pelo que deve ser garantida 

uma boa proteção contra a humidade. O índio forma uma liga com o gálio o que permite 

alcançar eficiências maiores, fazendo com que sejam as células de película fina com o maior 

rendimento que varia entre 9% e 11%. Apresentam uma cota de mercado de 1%. 
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2.3.3.3 Tecnologias de Terceira Geração 

Com as tecnologias de terceira geração ou tecnologias emergentes surge a possibilidade de 

depositar películas finas sobre substratos flexíveis. Nestas tecnologias podem encontrar-se as células 

nano cristalinas sensibilizadas por corante e as células orgânicas [16].  

• Células nano cristalinas sensibilizadas por corante: O seu processo de fabrico consiste 

na formação de células a partir de compostos orgânicos semicondutores, como o dióxido de 

titânio. Há a possibilidade de formar estas células sobre plásticos e outras películas flexíveis, 

podendo ser parcialmente transparentes e apresentar cores distintas, o que as torna 

interessantes para aplicação em edifícios. Apresentam um rendimento em laboratório de 

12%, contudo o primeiro lote produzido possuía apenas 5%. 

• Células orgânicas: Também são formadas a partir de compostos orgânicos semicondutores 

e consistem em pigmentos orgânicos que funcionam como doadores e recetores de eletrões 

e buracos em vez da junção p-n. Apresentam um rendimento que varia entre 7% e 8%. 

 

2.3.4 Inversores 

Os inversores são dispositivos elétricos ou eletromecânicos que convertem sinais de corrente 

contínua (DC) em sinais de corrente alternada (AC), também conhecidos como conversores DC/AC. 

Nos sistemas de produção fotovoltaica, a sua função consiste na conversão do sinal elétrico DC do 

gerador fotovoltaico num sinal elétrico AC, de acordo com as características da rede, nomeadamente, 

frequência e nível de tensão. Estes dispositivos permitem o registo de dados operacionais e de 

sinalização e, também podem funcionar como dispositivo de proteção, tal como, proteção de 

polaridade, proteção contra sobrecargas e sobretensões e proteção de interligação com a rede. 

A escolha do inversor é importante num sistema fotovoltaico, uma vez que tem de se adequar às 

diversas necessidades do sistema, tanto a nível de potência como outras condicionantes, tais como o 

número de PV que alimentarão o inversor.  

Os sistemas fotovoltaicos incluem, ainda, um dispositivo responsável pela estratégia de controlo para 

manter os módulos fotovoltaicos a operar perto do seu ponto de maior potência, tendo em conta que 

o desempenho do sistema altera consoante a temperatura ambiente e a radiação solar incidente. 

Para isso é necessário usar um maximum power point tracker (MPPT). Existem vários métodos de 

MPPT que podem ser implementados nos sistemas fotovoltaicos, o que torna difícil determinar qual o 

melhor a adotar. No entanto, é de salientar que grande parte destes métodos baseiam-se no controlo 

de tensão e/ou corrente. 

Na Figura 2.12 podem verificar-se os vários dispositivos que integram um sistema de produção 

fotovoltaica, desde os PV, dependentes da irradiação solar e da temperatura ambiente, o MPPT, o 

inversor e, por fim, o transformador que faz a ligação à rede. 
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Figura 2.12: Equipamentos de um Sistema Fotovoltaico, retirado de [16]. 

 

2.4 Sistemas de Armazenamento 

Os sistemas de armazenamento de energia elétrica têm manifestado um grande interesse nos últimos 

anos, devido ao desenvolvimento das tecnologias de armazenamento, que favorecem a sua 

utilização, nomeadamente no que respeita à integração de energias renováveis e produção 

descentralizada. O armazenamento de energia possibilita uma maior flexibilidade e equilíbrio da rede. 

Localmente pode melhorar a gestão das redes de distribuição, reduzindo os custos associados e 

melhorando a sua eficiência. Do lado do consumidor, estes sistemas, permitem que o próprio 

consumidor possa gerir mais ativamente a dependência energética da rede. Dado que a produção de 

eletricidade a partir de energia solar tem uma grande variação ao longo do dia, com o uso destes 

sistemas, torna-se possível armazenar os excedentes de produção e consumir esses mesmos 

excedentes nos períodos onde não há ou há défice de produção. Nos sistemas isolados, os sistemas 

de armazenamento são essenciais, uma vez que a energia produzida e não consumida durante o dia 

tem que ser armazenada para os períodos em que será efetivamente necessária. 

Os sistemas de armazenamento possuem um conjunto de características ou parâmetros que os 

definem e são relevantes para o seu dimensionamento: 

• Capacidade de carga/armazenamento: Representa a quantidade de energia que o 

dispositivo de armazenamento pode fornecer quando é descarregado de forma constante ao 

longo de um determinado período em ampere-hora (Ah). A capacidade depende do tempo de 

descarga, ou seja, para tempos de descarga curtos, a capacidade diminui, devido à elevada 

corrente de descarga. Para tempos de descarga mais longos, a capacidade aumenta, devido 

à baixa corrente de descarga. 

• Tempo de vida útil: Representa o número de ciclos de carga e descarga que o dispositivo 

consegue efetuar durante a sua vida útil. Por exemplo, nas baterias considera-se que a sua 

vida útil chegou ao fim quando a sua capacidade é inferior a 80% da capacidade nominal. A 

vida útil dos dispositivos varia consoante o seu tempo de descarga, a temperatura de 

funcionamento e a profundidade de descarga. 
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• Profundidade de descarga: Corresponde à percentagem da capacidade nominal que é 

usada antes de se efetuar o recarregamento do dispositivo de armazenamento. Quanto mais 

profunda for a descarga, menor será o número de ciclos que o dispositivo irá realizar. Quanto 

maior for a tensão do dispositivo maior será a sua profundidade de descarga. Quanto menor 

for o tempo de descarga do dispositivo, mais profunda pode ser essa descarga. 

• Densidade de energia: É a quantidade de energia armazenada por unidade de volume ou 

peso. Quanto maior for a densidade mais energia pode ser armazenada no mesmo volume 

ou peso. A sua unidade é, normalmente, Wh/Kg. 

• Rendimento ou eficiência: Corresponde ao quociente entre a energia utilizável e a 

armazenada, ou seja, à relação entre a energia fornecida na carga e a energia obtida na 

descarga. O rendimento é sempre inferior a 100% devido às diversas perdas associadas. 

Existem vários sistemas de armazenamento de energia elétrica que podem ser divididos de acordo 

com o princípio tecnológico que lhes serve de base: elétrico, eletroquímico, mecânico, químico e 

térmico. As baterias são exemplo de um sistema de armazenamento eletroquímico, que serão 

abordadas com mais detalhe posteriormente, devido ao facto de serem o sistema de armazenamento 

que é integrado nas instalações das UPAC, sendo por isso o sistema mais relevante para os 

consumidores domésticos. Os volantes de inércia e as barragens de aproveitamento hidroelétrico são 

exemplos de sistemas mecânicos. Os supercondensadores pertencem aos sistemas elétricos. O 

armazenamento por hidrogénio enquadra-se nos sistemas químicos. 

 

2.4.1 Baterias 

As baterias, sistema de armazenamento eletroquímico, são a forma mais antiga de armazenamento 

de energia. São compostas por uma ou mais células eletroquímicas que armazenam energia elétrica 

sob a forma de energia química. O seu princípio de funcionamento consiste na conversão da energia 

química em energia elétrica. 

As baterias são constituídas por três componentes fundamentais: o ânodo e o cátodo, dois terminais 

denominados elétrodos, feitos de químicos distintos (normalmente metais), e o eletrólito, que separa 

esses terminais. O eletrólito é um meio químico que possibilita o fluxo de cargas elétricas entre o 

ânodo e o cátodo. Quando um dispositivo é ligado, através de um circuito externo, a uma bateria 

ocorrem determinadas reações químicas que criam um fluxo de energia elétrica até esse mesmo 

dispositivo. De uma forma mais específica, durante o processo de descarga, o químico no ânodo 

liberta eletrões para o terminal negativo e iões para o eletrólito através de uma reação chamada 

oxidação. Por sua vez, no terminal positivo, o cátodo recebe eletrões fechando o circuito do fluxo de 

eletrões. O eletrólito é indispensável porque tem a função de colocar os diferentes químicos do ânodo 

e do cátodo em contacto uns com os outros, de maneira a que o potencial químico possa ser 

equilibrado entre os terminais e, assim, converter a energia química armazenada em energia elétrica 

útil. Estas duas reações acontecem em simultâneo, enquanto os iões transportam corrente através do 
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eletrólito, os eletrões deslocam-se no circuito externo, gerando corrente elétrica. Este processo é 

reversível permitindo que a bateria seja carregada [30]. 

Existem diversos tipos de baterias com diferentes características consoante os seus químicos 

constituintes.  

 

2.4.1.1 Baterias de Chumbo-Ácido 

Estas baterias são das mais utilizadas nos sistemas de produção fotovoltaica, devido ao seu baixo 

custo e por assegurarem correntes de carga elevadas e reduzidas com uma boa eficiência. Possuem 

um processo de fabricação simples, uma tecnologia madura e confiável e exigem pouca manutenção. 

Contudo, apresentam baixa densidade de energia e um número limitado de ciclos de descarga. 

Devem ser carregadas com correntes baixas, o que aumenta consideravelmente o seu tempo de 

carregamento e necessitam de reposição periódica de água. 

 

2.4.1.2 Baterias de Níquel-Cádmio 

Estas baterias foram a segunda tecnologia a ser desenvolvida no que diz respeito às baterias 

recarregáveis. São utilizadas em telemóveis, câmaras de vídeo, equipamentos médicos e outros 

dipositivos elétricos, para além dos sistemas de produção fotovoltaica. Apresentam diversas 

vantagens tais como, são fiáveis e resistentes, não necessitam de regulador de carga, podem 

manter-se longos períodos com baixo estado de carga, possuem uma tensão estável, necessitam de 

pouca manutenção, funcionam com temperaturas muito baixas, carregam-se com correntes muito 

elevadas, tendo um tempo de carga reduzido e permitem um elevado número de ciclos de carga e 

descarga. Como desvantagens, é de salientar a baixa densidade de energia, o efeito memória 

(bateria viciada), isto é, capacidade de carga cada vez menor, o facto de possuírem um metal pesado 

(cádmio), que é potencialmente perigoso para o meio ambiente e a alta taxa de auto-descarga. 

 

2.4.1.3 Baterias de Gel (VRLA) 

As baterias valve regulated lead acid (VRLA) constituem uma versão melhorada das baterias de 

chumbo-ácido, daí que apresentem um maior número de vantagens. Possuem um ciclo de vida 

elevado, são caracterizadas por uma reduzida sulfatação do ácido e não libertam gases, o invólucro 

encontra-se completamente selado, evitando possíveis derrames, permitindo a instalação das 

baterias em qualquer localização e não necessita de cuidados de manutenção. No entanto, o seu 

custo é mais elevado em comparação com as baterias de chumbo-ácido e possuem maior 

sensibilidade a sobrecargas. 

 

 



 

26 
 

2.4.1.4 Baterias de Níquel-Hidreto Metálico 

Estas baterias são muito idênticas às baterias de níquel-cádmio, mas possuem ciclos de vida e 

densidades de energia bastante diferentes. A sua capacidade é significativamente maior que a das 

baterias de níquel-cádmio, apresentam uma forte redução do efeito memória e a ausência de cádmio 

faz com que não sejam uma ameaça ao meio ambiente. No entanto, a sua vida útil é reduzida, 

quando sujeitas a repetidos ciclos de carga e descarga, a corrente de descarga é limitada, possuem 

uma elevada taxa de auto-descarga e requerem elevada manutenção. O processo de carga emite 

mais calor e é mais demorado quando comparado com as baterias de níquel-cádmio. O seu custo 

também é mais elevado. 

 

2.4.1.5 Baterias de Lítio 

Entre os diversos materiais que constituem as baterias, o lítio é o que apresenta o maior potencial 

eletroquímico e a maior densidade de energia por peso, para além de ser o mais leve. Estas baterias 

apresentam uma auto-descarga baixa, não possuem efeito memória e têm baixos custos de 

manutenção, não necessitando de descargas periódicas. Contudo, apresentam algumas 

desvantagens. São perigosas quando estão sobrecarregadas, requerem circuito de proteção, têm 

elevados custos de fabrico, possuem um envelhecimento precoce, e a sua tecnologia ainda não 

atingiu a maturidade. 

Um exemplo de baterias de iões de lítio são as baterias Powerwall. A Tesla criou recentemente estas 

baterias, que foram desenvolvidas especificamente para armazenar a energia proveniente dos PV, o 

que as torna especialmente interessantes para serem integradas nos sistemas de produção 

fotovoltaica. Existem, atualmente, dois modelos destas baterias, e está a ser desenvolvido um 

terceiro modelo que será apresentado em 2018. 

As baterias Powerwall possuem uma capacidade útil de 13.5 kWh, o que permite fornecer energia 

suficiente para alimentar a maioria das habitações, nas horas em que a produção dos PV é 

insuficiente ou inexistente. Apresentam uma potência pico de 7 kW, uma potência contínua de 5 kW e 

uma profundidade de descarga de 100%, podendo ser instaladas até 10 baterias em conjunto [31]. 

 

2.4.1.6 Baterias de Sódio-Enxofre 

Estas baterias são consideradas uma tecnologia relativamente recente, e foram, originalmente, 

introduzidas no mercado dos carros elétricos. Apresentam diversas vantagens como uma elevada 

densidade de energia, boa estabilidade térmica, elevada duração de vida útil, baixo custo e boas 

condições de segurança. Contudo, necessitam de uma fonte de calor externa para manter a 

temperatura de operação o que implica custos. 
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2.4.2 Reguladores de Carga 

Os reguladores de carga são controladores responsáveis pela duração da vida útil das baterias. A 

sua função é a de manter as baterias dentro de determinados parâmetros e limites de carga, 

impedindo a ocorrência de sobrecargas ou de descargas profundas. Desta forma garante-se um 

maior potencial nas baterias e um armazenamento da energia com maior eficácia. Os controladores 

de carga possuem uma série de dispositivos que permitem o conhecimento permanente sobre o 

estado de carga do sistema. 

Os dispositivos reguladores de carga são significativamente utilizados nos sistemas de produção 

fotovoltaica que possuem sistemas de armazenamento (como as baterias), devido à maior 

necessidade ou até mesmo ao carácter essencial das baterias nestes sistemas. Nestes casos, a 

ligação dos PV é feita ao regulador e só depois às baterias para alimentação. 

 

2.5 Load Defection 

A produção descentralizada de eletricidade, especialmente através de PV, está-se a espalhar 

rapidamente e a ficar cada vez mais barata. O custo das baterias também está a diminuir, 

principalmente, devido à sua produção em massa para os veículos elétricos [32]. A energia solar já 

está a começar a afetar as vendas e as receitas de algumas empresas energéticas. Quando a 

energia solar se concilia com as baterias, a RESP pode tornar-se opcional para muitos consumidores, 

sem comprometer a qualidade da eletricidade e com preços, cada vez, mais acessíveis. O conjunto 

de PV e de baterias permitem que os consumidores se desliguem da tradicional RESP, podendo 

operar de forma totalmente independente da rede, no entanto, ainda existe algum grau de 

dependência desta, devido, essencialmente, à ineficiência do armazenamento de energia. Estes 

consumidores representam um desafio, fundamentalmente, diferente para a RESP e para as 

empresas energéticas. 

Dados estes factos, existem regiões em que os consumidores estão a usar, cada vez, menos energia 

elétrica proveniente da RESP, o que obriga estas empresas a alterarem os seus modelos de negócio 

e a forma como interagem com os clientes ou arriscam-se a perdê-los. As novas realidades do 

mercado estão a criar um cenário competitivo, profundamente, diferente tornando necessário que os 

serviços públicos e as entidades reguladoras sofram adaptações significativas. A entidade reguladora 

dos serviços energéticos (ERSE) deve, portanto, ajudar a projetar novos modelos de negócio 

alterando a regulamentação de forma apropriada para esse efeito. 

A utilização de sistemas com PV e baterias ligados à rede está a tornar-se na opção mais favorável 

para os consumidores, como se verifica, atualmente, no Havai e, possivelmente, será o sistema 

usado globalmente em 2050 [33]. Esta previsão tem por base um modelo que analisa os 

consumidores residenciais e comerciais de cinco cidades situadas nos Estados Unidos que 

representam uma diversidade de preços de eletricidade e de intensidade solar [34]. Este modelo 
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baseia-se numa média das previsões de custos para sistemas com PV e bateria que podem 

satisfazer toda a carga de um prédio, em combinação com o uso ocasional de um gerador a gasóleo 

(apenas para sistemas comerciais), como se observa na Figura 2.13. 

 

 

Figura 2.13: LCOE de sistemas com PV e bateria vs. Preço de eletricidade da RESP, retirado de [34]. 

 

Dado que, o LCOE dos sistemas com PV e bateria diminui significativamente, aproximando-se dos 

0,20 $/kWh, e o preço de venda de eletricidade da RESP tem tendência a aumentar constantemente, 

a existência de redes com PV e baterias a fornecerem energia elétrica em larga escala, encontra-se 

muito próxima, possivelmente, já na próxima década, o que aumenta a perspetiva de um amplo load 

defection.  

A configuração do sistema económico ótimo, do ponto de vista do consumidor, evolui ao longo do 

tempo, desde a rede no curto prazo, aos PV ligados à rede, até ao conjunto dos PV e baterias ligados 

à rede no longo prazo. Isto verifica-se tanto a nível residencial como comercial, embora estas 

alterações no sistema elétrico aconteçam primeiro no setor comercial, na maioria das regiões, como 

se observa nas Figura 2.14 e Figura 2.15. 
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Figura 2.14: Configuração do sistema económico ótimo – Residencial, retirado de [33]. 

 

Figura 2.15: Configuração do sistema económico ótimo – Comercial, retirado de [33]. 

 

Em Honolulu, no Havai, o conjunto dos PV e baterias ligados à rede são o sistema usado no setor 

comercial, já desde 2014, o que tem contribuído para o load defection. Consequentemente, a RESP 

desta região foi obrigada a adotar medidas para incentivar os consumidores a usarem a rede. Por 

exemplo, durante o dia o preço do kWh é muito reduzido, mas à noite é bastante elevado quando 

comparado à média dos preços.  

Nesta prospeção não é considerada a hipótese de os consumidores venderem ou injetarem os 

excedentes de energia produzida pelos PV na rede. Caso este facto fosse considerado, a instalação 

de PV em conjunto com a rede tornar-se-ia ainda mais vantajoso, o que aceleraria todas estas 

alterações. 

Os sistemas com PV e baterias, embora possam representar uma perda de carga significativa na 

rede, podem também fornecer-lhe benefícios e serviços, tais como, reduzir a carga nas horas de 

ponta e de cheia, e funcionar como energia de segurança/reserva. Portanto, a RESP e as empresas 

do setor energético podem ver estes sistemas como uma oportunidade para acrescentar valor à rede 

e aos seus modelos de negócio. 
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2.6 HEMS 

Os home energy management systems (HEMS) consistem num sistema que fornece informações 

sobre o consumo de energia nas habitações e permitem que os consumidores controlem mais 

ativamente esse mesmo consumo. Com o objetivo de reduzir o consumo de energia nas habitações e 

adaptar o consumo ao comportamento dos consumidores, os HEMS estão a ser desenvolvidos tanto 

para implementação residencial como comercial. Os HEMS encontram-se associados aos contadores 

inteligentes, a dispositivos de eco-feedback e a indicadores de consumo de energia [35]. 

Os HEMS são definidos como sistemas intermediários que monitorizam e gerem o uso de energia 

nas habitações, destinando-se a fornecer a informação direta e acessível sobre o consumo de 

energia aos consumidores e, assim, ajudá-los a reduzi-lo. Assim sendo, estes sistemas são diferentes 

dos contadores inteligentes, que são destinados a fornecer estas mesmas informações às empresas 

produtoras e distribuidoras de eletricidade. 

A maioria dos HEMS presentes no mercado são destinados à eletricidade, porque é tecnicamente 

menos problemático mensurar e nem todos os países fornecem outras formas de energia às 

habitações. Mas, também existem alguns destinados ao gás natural, muitas vezes em combinação 

com eletricidade. 

A finalidade pretendida dos HEMS pode ser reduzir o consumo de energia, contudo, através da sua 

utilização, geralmente, o consumo não é reduzido, mas muda para horas do dia em que o preço da 

eletricidade é mais baixo. No caso das instalações com UPAC, o consumo muda para as horas do dia 

em que há produção de energia dos PV. Estas mudanças de consumo são condicionadas por 

diversas limitações e restrições dos dispositivos elétricos e, também pelo comportamento dos 

consumidores. 

As horas de produção dos PV não coincidem com as horas de maior consumo dos consumidores 

domésticos, havendo dificuldade em utilizar mais do que 35% da energia produzida pelos sistemas de 

PV [8], sem que sejam realizados investimentos em tecnologia de armazenamento, a qual tem a 

desvantagem de apresentar custos elevados. Uma forma de evitar este custo adicional e aumentar o 

aproveitamento da energia produzida, é através da resposta dinâmica do consumidor, que no caso 

desta tecnologia deve ser realizada deslocando os consumos para as horas do meio dia, onde a 

produção fotovoltaica é mais intensa, pelo que neste período o potencial de aproveitamento em 

autoconsumo é mais favorável. 

Nos períodos em que o preço de mercado da energia elétrica é elevado e o consumo também é 

elevado, níveis elevados de autoconsumo a partir de unidades de produção fotovoltaica podem ser 

benéficos para o SE e para o consumidor. O exemplo mais concreto encontra-se nos períodos de 

Verão, onde o consumo ao longo das horas do dia é elevado, devido à utilização de sistemas de ar 

condicionado, e os níveis de produção fotovoltaica são também elevados, pelo que níveis altos de 

autoconsumo neste período têm um impacto positivo, diminuindo o trânsito de energia na rede e, 

consequentemente, os custos do SE [7]. 
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3 Metodologia 

3.1 Modelação das Restrições das Cargas 

O desafio global do consumo de energia é amplamente abordado pela adoção de agentes autónomos 

de casas inteligentes, permitindo uma programação adaptativa dos dispositivos eletrónicos, tanto a 

nível doméstico como empresarial. A realização desta arquitetura inteligente exige que os agentes 

saibam o seu espaço de decisão, a fim de agendar diferentes dispositivos de acordo com as suas 

restrições individuais. Algumas dessas restrições podem ser definidas pelo utilizador, como por 

exemplo, cronogramas para a máquina de lavar roupa ou para carregamento de veículos elétricos, 

não sendo necessário um agente inteligente. Contudo, a maioria dos aparelhos estão sujeitos a 

restrições físicas, por exemplo, a máquina de lavar roupa não é interrompível e, consequentemente, a 

elaboração do modelo do espaço de decisão não é trivial. Existem vários modelos baseados em 

agentes inteligentes para os diferentes aparelhos e dispositivos elétricos, usando as suas restrições 

individuais de consumo de energia, que apresentam soluções de otimização e agendamento [36]. 

Apesar das numerosas diferenças tecnológicas, um aspeto que é comum nas abordagens 

inteligentes é a modelação dos equipamentos e das suas restrições, isto é, modelar as cargas 

elétricas dos dispositivos juntamente com as suas restrições de consumo. Estes modelos ajudam a 

perceber o impacto técnico-económico das cargas através da factorização de cada característica dos 

dispositivos e da análise das suas restrições. Os modelos acrescentam valor ao permitir que os 

agentes realizem as suas tarefas de agendamento com base nas restrições individuais das cargas e 

resolvam os problemas de otimização através da minimização das funções de custo [37]. 

A modelação das restrições correspondentes aos vários aparelhos e sistemas é fundamental para se 

compreender o comportamento geral dos dispositivos, incluindo interdependências e interação com 

outros agentes e dispositivos para problemas de agendamento e otimização. As cargas residenciais 

podem ser divididas em quatro tipos diferentes: cargas de armazenamento, cargas térmicas, cargas 

deslocáveis e não-deslocáveis [38]. Este modelo considera vários aparelhos elétricos, representando 

cada categoria de carga, e deriva um modelo matemático que captura os seus comportamentos 

dinâmicos para a automação doméstica inteligente. A Figura 3.1 fornece uma visão geral do modelo 

de energia de uma casa inteligente que usa diferentes categorias de carga para os seus respetivos 

dispositivos. O modelo tem como entradas as fontes de energia e o modelo de utilizador, e otimiza o 

custo e o agendamento para o seu utilizador. 
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Figura 3.1: Modelo de energia de uma casa inteligente com diferentes tipos de carga, retirado de [38]. 

 

3.1.1 Cargas de Armazenamento 

Uma carga de armazenamento (por exemplo, uma bateria) é um dispositivo de armazenamento de 

energia que pode ser agendado, designado como x, que pode absorver ou fornecer energia, 

dependendo se está a carregar ou a descarregar. 

Modelo: Define-se A como sendo o conjunto de dispositivos com capacidade de armazenamento 

para cada utilizador n. Para cada carga 𝑎 ∈ 𝐴, por exemplo, uma bateria de um veículo elétrico, o 

horário de carregamento ou descarregamento 𝑥𝑛,𝑎 para H intervalos de tempo, e também deve 

depender do plano de agendamento dos intervalos de tempo anteriores, isto é:  

𝑥𝑛,𝑎
ℎ =  [𝑥𝑛,𝑎

1 , … , 𝑥𝑛,𝑎
ℎ−1]                                                       (3.1) 

O carregamento e o descarregamento são limitados pela restrição −𝐷𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑝 ≤ 𝐶𝑚𝑎𝑥, onde  

𝐶𝑚𝑎𝑥 ∈ 𝑅𝑡 e 𝐷𝑚𝑎𝑥 ∈ 𝑅𝑡 são o carregamento máximo e o descarregamento máximo, respetivamente. 

No momento t, o nível de carga da bateria é dado por variáveis locais: 

𝑞(𝜏) = 𝑞𝑖𝑛𝑖𝑡 + ∑ 𝑝𝑏𝑎𝑡(𝑡)

𝜏

𝑡=1

                                                   (3.2) 

Onde 𝑞𝑖𝑛𝑖𝑡 é a carga inicial e 𝑝𝑏𝑎𝑡(𝑡) é o nível de carga da bateria no tempo t, que não pode 

exceder a capacidade da bateria, isto é, 0 ≤ 𝑞(ℎ) ≤ 𝑄𝑚𝑎𝑥, h = 1, …, H. 
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Este modelo deriva de uma aproximação geral dos dispositivos de armazenamento apresentados em 

[39] [40]. A mesma fórmula geral pode ser usada para elaborar modelos de outros tipos de sistemas 

de armazenamento de energia, como super-condensadores, volantes inerciais, ar comprimido ou 

termoacumuladores. 

Propriedades: A formulação do modelo de carga de armazenamento é convexa, discreta e linear. 

Um conjunto viável do plano de agendamento pode ser derivado usando as restrições. 

Aplicações Existentes: O modelo acima mencionado pode alcançar uma solução ótima para o 

problema da integração de energia solar através da coordenação agregador-consumidor apresentada 

no artigo [39]. Assim, dado o modelo de atribuição inteligente de preço, os resultados da simulação 

do Energy Consumption and Storage Game (ECSG) mostram que o desempenho da rede no 

equilíbrio Nash é uma ótima solução para utilizadores, bem como para a rede elétrica. Outra 

aplicação do modelo de carga de armazenamento pode ser vista no artigo [41]. Devido à 

convexidade, é possível a implementação de um método de otimização descentralizada que resolve o 

trânsito de energia através da computação distribuída em todos os dispositivos da rede. Portanto, 

este modelo é capaz de resolver o problema do trânsito dinâmico de energia ótimo e suporta a 

metodologia da passagem de mensagens próximas apresentada em [40] ao encontrar, 

eficientemente, a solução global. 

 

3.1.2 Cargas Não-deslocáveis 

As cargas não-deslocáveis (ou cargas fixas) são dispositivos com uma função de custo que tem um 

consumo mínimo de energia para um dado intervalo de tempo. Por exemplo, as luzes, os aparelhos 

de escritório e de entretenimento são cargas não-deslocáveis que precisam de estar sempre ligados.  

Modelo: Define-se 𝐴𝑛 como sendo o conjunto de dispositivos com cargas não-deslocáveis para cada 

utilizador n. Para cada dispositivo 𝑎 ∈ 𝐴𝑛, pode definir-se o vetor de planeamento do consumo de 

energia como: 

𝑥𝑛,𝑎 =  [𝑥𝑛,𝑎
1 , … , 𝑥𝑛,𝑎

𝐻 ]                                                        (3.3) 

Onde 𝑥𝑛,𝑎
ℎ  escalar significa o consumo de energia correspondente a uma hora que é agendado pelo 

utilizador para cada dispositivo na hora h. A carga total l correspondente ao utilizador n pode ser 

obtida por: 

𝑙𝑛
ℎ =  ∑ 𝑥𝑛,𝑎

ℎ

𝑎∈𝐴𝑛

 , ℎ ∈ 𝐻                                                  (3.4) 

Em geral, o plano de consumo de energia deve ter como objetivo a gestão e o deslocamento do 

horário de consumo a fim de reduzir o custo da energia. Portanto, o consumo total diário designado 

como 𝐸𝑛,𝑎 é igual ao intervalo de tempo para cada dispositivo a que é agendado pelo utilizador n. 
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𝐸𝑛,𝑎 =  ∑ 𝑥𝑛,𝑎
ℎ

𝛽𝑛,𝑎

ℎ=𝛼𝑛,𝑎

                                                           (3.5) 

Onde α é o início e β é o fim do intervalo de tempo e 𝛼𝑛,𝑎 < 𝛽𝑛,𝑎. O plano de consumo para as 

cargas não-deslocáveis tem uma restrição estrita. Por exemplo, para as luzes com 𝛼 = 18 e 𝛽 = 22. 

Assim, não há impacto no plano de consumo de energia para dispositivos não-deslocáveis. 

A diferença entre a potência disponível esperada, ou seja, 𝑤ℎ + 𝑣ℎ, e o consumo de energia 

programado das cargas não-deslocáveis, ou seja, 𝑥𝑛, pode ser apresentada como: 

𝐿𝑛 = ∑ ‖𝑤ℎ + 𝑣ℎ − ∑ 𝑥𝑛
ℎ

𝑛 ∈ 𝑁

‖

2𝐻

ℎ=1

, ⩝ 𝑛 ∈ 𝑁                                 (3.6) 

Como não é possível obter uma solução ótima para cargas não-deslocáveis, o custo para o utilizador 

é definido como: 

𝐶𝑛 = ∑ 𝐶ℎ

𝐻

ℎ=1

( ∑ 𝑥𝑛
ℎ

𝑛 ∈ 𝑁

)                                                       (3.7) 

Onde a função custo 𝐶ℎ indica o custo de produção e distribuição de eletricidade pela respetiva fonte 

de energia a cada hora ℎ ∈ 𝐻. 

Propriedades: A função da Equação 3.6 é convexa e quadrática. Portanto, pode ser resolvida de 

forma eficiente através de técnicas de programação convexa, como o método do ponto interior. 

Desde que se assuma que as funções de custo são estritamente convexas e têm sempre uma 

solução única. 

Aplicações Existentes: O modelo para cargas não-deslocáveis apoia-se em muitas metodologias. 

Este modelo pretende encontrar uma solução ótima para o problema da integração de energia solar 

através da coordenação agregador-consumidor apresentada no artigo [39], através da adoção dos 

resultados do equilíbrio Nash a partir do ECSG. Outra aplicação é a implementação de contadores 

inteligentes que encontram o horário ótimo de consumo de energia para cada utilizador, minimizando 

a função de custo de energia do sistema, e melhorando os parâmetros de desempenho da rede [42]. 

Este modelo também ajuda no controlo da carga residencial com previsão de preços em tempo real 

[41], obtendo um plano de consumo de energia residencial ótimo e automático que visa alcançar o 

equilíbrio entre o mínimo gasto com energia e o tempo mínimo de espera para a operação de cada 

aparelho doméstico, com base nas necessidades de cada utilizador. 
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3.1.3 Cargas Deslocáveis 

Tal como as cargas não-deslocáveis, as cargas deslocáveis são dispositivos com uma função de 

custo que tem um consumo mínimo de energia para um dado intervalo de tempo, mas o tempo em 

que são ligados é flexível, ou seja, o funcionamento destes dispositivos pode ser agendado a 

qualquer momento até certo prazo. Por exemplo, os veículos elétricos, as máquinas de lavar e secar 

roupa e as máquinas de lavar loiça são cargas deslocáveis, em que o seu funcionamento pode ser 

agendado. 

Modelo: Semelhante ao modelo das cargas não-deslocáveis, define-se um vetor de agendamento de 

consumo de energia, como se pode observar na Equação 3.3, para cada dispositivo 𝑎 ∈ 𝐴𝑛, dado 

um conjunto de utilizadores n. A carga total l correspondente ao utilizador n e o consumo total diário 

também são definidos pelas Equação 3.4 e Equação 3.5. 

Considera-se que α e β, na Equação 3.5, definem o início e o fim do intervalo de tempo válido, ou 

seja, durante o período em que o dispositivo deve estar em funcionamento. 

O nível mínimo e máximo de consumo de energia programável de cada dispositivo em cada intervalo 

de tempo, ou seja, 𝑥𝑚𝑖𝑛 e 𝑥𝑚𝑖𝑛, devem seguir a restrição definida como: 

𝑥𝑛,𝑎
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑥𝑛,𝑎

ℎ ≤ 𝑥𝑛,𝑎
𝑚𝑎𝑥, ⩝ 𝑎 ∈ 𝐴, ⩝ 𝑛 ∈ 𝑁, 1 ≤ ℎ ≤ 𝐻                 (3.8) 

O problema de otimização para minimizar a potência disponível esperada, ou seja, 𝑤ℎ + 𝑣ℎ, e o 

consumo de energia programado das cargas deslocáveis, ou seja, 𝑥𝑛,𝑎
ℎ , podem ser definidos como: 

𝑚𝑖𝑛 ∑ ‖𝑤ℎ + 𝑣ℎ − ∑ ∑ 𝑥𝑛,𝑎
ℎ

𝑛 ∈ 𝑁𝑎 ∈ 𝐴

‖

2𝐻

ℎ=1

, ⩝ 𝑥𝑛 ∈ 𝑋𝑛, ⩝ 𝑛 ∈ 𝑁              (3.9) 

O problema de otimização mencionado acima pode ser completado de forma a incluir o custo. 

Portanto, a minimização do custo da energia pode ser apresentada da seguinte forma: 

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝐶ℎ ( ∑ ∑ 𝑥𝑛,𝑎
ℎ

𝑛 ∈ 𝑁𝑎 ∈ 𝐴

)

𝐻

ℎ=1

, ⩝ 𝑥𝑛 ∈ 𝑋𝑛, ⩝ 𝑛 ∈ 𝑁                    (3.10) 

Onde a função custo 𝐶ℎ indica o custo de produção e distribuição de eletricidade pela respetiva fonte 

de energia a cada hora ℎ ∈ 𝐻. 

Agora, as cargas deslocáveis que têm tempos de funcionamento precisos também podem ser 

desviadas do seu tempo predefinido e causar desconforto para o utilizador. Para modelar tais efeitos 

nas cargas deslocáveis, define-se o custo do conforto 𝐶𝑎 tal que 𝐶𝑎 =  ∆𝑐|𝑑|. Onde ∆𝑐 é o custo 

marginal do adiamento do funcionamento do dispositivo para um período diferente e d é o adiamento 

do próprio dispositivo. Assim, define-se o problema de otimização para incluir o custo do conforto da 

seguinte forma: 



 

36 
 

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝜎𝐶𝑎

𝑎∈𝐴

+ ∑ ∑ 𝛾𝑡
𝑎 𝑟𝑎 𝑝𝑡

𝑎∈𝐴𝑡∈𝑇

, 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒   𝛾𝑡
𝑎 = {

1,   𝑡 = 𝑡′ + 𝑑
0,               𝑐. 𝑐.

           (3.11) 

Onde 𝛾 ∈ [0,1] determina quando o dispositivo é ligado ou desligado e 𝜎 ∈ [0,1] é um fator de 

escala que determina quanto conforto é importante para o utilizador em comparação com o preço. 

Propriedades: A função objetivo deste modelo é convexa e quadrática. Existem várias técnicas de 

programação convexa, como o método do ponto interior, que podem ser aplicadas para resolver o 

problema de otimização. Uma vez que se assume que as funções de custo são estritamente 

convexas, a função de minimização da Equação 3.9 tem sempre uma solução única, tendo em conta 

as opções das funções de custo [42]. Além disso, a formulação matemática para a função de custo do 

conforto da Equação 3.11, ou seja, o problema para encontrar o adiamento ótimo das cargas 

deslocáveis, pode ser resolvido de forma direta. 

Aplicações Existentes: O modelo para as cargas deslocáveis pode ser aplicado para encontrar uma 

solução ótima para o problema da integração de energia solar através da coordenação agregador-

consumidor apresentada no artigo [39]. Podem-se obter resultados através do equilíbrio Nash a partir 

do ECSG. Outra aplicação é a implementação de contadores inteligentes em que se elabora um 

esquema de planeamento de consumo de energia onde cada utilizador escolhe a melhor estratégia 

para otimizar a sua função de custo e para alcançar o equilíbrio Nash [42]. Este modelo também 

ajuda no controlo da carga residencial com previsão de preços em tempo real [41], obtendo um plano 

de consumo de energia residencial ótimo e automático que visa alcançar o equilíbrio entre o mínimo 

gasto com energia e o tempo mínimo de espera para a operação de cada aparelho doméstico, com 

base nas necessidades de cada utilizador. Outra contribuição significativa para a elaboração do 

modelo de cargas deslocáveis é a implementação da gestão descentralizada por parte do consumidor 

nas smart grids [43], onde os agentes solicitam modelos de dispositivos para gerir as suas cargas e 

resolver o problema de otimização, minimizando o consumo de energia do utilizador e maximizando 

as suas poupanças. Os modelos podem permitir também que os agentes adiem a utilização das 

cargas com base na variação diária dos preços da eletricidade. 

 

3.1.4 Cargas Térmicas 

As cargas térmicas são dispositivos que fornecem calor e que podem ser agendados. Por exemplo, 

os aquecedores, os frigoríficos, os ares condicionados e os termoacumuladores são cargas térmicas 

com uma temperatura que deve ser mantida dentro de certos limites. 

Modelo: As cargas térmicas dependem do uso e da temperatura da casa. Para modelar estas cargas, 

usam-se as propriedades térmicas da casa e do seu tipo de aquecimento, que permitem elaborar o 

modelo de otimização. O objetivo do modelo é otimizar os perfis de aquecimento (e de 

arrefecimento), de modo a que o termóstato regule e mantenha a temperatura de acordo com as 

preferências do utilizador, dado que o custo também é minimizado. 
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Primeiro, modela-se uma bomba de calor que, simplesmente, extrai o calor de um lado e move-o para 

outro, tendo por base o modelo do artigo [44]. 

Define-se 𝛷 ∈ 𝑅+ como sendo a taxa de diminuição térmica. A temperatura interna e externa da 

casa no tempo t representa-se por 𝜏𝑖𝑛
𝑡 ∈ 𝑅+ e 𝜏𝑒𝑥𝑡

𝑡 ∈ 𝑅+, respetivamente. A temperatura ótima em 

que os utilizadores se sentem confortáveis é designada por 𝜏𝑜𝑝𝑡
𝑡 ∈ 𝑅+. A variável de potência do 

aquecedor 𝑟ℎ ∈ 𝑅+ e o interruptor de aquecimento ℎ𝑜𝑛 ∈ {0,1} definem o mecanismo de potência, 

ou seja, quando o aquecedor está ligado ou desligado no tempo t. Agora, o calor total do sistema 

pode ser calculado através da expressão: 

𝜂𝑖
𝑡 = ℎ𝑜𝑛

𝑡−1𝑟ℎ − 𝛷(𝜏𝑖𝑛
𝑡−1 − 𝜏𝑒𝑥𝑡

𝑡−1)                                             (3.12) 

Da mesma forma, o calor injetado no sistema relaciona-se com a temperatura de cada divisão da 

casa e pode ser calculado usando o calor total, a capacidade calorífica, 𝑎ℎ𝑐, e a massa de ar da 

divisão, 𝑎𝑚𝑎𝑠𝑠. 

𝜏𝑖𝑛
𝑡 = 𝜏𝑖𝑛

𝑡−1 +
𝑘𝜂𝑖

𝑡

𝑎ℎ𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠𝑠
                                                    (3.13) 

Agora, dadas as preferências do utilizador, pretende-se otimizar o conforto do utilizador, ou seja, a 

temperatura que o utilizador espera manter num determinado momento, com o mínimo custo 

possível. No caso do conforto do utilizador, pode-se modelar o custo de conforto instantâneo da 

seguinte forma: 

∆𝐶ℎ
𝑡 = {

𝐶𝑜𝑛 
𝑡 𝑊1 (𝜏𝑖𝑛

𝑡−1 − 𝜏𝑜𝑝𝑡)
2

,   𝜏𝑖𝑛
𝑡 ≥ 𝜏𝑜𝑝𝑡

𝐶𝑜𝑛 
𝑡 𝑊2 (𝜏𝑖𝑛

𝑡−1 − 𝜏𝑜𝑝𝑡)
2

,   𝜏𝑖𝑛
𝑡 < 𝜏𝑜𝑝𝑡

                                 (3.14) 

Onde 𝑤 ∈ [0,1] determina se é mais confortável a temperatura estar mais alta ou mais baixa do que 

a temperatura ótima. O custo total de conforto é igual à soma do custo de conforto instantâneo com o 

custo no tempo t-1: 

𝐶ℎ
𝑡 = ∆𝐶ℎ

𝑡 + 𝛾𝐶ℎ
𝑡−1                                                        (3.15) 

Para otimizar o custo de conforto, de modo a que o preço pago pelo utilizador seja mínimo, define-se 

a seguinte função: 

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝐶ℎ
𝑡 + 𝑘(𝑣ℎ ℎ𝑜𝑛

𝑡  𝑟ℎ 𝑝𝑡)

𝑡 ∈ 𝑇

                                             (3.16) 

Onde 𝑘 ∈ [0,1] é um fator de escala que faz o equilíbrio entre o custo de aquecimento e o custo de 

conforto, 𝑣ℎ é a duração do intervalo de tempo, em segundos, e  𝑝𝑡 é o preço da eletricidade no 

tempo t. 
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Outra variante do modelo de cargas térmicas pode ser expressa usando o modelo de parâmetros 

térmicos equivalentes especificado para unidades de aquecimento, ventilação e ar condicionado [42]. 

Este modelo define uma unidade de aquecimento do espaço usando parâmetros de ajustamento da 

curva de desempenho, como a capacidade calorífica, a resistência térmica e a taxa de calor que se 

encaixam na curva de desempenho produzida pelo modelo físico ou por medições. Além disso, a 

restrição da variação da temperatura da divisão da casa entre 2 e 4 graus Celsius simplifica o modelo 

para o processo de previsão, que é muito usado nos algoritmos de controlo. 

Propriedades: A função objetivo para o custo de conforto é quadrática e convexa, garante que o 

utilizador otimize, essencialmente, o seu conforto, mas é computacionalmente complexa. A 

complexidade aumenta com o número de cargas.  

Aplicações Existentes: Os modelos de cargas térmicas apresentados podem suportar a 

implementação da gestão descentralizada por parte do consumidor, que permite o adiamento das 

cargas com base na variação diária dos preços eletricidade [43]. Isto é necessário para construir 

casas inteligentes que otimizem o uso dos dispositivos e os gastos com o aquecimento/arrefecimento. 

Outra aplicação é a resolução do problema do trânsito de energia dinâmico, através da metodologia 

da passagem de mensagens próximas [40]. Estes modelos simulam o consumo de energia elétrica 

das cargas térmicas quando estas respondem a sinais de serviço auxiliares sob a restrição que 

minimiza o desconforto do utilizador, considerando as mudanças de temperatura. 

 

A modelação das restrições está limitada, apenas, a quatro tipos de dispositivos domésticos. No 

entanto, estes modelos são suficientes para resolver as tarefas de agendamento e otimização de 

custo para qualquer agente inteligente. O principal objetivo da modelação das restrições é habilitar os 

agentes inteligentes com todos os modelos de comportamento necessários para cada uma das 

cargas residenciais. Este comportamento é apresentado como um conjunto de restrições (físicas ou 

suaves). Para além das restrições físicas dos dispositivos, como o consumo de energia, também 

existem restrições suaves, como o conforto do utilizador, que, na prática, precede todos os outros 

parâmetros e é uma propriedade importante de cada modelo.  

Portanto, definiram-se quatro categorias para os diferentes aparelhos domésticos, nomeadamente, 

cargas de armazenamento, não-deslocáveis, deslocáveis e térmicas. De seguida, desenvolveram-se 

modelos de comportamento individuais para cada tipo de aparelho. Este modelo de comportamento é 

representado como um conjunto de restrições. Também se definiu o problema de otimização para ser 

usado pelos agentes inteligentes que minimizam a utilização de eletricidade e maximizam as 

poupanças dos consumidores. O problema de otimização também inclui as funções de custo de 

conforto para permitir que os utilizadores estabeleçam as suas próprias preferências de 

agendamento, tanto a nível do seu conforto individual como na preferência do preço da eletricidade. 

Por último, mencionam-se várias propriedades dos modelos e referem-se várias aplicações existentes 

que possuem algoritmos para resolver tarefas de otimização e agendamento. 
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3.2 Modelação das Cargas Residenciais 

As cargas residenciais são produzidas através da utilização dos aparelhos e sistemas de consumo 

domésticos, dependendo diretamente da sua potência e do seu tempo de funcionamento. A 

modelação das cargas residenciais está diretamente relacionada com as restrições abordadas na 

secção anterior. Contudo, existem outros fatores que influenciam indiretamente os diagramas de 

carga residenciais, tais como, o número de pessoas residentes nas habitações e a potência 

contratada. Quanto maior for o número de consumidores por habitação, mais energia será consumida 

e quanto maior for a potência contratada, mais aparelhos domésticos poderão estar ligados em 

simultâneo, o que pode provocar também um aumento do consumo. 

Para modelar as cargas residenciais, listaram-se os aparelhos usados na maioria das habitações, 

incluindo a sua potência média, o seu tempo de utilização estimado e a energia consumida 

mensalmente e anualmente por cada aparelho, como se pode observar na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1: Potência, tempo de utilização e energia por aparelho doméstico. 

 

Através da utilização de um diagrama de Pareto, que ordena o consumo de energia dos aparelhos do 

maior para o menor, é possível visualizar facilmente e identificar quais os aparelhos que consomem 

mais energia numa habitação, sendo esses os de maior relevância para analisar mais 

detalhadamente. A Figura 3.2 mostra a energia anual média consumida por cada aparelho doméstico. 
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Figura 3.2: Energia anual média consumida por cada aparelho doméstico. 

 

Na Figura 3.2 é possível verificar que os primeiros quatro aparelhos são responsáveis pela maioria do 

consumo, correspondendo a cerca de 70% do consumo total. Desses quatro aparelhos são de 

salientar o termoacumulador, o ar condicionado e a máquina de lavar roupa ou loiça que são 

consideradas cargas deslocáveis e, sendo assim, poderão ser agendadas para horas do dia em que 

há produção de energia fotovoltaica, de forma a maximizar o autoconsumo. 

Para a simulação pretendida nesta dissertação as cargas residenciais encontram-se divididas em 

cargas deslocáveis e cargas fixas (ou não-deslocáveis). As cargas deslocáveis englobam o 

termoacumulador, o ar condicionado e a máquina de lavar roupa ou loiça, enquanto que as cargas 

fixas correspondem aos restantes aparelhos domésticos. 

Foram elaborados diagramas de carga com base na energia consumida pelos aparelhos domésticos 

correspondentes às cargas residenciais para serem usados na simulação pretendida. É de salientar 

que os valores das cargas e as suas horas de utilização correspondem a uma média estimada de 

acordo com o comportamento e o estilo de vida da população ativa, incluindo os estudantes, crianças 

e a restante população que durante o período diurno não se encontram nas suas habitações, com 

exceção para a hora de almoço. 
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Para construir os diagramas de carga, define-se 𝐹𝑡 como sendo a função responsável pela criação da 

carga no tempo de funcionamento de cada dispositivo n em cada instante t. Esta função recebe 𝑡𝑜𝑛, 

𝑡𝑜𝑓𝑓 e 𝑃𝑛, que correspondem, respetivamente, ao instante de tempo em que o dispositivo é ligado e 

desligado e à sua potência de funcionamento. Define-se também 𝐶𝑛 como sendo a função que 

guarda o diagrama de carga de cada dispositivo n. 

0 ≤ 𝑡 < 𝑇, ⩝ 𝑡 ∈ 𝑇                                                    (3.17) 

𝐶𝑛 =  𝐹𝑡  (𝑡𝑜𝑛, 𝑡𝑜𝑓𝑓, 𝑃𝑛)                                                    (3.18) 

O diagrama de carga com todos os dispositivos n, 𝐶𝑡𝑜𝑡, define-se pela seguinte equação: 

𝐶𝑡𝑜𝑡 =  ∑  𝐶𝑛 (𝑡)

𝑇

𝑡 ∈ 𝑇

, ⩝ 𝑡 ∈ 𝑇                                           (3.19) 

 

3.2.1 Cargas Fixas 

Pela aplicação em Matlab das equações da secção anterior e dos dados de cada dispositivo 

doméstico correspondente às cargas fixas, obteve-se o diagrama de carga diário que se observa na 

Figura 3.3. Verifica-se que é de manhã e à noite que a carga é maior, pelo facto dos consumidores 

estarem nas suas habitações a usarem os diversos aparelhos. A energia consumida pelas cargas 

fixas no dia representado é de 4,217 kWh. 

 

 

Figura 3.3: Exemplo de um diagrama de carga diário das cargas fixas, implementado na simulação. 
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3.2.2 Cargas Deslocáveis 

Pela aplicação em Matlab das Equação 3.18 e Equação 3.19 e dos dados de cada dispositivo 

doméstico correspondentes às cargas deslocáveis, obteve-se o diagrama de carga diário que se 

observa na Figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Exemplo de um diagrama de carga diário das cargas deslocáveis, implementado na simulação. 

 

Verifica-se que a energia consumida diariamente pelas cargas deslocáveis é de 10,95 kWh, valor 

muito superior quando comparado com a energia consumida pelas cargas fixas.  

Para a simulação pretendida nesta dissertação, as cargas deslocáveis são as que assumem maior 

importância, dado que são estas que se adaptarão à produção dos PV e que permitirão um maior 

aproveitamento do autoconsumo e também por serem responsáveis pela maioria do consumo 

doméstico, como se observa pelo diagrama de Pareto e pela diferença de energia entre os perfis 

diários de ambas as cargas. Por isso, é necessário analisar com mais detalhe os aparelhos que 

correspondem às cargas deslocáveis, ou seja, máquina de lavar, termoacumulador e ar condicionado. 

 

3.2.2.1 Máquina de Lavar 

Para modelar a carga da máquina de lavar utilizou-se um exemplo de funcionamento testado no 

artigo [45], podendo distinguir-se vários estados de funcionamento da máquina de lavar. Durante a 

fase de lavagem, a resistência é ligada e, quando a temperatura atingir o valor definido pelo utilizador, 

a resistência é desligada, reduzindo fortemente o consumo de energia. Após a lavagem, são feitos 4 

ciclos de enxaguamento, seguidos de secagem. A potência da máquina de lavar é de 2000 W, mas 

durante um programa de lavagem com a temperatura a 30ºC, o pico de 2000 W durou, apenas, cerca 
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de 4 minutos. Durante o resto do programa de lavagem, a potência permaneceu em torno de 250 W, 

que é bem diferente dos 2000 W. A energia utilizada durante todos os ciclos do programa deve-se, 

principalmente, ao aquecimento da água. Pode observar-se na Figura 3.5 o programa de lavagem 

descrito. 

 

Figura 3.5: Exemplo de um diagrama de carga da máquina de lavar, retirado de [45]. 

Através do funcionamento descrito, modelou-se o diagrama de carga para ser usado na simulação 

em Matlab. A máquina de lavar usada na simulação possui uma potência de 1800 W durante a fase 

de aquecimento e, terminada esta fase, passa para uma potência de 600 W, como se pode observar 

na Figura 3.6. A energia consumida por cada funcionamento é de 1,8 kWh. É de salientar que a 

máquina de lavar é ligada, normalmente, a partir das 22 horas, devido à tarifa bi-horária, pois é a esta 

hora que se inicia a tarifa mais económica (vazio). 

 

Figura 3.6: Exemplo de um diagrama de carga diário da máquina de lavar, implementado na simulação. 
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3.2.2.2 Termoacumulador 

O termoacumulador apresenta-se como sendo uma carga de grande importância, pois é responsável 

por uma grande parte do consumo doméstico, representa uma carga deslocável no tempo sem 

comprometer os níveis de conforto dos consumidores e possui a capacidade de armazenar energia 

em forma de calor. Controlar o aquecimento da água é simples, devido às especificações da 

capacidade de aquecimento da água e ao facto dos utilizadores não serem sensíveis a pequenas 

variações da temperatura definida. Atualmente, a maioria dos termoacumuladores mantêm a 

temperatura da água à temperatura definida. Esta forma de funcionamento arcaico consome grandes 

quantidades de energia, daí a necessidade de mudar o seu funcionamento para as horas de 

produção dos PV. O consumo de água quente pode ser previsto através de informação histórica que 

é fornecida pelos medidores de fluxo de água ou pelas horas de consumo de eletricidade dos 

termoacumuladores [46]. 

A Figura 3.7 mostra o esquema de funcionamento do termoacumulador. Podem observar-se os 

parâmetros de entrada e as características permanentes ou especificações do termoacumulador. O 

perfil de consumo e o intervalo de temperatura desejada de água quente são os parâmetros de 

entrada mais importantes [46]. 

 

Figura 3.7: Esquema de funcionamento do termoacumulador, retirado de [46]. 

 

Pela definição do modelo presente em [47], assume-se que a água tem uma temperatura uniforme. 

Este modelo é válido quando o termoacumulador está cheio ou sem água quente. O processo de 

transferência de calor é modelado pela seguinte equação diferencial de primeira ordem. 

𝑄𝑒𝑙𝑒𝑐 − 𝑚𝐶𝑝(𝑇𝑤 − 𝑇𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡) + 𝑈𝐴𝑤ℎ(𝑇𝑎𝑚𝑏 − 𝑇𝑤) =  𝐶𝑤

𝑑𝑇𝑤

𝑑𝑡
                  (3.20) 
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Onde 𝑄𝑒𝑙𝑒𝑐 é a capacidade de aquecimento da resistência, m é quantidade de fluxo de água quente, 

𝐶𝑝 é a capacitância térmica, 𝑇𝑤 é a temperatura da água, 𝑇𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 é a temperatura de entrada da água, 

𝑈𝐴𝑤ℎ representa a condutância térmica do tanque, 𝑇𝑎𝑚𝑏 é a temperatura ambiente da habitação e 

𝐶𝑤 é a capacitância térmica da água. Este modelo calcula a temperatura atual da água num dado 

tempo, que é usada para controlar o ligar ou desligar do termoacumulador. Para uma temperatura 

desejada, 𝑇𝑠𝑒𝑡, o termoacumulador liga e desliga de acordo com o seguinte: se 𝑇𝑤 ≥ 𝑇𝑠𝑒𝑡, o 

termoacumulador desliga; se 𝑇𝑤 < 𝑇𝑠𝑒𝑡, o termoacumulador liga. 

A Figura 3.8 mostra o comportamento de um termoacumulador nas condições normais de 

funcionamento. Verifica-se que quando a temperatura da água diminui até uma certa temperatura 

devido à saída de água quente, entra água fria no termoacumulador e é ligado à sua potência 

nominal, até que a temperatura da água atinja a temperatura máxima definida. 

 

Figura 3.8: Comportamento de um termoacumulador, retirado de [48]. 
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O modelo apresentado foi implementado no Matlab, de forma a obter-se um diagrama de carga diário 

de acordo com o funcionamento do termoacumulador, como se observa na figura seguinte. Verifica-

se que a sua carga é de 5 kWh. As perdas térmicas de um termoacumulador de 100 litros são de 0,52 

ºC por hora [47]. Como estas perdas são muito reduzidas, não foram consideradas para efeitos de 

simulação. 

 

 

Figura 3.9: Exemplo de um diagrama de carga diário do termoacumulador, implementado na simulação. 

 

3.2.2.3 Ar Condicionado 

O modelo usado para o ar condicionado foi retirado de [49], onde se assume que o utilizador define 

um intervalo em que a temperatura ambiente se deve encontrar. Se a temperatura atingir o máximo 

desse intervalo, o ar condicionado é ligado. Quando a temperatura atinge o mínimo desse intervalo, o 

ar condicionado é desligado, mantendo a temperatura no intervalo definido pelo utilizador. Esta 

situação ilustra o modo de arrefecimento, no entanto, também pode ser usado para aquecimento, 

funcionando de forma contrária.  

Através deste modelo, implementou-se no Matlab o funcionamento dos ares condicionados. 

Considerou-se que as habitações que possuem estes aparelhos, têm em média quatro, um na sala, 

sendo o que possui maior potência, e três de menor potência distribuídos pelos quartos. Desta forma, 

obteve-se um diagrama de carga diário de acordo com o funcionamento dos respetivos ares 

condicionados da sala e dos quartos, como se observa na Figura 3.10. Verifica-se que a carga do ar 

condicionado da sala é de 1,9 kWh e a carga dos ares condicionados dos três quartos é de 2,25 kWh. 
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Figura 3.10: Exemplo de um diagrama de carga diário dos ares condicionados, implementado na simulação. 

 

3.2.3 Carga Total Diária 

A carga total diária corresponde a todos os aparelhos e sistemas de consumo domésticos que são 

ligados durante cada dia. O diagrama de carga da Figura 3.11 corresponde ao conjunto das cargas 

fixas e das cargas deslocáveis modeladas anteriormente. Este diagrama apresenta um exemplo 

diário da média de consumo das habitações em Portugal [18], que é cerca de 15 kWh por dia, como 

se pode observar. 

 

Figura 3.11: Diagrama de carga diário médio, em Portugal, implementado na simulação. 
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De forma a obter melhores resultados na simulação pretendida, foi elaborada uma análise de 

sensibilidade aos consumos domésticos diários, nas quatro estações do ano. Por conseguinte, 

assume-se que o consumo médio diário, no Verão, é cerca de 15 kWh, como representado na Figura 

3.11. No Outono e na Primavera, o consumo aumenta ligeiramente, devido ao aumento da utilização 

das cargas térmicas usadas para aquecimento da água, bem como da temperatura ambiente das 

habitações, assumindo-se um aumento do consumo diário de 10% em relação ao Verão, passando a 

carga média diária a cerca de 16,5 kWh. No Inverno, o consumo ainda aumenta mais, devido ao 

elevado uso das cargas térmicas para aquecimento, assumindo-se um aumento de 20% em relação 

ao Verão, para valores a rondar os 18 kWh.  

As diferenças assumidas entre os consumos nas quatro estações do ano têm por base os perfis de 

consumo em Baixa Tensão Normal C (BTN C), que se referem aos consumos residenciais, facultados 

pela EDP Distribuição, ao abrigo da Diretiva ERSE nº 12/2017, de 22 de Dezembro [50]. 

 

3.3 Modelação dos PV 

Para escolher o modelo que melhor se adequa à simulação pretendida é necessário ter em 

consideração a relação entre a precisão e a simplicidade do modelo. De forma a minimizar a 

complexidade computacional, deve escolher-se um modelo tão simples quanto possível sem que se 

sacrifique a precisão pretendida. Existem um grande número de diferentes modelos que descrevem o 

comportamento das fontes de produção fotovoltaica [51]. 

O modelo escolhido considera a integração de um algoritmo de MPPT que garante que o gerador 

fotovoltaico opera sempre no ponto de máxima potência para uma dada temperatura e irradiação. 

Portanto, as entradas do modelo são a temperatura ambiente e a irradiação solar, e a saída 

corresponde à potência máxima gerada pelos PV. Este modelo assenta no seguinte conjunto de 

suposições [51]: 

• Todas as células do módulo são idênticas e operam de igual modo mediante a mesma 

temperatura e irradiação; 

• Não existem perdas no módulo fotovoltaico; 

• O módulo opera sempre no ponto de máxima potência para uma dada temperatura e 

irradiação; 

• Se as condições de temperatura e irradiação se alterarem, o modelo muda instantaneamente 

o ponto de máxima potência; 

• A temperatura das células fotovoltaicas depende exclusivamente da temperatura ambiente e 

da irradiação. 

Este modelo segue, essencialmente, uma variação linear entre a potência gerada e a temperatura. A 

potência do módulo é calculada em função da irradiação e da temperatura da célula, como se verifica 

na equação seguinte: 
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𝑃𝑀𝐴𝑋 = 𝑁
𝐺𝑎

𝐺𝑎,𝑆𝑇𝐶

[𝑃𝑀𝐴𝑋,𝑆𝑇𝐶 + 𝜇𝑃𝑀𝐴𝑋
(𝑇𝑀 − 𝑇𝑀,𝑆𝑇𝐶)]                                           (3.21) 

Onde 𝑃𝑀𝐴𝑋 representa a potência máxima gerada pelos módulos em [W], 𝑃𝑀𝐴𝑋,𝑆𝑇𝐶 a potência 

máxima gerada pelo módulo nas standard test conditions (STC) em [W], N o número de módulos, 𝐺𝑎  

a irradiação solar que incide no módulo em [W/m2], 𝐺𝑎,𝑆𝑇𝐶 a irradiação solar incidente nas STC em 

[W/m2], 𝑇𝑀 a temperatura do módulo [ºC], 𝑇𝑀,𝑆𝑇𝐶 a temperatura do módulo nas STC em [ºC] e 

𝜇𝑃𝑀𝐴𝑋
 representa a variação da potência máxima em função da temperatura do módulo em [W/ºC]. 

As STC são as características de temperatura ambiente e irradiação solar sob as quais os 

parâmetros fornecidos pelos fabricantes são obtidos, 𝐺𝑎,𝑆𝑇𝐶 = 1000 [W/m2] e 𝑇𝑀,𝑆𝑇𝐶 = 25 [º𝐶]. 

Por sua vez, a temperatura do módulo depende exclusivamente da irradiação solar incidente e da 

temperatura ambiente, como se observa na equação seguinte: 

𝑇𝑀 = 𝑇𝑎 + 𝐺𝑎

𝑁𝑂𝐶𝑇 − 20

800
                                                                  (3.22) 

Onde 𝑇𝑎 representa a temperatura ambiente em [ºC] e NOCT representa a temperatura da célula em 

condições de operação normais. O parâmetro NOCT é obtido experimentalmente e fornecido pelo 

fabricante. Este parâmetro é medido sob as condições de referência de irradiação e temperatura, 

respetivamente, 𝐺𝑎,𝑁𝑂𝐶𝑇 = 800 [W/m2] e 𝑇𝑎,𝑁𝑂𝐶𝑇 = 20 [º𝐶]. 

Para que se compreenda a forma como os parâmetros de entrada influenciam a potência máxima 

gerada, introduziram-se os valores da temperatura e irradiação de um dia com elevada exposição 

solar. Foram fixados os seguintes parâmetros: N=1, 𝑃𝑀𝐴𝑋,𝑆𝑇𝐶 = 250 [𝑊], 𝜇𝑃𝑀𝐴𝑋
= −0,005 [W/ºC] e 

NOCT = 47 [ºC]. Este modelo foi implementado no Matlab, podendo observar-se na figura seguinte. 

 

Figura 3.12: Produção de um módulo fotovoltaico, segundo o modelo usado. 
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A potência gerada pelos módulos depende maioritariamente da variação da irradiação solar. O efeito 

da variação da temperatura ambiente na potência gerada é influenciado pelo coeficiente de potência. 

Caso o coeficiente seja positivo, a potência aumentará com o aumento da temperatura, caso seja 

negativo, a potência diminuirá com o aumento da temperatura. Note-se ainda que, como seria 

expectável, independentemente da temperatura, caso a irradiação seja nula, a potência também será. 

Os dados da irradiação solar e da temperatura ambiente usados na simulação foram obtidos pelo 

software Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) [52]. Conforme a inclinação e a 

orientação dos PV, o PVGIS indica os valores de irradiação médios, com uma cadência de 15 

minutos, assim como a temperatura ambiente, para um dia típico do mês selecionado. Foram usados 

os dados de dias típicos de quatro meses distintos, pertencendo cada um desses meses a cada uma 

das estações do ano. Podem verificar-se estes dados no Anexo A. 

Através de uma análise de sensibilidade, consideraram-se quatro perfis de produção fotovoltaica, um 

para cada estação do ano, de forma a estimar a produção anual. Estes quatro perfis são suficientes 

para garantir a precisão adequada para efeitos de simulação. Desta forma, pode observar-se na 

Figura 3.13 a produção diária correspondente a cada estação. Verifica-se que a energia produzida 

pelos PV, em média, num dia típico de Verão é cerca de 1,552 kWh, no Outono é 1,074 kWh, no 

Inverno é 0,812 kWh e na Primavera é 1,273 kWh. Como era esperado, a produção no Verão é mais 

elevada e no Inverno é mais reduzida, enquanto que a produção no Outono e na Primavera se 

encontra entre esses dois valores. 

 

Figura 3.13: Produção PV diária de um dia típico de cada estação do ano. 
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3.3.1 Validação do Modelo 

De maneira a perceber se o modelo implementado se adequa à realidade e qual o seu grau de erro, 

efetuou-se uma comparação com a produção de um PV real de 250 Wp [53], como se observa na 

Tabela 3.2. 

Tabela 3.2: Comparação entre a produção de um PV de 250 Wp real e simulada. 

 

Verifica-se que a produção fotovoltaica simulada é muito próxima da produção real, no ano 2017, 

apresentando um erro de 2,3%. É de salientar que o ano 2017 foi atípico devido ao Verão 

prolongado, facto esse que justifica uma grande produção fotovoltaica e, desta forma, os valores 

acima dos valores simulados. 

 

3.4 Modelação das Baterias 

A modelação das baterias é feita de uma forma muito simples, dado que não é matéria de estudo 

nesta dissertação. Sendo assim, consideram-se as especificações da bateria Tesla Powerwall, que é 

a bateria doméstica de referência, para serem usadas na simulação em Matlab.  

A Powerwall apresenta uma potência pico de 7 kW, uma potência contínua de 5 kW e uma 

profundidade de descarga de 100%, podendo ser instaladas até 10 baterias em conjunto. A sua 

capacidade útil é de 13,5 kWh e a sua eficiência é de 90% [31]. 

A energia produzida excedente, em vez de ser injetada na rede, será armazenada na bateria, em 

alguns casos. Como, normalmente, essa energia é muito inferior à capacidade útil da Powerwall, 

assume-se que existem baterias com uma capacidade útil inferior, de maneira que a capacidade útil 

das baterias instaladas nas habitações seja idêntica à energia produzida excedente.  
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3.5 Algoritmo ARI 

Um dos objetivos principais desta dissertação é desenvolver um algoritmo e elaborar processos para 

adaptar o consumo de energia em ambiente residencial à sua produção através de PV, minimizando 

os gastos com a energia proveniente da RESP, sem comprometer o bem-estar dos consumidores. 

Por conseguinte, elaborou-se um algoritmo intitulado autoconsumo residencial inteligente (ARI). Este 

algoritmo tem como principal função deslocar no tempo as cargas deslocáveis para as horas de 

produção fotovoltaica, tendo em conta as diversas restrições das mesmas, abordadas anteriormente. 

Portanto, o algoritmo ARI vai alterar as horas de funcionamento da máquina de lavar, do 

termoacumulador e do ar condicionado, sempre que as restrições de cada um destes aparelhos o 

permitam. Para que isso aconteça, definiram-se prioridades de deslocamento destes três aparelhos.  

A primeira prioridade é a máquina de lavar, ou seja, quando a diferença entre a produção fotovoltaica 

e a carga existente nesse mesmo instante é suficiente para que a maioria da carga da máquina de 

lavar seja autoconsumida, ela liga. A segunda prioridade é o termoacumulador, isto é, quando a 

diferença entre a produção e a carga for suficiente para que a maioria da carga do termoacumulador 

seja autoconsumida, depois da máquina de lavar ter funcionado ou não, ele liga. A terceira prioridade 

é o ar condicionado, que funcionará quando a diferença entre a produção e a carga for igual ou 

ligeiramente inferior à sua potência, incluindo nessa carga a da máquina de lavar e do 

termoacumulador, caso estes estejam em funcionamento depois de deslocados no tempo. 

Foram considerados fatores de funcionamento para os três aparelhos, ou seja, eles não ligam apenas 

quando a diferença entre a produção e a carga é igual ou superior à sua potência, pois se assim 

fosse, iriam haver momentos em que se poderia autoconsumir a maioria da energia produzida e, no 

entanto, os aparelhos não seriam ligados, não aproveitando o autoconsumo dessa energia que seria 

enviada para a rede ou armazenada em baterias. É de salientar que o objetivo principal do algoritmo 

é maximizar o autoconsumo e minimizar a energia produzida excedente. Então, estes fatores 

permitem que os aparelhos entrem em funcionamento quando a diferença entre a produção e a carga 

é ligeiramente inferior à sua potência. 

A máquina de lavar foi considerada a primeira prioridade porque pode funcionar a qualquer hora, sem 

comprometer o bem-estar dos utilizadores. O termoacumulador é a segunda prioridade porque se 

trata de uma carga térmica, sendo a conservação da temperatura da água bastante eficiente, ou seja, 

caso o termoacumulador se ligue de manhã e se atinja a temperatura máxima da água, essa 

temperatura vai manter-se praticamente até ao final do dia. O ar condicionado é a terceira prioridade 

porque é uma carga térmica, mas a conservação da temperatura ambiente das habitações não é tão 

eficiente como a conservação da temperatura da água de um termoacumulador. Desta forma, o ar 

condicionado só ligará a partir das 15 horas e quando cumpridos os requisitos para o seu 

funcionamento. Mesmo assim, assume-se que as habitações possuem um ótimo isolamento térmico, 

visto que o calor ou o frio gerado pelos ares condicionados se dissipam muito rapidamente, de modo 

que, quando o ar condicionado se ligar, por exemplo às 16 horas, os consumidores sintam a 

diferença de temperatura gerada pelo ar condicionado, quando regressarem às suas habitações no 
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final do dia. Compreende-se que o ar condicionado não é o exemplo ideal de uma carga térmica 

deslocável, no entanto, não inviabiliza a sua utilização na simulação pretendida nem os resultados 

apresentados. O algoritmo ARI funciona de igual forma com outro tipo de aparelhos elétricos de 

aquecimento/arrefecimento térmico. 

Para se demonstrar com mais detalhe o funcionamento do algoritmo ARI foi elaborado um fluxograma 

que se pode observar na figura seguinte. A nomenclatura das variáveis do fluxograma encontra-se na 

Tabela 3.3. A parte principal do código Matlab correspondente ao algoritmo ARI, encontra-se no 

Anexo C. 

 

 

Figura 3.14: Fluxograma do algoritmo ARI. 
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Tabela 3.3: Nomenclatura das variáveis do fluxograma. 

 

Pela análise do fluxograma do algoritmo ARI, observa-se que sempre que a produção fotovoltaica é 

maior do que a carga o algoritmo verifica se a máquina de lavar já funcionou. Caso ainda não tenha 

funcionado, verifica se a diferença entre a produção e a carga é maior do que a sua potência máxima 

e se for, começa a funcionar. Se não for maior, verifica se essa diferença é superior ao fator 

multiplicado pala sua potência máxima, e começa a funcionar, caso esta condição seja verdadeira. 

Ainda, verifica se a diferença máxima entre a produção e a carga do dia anterior é superior à sua 

potência máxima, e se essa condição for verdadeira, a máquina de lavar entra em funcionamento na 

hora em que se verificou a diferença máxima entre a produção e a carga do dia anterior.  

Quando as condições da máquina de lavar estão verificadas e a produção fotovoltaica é maior do que 

a carga, o algoritmo verifica se a temperatura da água do termoacumulador é igual à sua temperatura 

máxima. Se for, o termoacumulador desliga-se. Se for inferior, verifica se a diferença entre a 

produção e a carga é superior ao fator multiplicado pela sua potência e em caso verdadeiro, o 

termoacumulador liga-se. Quando a produção fotovoltaica é inferior à carga, e a temperatura da água 

do termoacumulador atinge o seu mínimo definido, ele liga.  

Depois de verificadas as condições do termoacumulador, o algoritmo entra nas condições dos ares 

condicionados, quando a hora do dia for superior às 15 horas. Se a temperatura da sala não for a 

desejada pelo utilizador, o ar condicionado da sala liga, desde que a diferença entre a produção 

fotovoltaica e carga seja superior ao fator multiplicado pela sua potência. De seguida, verificam-se as 

temperaturas dos quartos, e os ares condicionados dos quartos entram em funcionamento de acordo 

com as mesmas condições do ar condicionado da sala. 

Para demonstrar o funcionamento do algoritmo ARI, individualizou-se cada uma das cargas 

deslocáveis da restante carga total diária. Na Figura 3.15 pode observar-se como se comporta a 

máquina de lavar quando aplicado o algoritmo ARI. O funcionamento normal começa, por exemplo, 

às 22 horas, que é uma altura em que os consumidores se encontram nas suas habitações e, 

também é a essa hora que se inicia a tarifa mais económica (vazio) da tarifa bi-horária. Com o ARI, a 

máquina de lavar vai funcionar quando há produção fotovoltaica e se verificam as suas condições de 

funcionamento, não sendo necessário que os consumidores estejam nas suas habitações para 

efetuar a ligação da máquina de lavar. 
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Figura 3.15: Exemplo de funcionamento do ARI, com a máquina de lavar. 

 

Na Figura 3.16 pode observar-se como se comporta o termoacumulador quando aplicado o algoritmo 

ARI. Com o ARI, o termoacumulador passa a funcionar, apenas, nas horas em que existe produção 

fotovoltaica, maximizando, assim, o autoconsumo. 

 

Figura 3.16: Exemplo de funcionamento do ARI, com o termoacumulador. 
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Na Figura 3.17 verifica-se que, com o ARI, o funcionamento do ar condicionado passa para horas 

em que há produção fotovoltaica, no entanto, nunca funciona antes das 15 horas. 

 

Figura 3.17: Exemplo de funcionamento do ARI, com o ar condicionado. 

 

Depois de se apresentar o comportamento individualizado do algoritmo ARI com cada uma das 

cargas deslocáveis, demonstra-se o seu comportamento com o conjunto da carga total diária. Na 

Figura 3.18 observa-se, primeiramente, o diagrama de carga diário comum de uma habitação e, 

seguidamente, o diagrama de carga diário depois de aplicado o algoritmo ARI. É possível verificar 

que uma grande parte da carga diária é deslocada para as horas de maior produção fotovoltaica. 

 

Figura 3.18: Exemplo de funcionamento do ARI, com a carga total diária. 
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3.5.1 Aplicação do ARI ao Termoacumulador com Potência Variável 

De acordo com o objetivo desta dissertação, que visa não só desenvolver um algoritmo, mas também 

desenhar processos para adaptar o consumo de energia à sua produção através de PV, aplicou-se o 

algoritmo ARI num cenário em que o termoacumulador funcionaria com potência variável. Esta 

solução foi testada com o intuito de maximizar, ainda mais, o autoconsumo. Desta forma, a potência 

de funcionamento do termoacumulador seria igual à diferença entre a produção fotovoltaica e a carga 

em cada instante de tempo. O termoacumulador teria uma potência mínima e máxima de 

funcionamento, e entre esses valores funcionaria com potência variável. 

Atualmente, os termoacumuladores funcionam com uma potência fixa, como demonstrado 

anteriormente. Existem no mercado termoacumuladores com dois níveis de potência, devido a 

possuírem duas resistências diferentes, no entanto, não funcionam com potência variável. Para se 

perceber se a solução proposta com o termoacumulador a funcionar com potência variável era 

implementável, entrou-se em contacto com a Bosch Portugal, que é um fabricante de 

termoacumuladores, detentor de marcas como a Vulcano e a Junkers. Foi dito por um dos seus 

engenheiros que esta solução é facilmente implementável, com a integração de alguma eletrónica de 

potência, mas que é sempre necessário ter uma potência mínima de funcionamento que seja 

suficiente para as moléculas de água serem aquecidas, pois de outra forma dissipa-se potência e a 

água não é aquecida. 

Nas Figura 3.19 e Figura 3.20 pode observar-se como se comporta o termoacumulador a funcionar 

com potência variável quando aplicado o algoritmo ARI. Verifica-se que a sua potência, em certos 

instantes, acompanha a potência gerada pelos PV e que só se liga próximo das 10 horas devido à 

sua potência mínima de funcionamento. Considerou-se que a potência mínima corresponde a 50% da 

sua potência máxima. 

 

Figura 3.19: Exemplo de funcionamento do ARI, com o termoacumulador com potência variável. 
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Figura 3.20: Carga total diária, com ARI e termoacumulador com potência variável. 

 

3.6 Indicadores Económicos 

Para a análise da viabilidade financeira é necessário ter em conta alguns indicadores económicos. 

Estes indicadores dependem, essencialmente, do investimento inicial do projeto, das poupanças 

geradas, do valor residual dos equipamentos, dos custos de manutenção e do custo de oportunidade 

(remuneração exigida pelo investidor). Os indicadores económicos usados nesta dissertação são o 

LCOE, o valor atual líquido (VAL), a taxa interna de rentabilidade (TIR) e o payback (período de 

recuperação do investimento). 

 

3.6.1 LCOE 

O LCOE, ou custo nivelado de energia elétrica, é um conceito de custo a longo prazo, responsável 

por todos os recursos necessários para produzir eletricidade. Depende da relação entre o custo total 

do projeto e da energia produzida ao longo do seu tempo de vida. 

𝐿𝐶𝑂𝐸 (€/𝐾𝑊ℎ) =
𝐶𝑇

𝑊𝑇

                                                                    (3.23) 

Onde 𝐶𝑇 representa o custo total do projeto, que inclui os custos fixos e os custos variáveis e 𝑊𝑇 

representa a energia produzida ao longo do tempo de vida do projeto.  
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3.6.2 VAL 

𝑉𝐴𝐿 (€) = ∑
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠

(1 + 𝑖)𝑘

𝑛

𝐾=1

 − ∑
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠

(1 + 𝑖)𝑘

𝑛

𝐾=1

− 𝐼𝑇                                              (3.24) 

Onde n é o tempo de vida útil do projeto, k representa o ano em causa, i corresponde à taxa do custo 

de oportunidade e 𝐼𝑇 ao investimento total. O VAL pode assumir valores positivos, negativos ou nulos. 

Quando o valor é positivo, a instalação da UPAC é economicamente viável, permite cobrir o 

investimento e ainda gerar excedentes financeiros. Se o valor for negativo, a instalação da UPAC não 

é economicamente viável. No caso de o valor ser nulo, o projeto é economicamente viável, mas não 

irá gerar excedentes financeiros. Para o cálculo do VAL, considerou-se uma taxa do custo de 

oportunidade de 5%. 

 

3.6.3 TIR 

0 = ∑
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠

(1 + 𝑖)𝑘

𝑛

𝐾=1

 − ∑
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠

(1 + 𝑖)𝑘

𝑛

𝐾=1

− 𝐼𝑇                                                 (3.25) 

Este método calcula uma taxa de juro à remuneração do capital obtido. Para se resolver esta 

equação pode aplicar-se um algoritmo iterativo que permite experimentar diferentes valores de i e 

ajustar esses valores para que o resultado final seja 0. 

 

3.6.4 Payback 

Para uma melhor perceção da rentabilidade da instalação do sistema de autoconsumo será sempre 

determinado o período de recuperação do investimento, payback, definido pelo tempo decorrido entre 

o investimento inicial e o momento no qual o lucro líquido acumulado se iguala ao valor desse 

investimento, ou seja, a partir de que ano o projeto começa a dar lucro. 

 

3.6.5 Previsão Económica 

Considerando uma vida útil de 15 anos para os PV, a previsão económica é estudada exatamente 

para o mesmo período de tempo. No decorrer da análise são considerados diversos fatores que, 

diretamente ou indiretamente, têm um peso significativo nos resultados obtidos ao longo dos anos. 

Durante toda a análise económica os custos de manutenção não são considerados. Tendo em conta 

a tecnologia fotovoltaica atual que apresenta valores de garantia consideráveis, entre os 10 e 15 

anos, e a pequena dimensão das UPAC, os cuidados a ter com a manutenção não representam 

despesas significativas, uma vez que apenas necessitam de uma limpeza simples para retirar a 

sujidade dos PV. O valor residual também é considerado nulo, dado que os PV em fim de vida não 



 

60 
 

possuem valor de mercado. A deterioração natural dos PV tem um peso relevante na previsão 

económica. Todos os módulos fotovoltaicos sofrem degradação ao longo dos anos e essa 

degradação foi considerada com base na Figura A.1 do Anexo A, que é de 0,8% a cada ano. Ao fim 

de 15 anos os PV apresentam um rendimento inferior a 90%. Devido ao tempo de vida útil das 

baterias ser cerca de 8 anos e a previsão económica ser efetuada para um período de 15 anos, foi 

considerada a utilização de 2 baterias nesse mesmo período. 

Após uma análise histórica das tarifas elétricas aplicadas a consumidores domésticos [54], a sua 

constante evolução torna-se evidente. Face às notórias evoluções de ano para ano e à média de 

evolução ao longo do tempo em termos percentuais, é considerada uma taxa de inflação anual de 

3%. Foi efetuada a mesma análise histórica para a evolução dos consumos domésticos ao longo do 

tempo em termos percentuais [55], considerando-se uma taxa anual de aumento do consumo de 

2,5%. 

Para a análise económica foram considerados dois tipos de tarifas: tarifa simples e bi-horária. Na 

tarifa simples o preço da energia é igual durante todo o dia. Na tarifa bi-horária existem dois períodos 

com preços distintos. O período de cheia que funciona entre as 8 horas e as 22 horas e o período de 

vazio que engloba as restantes horas do dia. A Tabela 3.4 apresenta os valores usados na 

simulação, que são os valores médios das tarifas, em 2017 [54] [13]. 

Tabela 3.4: Tarifas médias dos consumidores domésticos. 

 

As tabelas seguintes apresentam os custos das instalações fotovoltaicas e das baterias considerados 

na simulação. Estes valores foram fornecidos pela empresa FF Solar [56] e pela Tesla [31]. 

Tabela 3.5: Custo das instalações fotovoltaicas. 

 

Tabela 3.6: Custo das baterias Tesla Powerwall. 
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4 Resultados e Discussão 

Neste capítulo são analisados, descritos e comparados os resultados obtidos nas simulações 

resultantes dos cenários em estudo. Pretende-se também estudar a viabilidade para cada cenário e 

determinar qual ou quais os mais promissores. Foram, portanto, considerados cinco cenários. 

O Cenário 1 corresponde a uma habitação com uma UPAC. O Cenário 2 corresponde a uma 

habitação com uma UPAC e uma bateria. O Cenário 3 corresponde a uma habitação com uma UPAC 

e com o algoritmo ARI. O Cenário 4 corresponde a uma habitação com uma UPAC, com o algoritmo 

ARI e uma bateria. Por último, o Cenário 5 corresponde a uma habitação com uma UPAC e com o 

algoritmo ARI aplicado ao termoacumulador a funcionar com potência variável (TPV). 

Para cada um destes cenários foram analisados quatro casos, correspondendo cada um deles a uma 

UPAC com 4, 6, 8 e 10 módulos fotovoltaicos. Cada módulo apresenta uma potência de 250 Wp, ou 

seja, a potência da instalação fotovoltaica em cada um dos casos é de 1000 W, 1500 W, 2000 W e 

2500 W, respetivamente. 

De forma a sintetizar os resultados obtidos, optou-se por apresentar, apenas, os resultados do caso 

em que a UPAC possui 8 módulos fotovoltaicos para os cinco cenários em estudo. Os resultados dos 

outros três casos encontram-se no Anexo B. 

 

4.1 Cenários 

4.1.1 Cenário 1: UPAC (8 PV) 

Este cenário corresponde a uma habitação com uma UPAC. Neste caso, a instalação fotovoltaica 

apresenta uma potência de 2000 W, que corresponde a 8 PV. Na Figura 4.1 é possível observar os 

perfis diários de produção e consumo de um dia típico de cada estação do ano. Verifica-se que o 

Verão é a altura do ano em que a produção fotovoltaica é maior, com 12,41 kWh por dia, e o 

consumo é menor, com 15,17 kWh. No Inverno, verifica-se o oposto, a produção apresenta os valores 

menores, com cerca de 6,5 kWh por dia, e a carga os valores maiores, com cerca de 18 kWh por dia. 

O autoconsumo é muito reduzido, apresentando valores diários entre 1 e 2 kWh, durante todo o ano. 

A produção excedente é muito elevada, sendo no Verão que se verificam os valores mais elevados. 

Neste cenário o investimento inicial é de 2 900 € e calcularam-se as poupanças anuais provenientes 

do autoconsumo e da venda da energia excedente à RESP, bem como o cash flow para os 

consumidores que possuem tarifa simples e bi-horária. Na Tabela 4.1 é possível observar estes 

valores. O sombreado verde corresponde aos cash flows positivos, ou seja, são os anos em que os 

consumidores começam a ter uma rentabilidade positiva em relação ao investimento inicial. 
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Figura 4.1: Perfis diários de carga e produção de dias típicos de cada estação do ano para o cenário 1. 

 

Tabela 4.1: Valores de poupança e de cash flow nos anos de vida útil da UPAC para o cenário 1. 
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Na Figura 4.2 é possível observar o período de recuperação do investimento para consumidores com 

tarifa bi-horária. Verifica-se que são necessários cerca de 11 anos para recuperar o investimento 

inicial e que a poupança total acumulada é de 1 327,6 €. Pode concluir-se que o payback não 

apresenta um valor satisfatório perante a vida útil do sistema. Os valores de ambas as tarifas são 

idênticos, daí só se apresentar a figura do payback de uma das duas tarifas. 

 

Figura 4.2: Período de recuperação do investimento, tarifa bi-horária, para o cenário 1. 

 

Na Tabela 4.2 pode observar-se que este cenário não é economicamente viável para ambas as 

tarifas, visto que o VAL é negativo e que a TIR é inferior à taxa do custo de oportunidade (5%). Os 

paybacks também não apresentam valores satisfatórios dada a vida útil do sistema, apesar do LCOE 

obtido ser relativamente inferior ao preço atual da eletricidade. 

 

Tabela 4.2: Indicadores económicos do cenário 1. 
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4.1.2 Cenário 2: UPAC e Bateria (8 PV) 

Este cenário corresponde a uma habitação com uma UPAC e com armazenamento de energia numa 

bateria. É idêntico ao Cenário 1, apresentando, apenas, uma diferença, ou seja, a energia excedente 

ou não autoconsumida é armazenada numa bateria, em vez de ser injetada na rede, para ser 

consumida posteriormente, como se observa na Figura 4.3. É de salientar que a bateria fornece 90% 

da produção excedente, devido à sua eficiência. Neste caso, a produção excedente é de 5,306 kWh e 

a bateria fornece 90% desse valor, correspondendo a 4,775 kWh. 

 

Figura 4.3: Perfil diário de carga e produção de um dia típico de Inverno para o cenário 2. 

Tabela 4.3: Valores de poupança e de cash flow nos anos de vida útil da UPAC para o cenário 2. 
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Neste cenário consideraram-se duas baterias, pelo facto do tempo de vida útil de uma bateria (cerca 

de 8 anos) ser inferior ao tempo de vida do projeto em estudo (15 anos), cada uma com 7 kWh, 

devido à produção excedente média, durante o ano, ser cerca de 7,75 kWh, como se verifica na 

Figura 4.1. O investimento inicial é de 10 070 € e os valores de poupança e cash flow nos anos de 

vida útil do sistema, observam-se na Tabela 4.3. 

Na Figura 4.4 é possível observar o período de recuperação do investimento para consumidores com 

tarifa simples. Verifica-se que são necessários cerca de 12 anos para recuperar o investimento inicial 

e que a poupança total acumulada é de 2 595,9 €. Pode concluir-se que o payback não apresenta um 

valor satisfatório perante a vida útil do sistema, tal como no Cenário 1. Os valores de ambas as tarifas 

são idênticos, daí só se apresentar a figura do payback de uma das duas tarifas. 

 

Figura 4.4: Período de recuperação do investimento, tarifa simples, para o cenário 2. 

Na Tabela 4.4 pode observar-se que este cenário não é economicamente viável para ambas as 

tarifas, visto que o VAL é negativo e que a TIR é inferior à taxa do custo de oportunidade (5%). Os 

paybacks também não apresentam valores satisfatórios dada a vida útil do sistema e o LCOE é 

semelhante ao preço atual da eletricidade, quando se pretendem valores inferiores. 

Tabela 4.4: Indicadores económicos do cenário 2. 
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4.1.3 Cenário 3: UPAC e ARI (8 PV) 

Este cenário corresponde a uma habitação com uma UPAC e com o algoritmo ARI. A instalação 

fotovoltaica apresenta uma potência de 2000 W, que corresponde a 8 PV. Com a utilização do 

algoritmo ARI, verifica-se na Figura 4.5 que o autoconsumo é elevado e que a produção excedente é 

mínima, tal como pretendido no dimensionamento das UPAC. 

 

 

Figura 4.5: Perfis diários de carga e produção de dias típicos de cada estação do ano para o cenário 3. 

 

Neste cenário o investimento inicial é de 2 900 € e os valores de poupança e cash flow nos anos de 

vida útil do sistema de ambas as tarifas, observam-se na Tabela 4.5.  

Na Figura 4.6 é possível observar o período de recuperação do investimento para consumidores com 

tarifa bi-horária. Verifica-se que são necessários, apenas, 4 anos e meio para recuperar o 

investimento inicial e que a poupança total acumulada é de 8 506,3 €. Pode concluir-se que o 

payback apresenta um valor muito satisfatório perante a vida útil do sistema, o que se deve, 

essencialmente, aos valores elevados de autoconsumo face à quantidade de energia fotovoltaica 

produzida, devido à utilização do algoritmo ARI. 
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Tabela 4.5: Valores de poupança e de cash flow nos anos de vida útil da UPAC para o cenário 3. 

 

 

Figura 4.6: Período de recuperação do investimento, tarifa bi-horária, para o cenário 3. 

Na Tabela 4.6 pode observar-se que este cenário é economicamente viável para ambas as tarifas, 

visto que o VAL é positivo e que a TIR é muito superior à taxa do custo de oportunidade (5%). Os 

paybacks apresentam valores muito satisfatórios dada a vida útil do sistema e o LCOE obtido também 

é muito razoável, pois o seu valor é relativamente inferior ao preço atual da eletricidade. 

Tabela 4.6: Indicadores económicos do cenário 3. 
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4.1.4 Cenário 4: UPAC, ARI e Bateria (8 PV) 

Este cenário corresponde a uma habitação com uma UPAC, com o algoritmo ARI e com 

armazenamento de energia numa bateria. São consideradas duas baterias na análise económica, 

devido ao tempo de vida útil de uma bateria ser inferior ao tempo de vida do projeto em estudo. É 

idêntico ao Cenário 3, apresentando, apenas, uma diferença, ou seja, a energia excedente ou não 

autoconsumida é armazenada numa bateria, em vez de ser injetada na rede, para ser consumida 

posteriormente, como se observa na Figura 4.7. Neste caso, a produção excedente é de 4,284 kWh e 

a bateria fornece 90% desse valor, isto é, 3,856 kWh. 

 

Figura 4.7: Perfil diário de carga e produção de um dia típico de Verão para o cenário 4. 

Neste cenário considerou-se uma bateria de 3,5 kWh, devido à produção excedente nos dias típicos 

de Verão ser cerca de 3,856 kWh, sendo a mais elevada das quatro estações do ano, como se 

verifica na Figura 4.5. O investimento inicial é de 6 617 € e os valores de poupança e cash flow nos 

anos de vida útil do sistema de ambas as tarifas, observam-se na Tabela 4.7. 

Tabela 4.7: Valores de poupança e de cash flow nos anos de vida útil da UPAC para o cenário 4. 
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Na Figura 4.8 é possível observar o período de recuperação do investimento para consumidores com 

tarifa bi-horária. Verifica-se que são necessários cerca de 8 anos para recuperar o investimento inicial 

e que a poupança total acumulada é de 7 599,3 €. Pode concluir-se que o payback apresenta um 

valor satisfatório perante a vida útil do sistema. 

 

Figura 4.8: Período de recuperação do investimento, tarifa bi-horária, para o cenário 4. 

Na Tabela 4.8 pode observar-se que este cenário é economicamente viável para ambas as tarifas, 

visto que o VAL é positivo e que a TIR é muito superior à taxa do custo de oportunidade (5%). Os 

paybacks apresentam valores satisfatórios dada a vida útil do sistema e o LCOE obtido também é 

razoável, pois o seu valor é relativamente inferior ao preço atual da eletricidade. 

Tabela 4.8: Indicadores económicos do cenário 4. 

 

4.1.5 Cenário 5: UPAC e ARI com TPV (8 PV) 

Este cenário corresponde a uma habitação com uma UPAC e com o algoritmo ARI aplicado ao 

termoacumulador a funcionar com potência variável. A instalação fotovoltaica apresenta uma potência 

de 2000 W, que corresponde a 8 PV. Pode verificar-se na Figura 4.9 que o autoconsumo apresenta 

valores muito elevados e que a produção excedente é mínima. Com o termoacumulador a funcionar 

com potência variável, usando o algoritmo ARI, obtêm-se valores quase ótimos de autoconsumo dada 

a produção fotovoltaica. Desta forma, a produção excedente é tão reduzida que não se torna 

necessário o uso de uma bateria na habitação. 
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Figura 4.9: Perfis diários de carga e produção de dias típicos de cada estação do ano para o cenário 5. 

Neste cenário o investimento inicial é de 2 900 € e os valores de poupança e cash flow nos anos de 

vida útil do sistema de ambas as tarifas, observam-se na Tabela 4.9. 

Tabela 4.9: Valores de poupança e de cash flow nos anos de vida útil da UPAC para o cenário 5. 
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Na Figura 4.10 é possível observar o período de recuperação do investimento para consumidores 

com tarifa bi-horária. Verifica-se que o período de recuperação do investimento é cerca de 4 anos e 

que a poupança total acumulada é de 9 493,3 €. Pode concluir-se que o payback apresenta um valor 

muito satisfatório perante a vida útil do sistema, o que se deve, essencialmente, aos valores elevados 

de autoconsumo face à quantidade de energia fotovoltaica produzida, devido à utilização do algoritmo 

ARI e do funcionamento do termoacumulador com potência variável. 

 

Figura 4.10: Período de recuperação do investimento, tarifa bi-horária, para o cenário 5. 

 

Na Tabela 4.10 pode observar-se que este cenário é economicamente viável para ambas as tarifas, 

visto que o VAL é positivo e que a TIR é muito superior à taxa do custo de oportunidade (5%). Os 

paybacks apresentam valores muito satisfatórios dada a vida útil do sistema e o LCOE obtido também 

é muito razoável, pois o seu valor é relativamente inferior ao preço atual da eletricidade. Este é o 

cenário economicamente mais viável de todos os cinco cenários, essencialmente para consumidores 

com tarifa bi-horária, pois apresenta os valores mais elevados da TIR e do VAL e o payback mais 

reduzido de 4,1 anos. 

 

Tabela 4.10: Indicadores económicos do cenário 5. 
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4.2 Análise da Viabilidade Económica 

Na secção anterior foi elaborada uma análise detalhada da viabilidade económica dos cinco cenários 

para o caso em que a instalação fotovoltaica apresenta uma potência de 2000 W, que corresponde a 

8 PV. No entanto, foram simulados mais três casos para instalações fotovoltaicas com 4, 6 e 10 PV, 

cujo os resultados se encontram no Anexo B.  

Na Tabela 4.11 podem observar-se os períodos de recuperação do investimento dos cinco cenários 

para os quatro casos simulados, para consumidores com tarifas simples e bi-horária, de modo a 

concluir-se quais são os melhores cenários para os consumidores. Verifica-se que os cenários 3 e 5 

são os que apresentam melhores paybacks em ambos os casos, cerca de 4,7 anos, devido aos 

valores elevados de autoconsumo pela utilização do algoritmo ARI. Entre os cenários 3 e 5, apenas, 

se verifica uma pequena diferença, pois o algoritmo ARI com o TPV só funciona quando a diferença 

entre a produção fotovoltaica e a carga é superior à potência mínima de funcionamento do 

termoacumulador. 

 

Tabela 4.11: Período de recuperação do investimento dos cenários e casos simulados para ambas as tarifas. 

 

 

Na Tabela 4.12 observam-se as diferenças, em percentagem, entre o autoconsumo e a produção 

excedente em relação à produção fotovoltaica, com e sem a utilização do algoritmo ARI. Pode 

concluir-se que a sua utilização permite uma elevada otimização das instalações fotovoltaicas em 

ambiente residencial, devido a possibilitar níveis elevados de autoconsumo (68%) e níveis reduzidos 

de produção excedente (32%), sendo o que se pretende no dimensionamento das UPAC. A 

combinação do algoritmo ARI com o TPV, ainda, permite melhores níveis de autoconsumo (76%). Os 

resultados obtidos validam a funcionalidade do algoritmo ARI. 

 

Tabela 4.12: Percentagens de autoconsumo e da produção excedente em relação à produção fotovoltaica. 
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4.3 Emissões de CO2 

O impacto ambiental da energia elétrica que consumimos depende das fontes utilizadas na sua 

produção. Quando a produção resulta do aproveitamento de fontes renováveis (à exceção do 

aproveitamento da biomassa e dos resíduos sólidos urbanos) não há emissão de gases com efeito de 

estufa e de gases poluentes para a atmosfera. Já o mesmo não se verifica quando a energia é 

produzida a partir de combustíveis fósseis, originando a libertação de gases poluentes ou, no caso 

das centrais nucleares, geração de resíduos nucleares. A produção de energia elétrica a partir de 

fontes renováveis pode, contudo, ter alguns impactos na paisagem, habitats e ecossistemas, que são 

em geral minimizados através da seleção criteriosa do local e do projeto mais adequado. A produção 

de energia a partir de fontes não renováveis apresenta um conjunto de impactos ambientais mais 

relevantes, designadamente emissões de CO2 que contribuem para as alterações climáticas, poluição 

atmosférica local resultante da emissão de gases poluentes e de partículas. No caso das centrais 

nucleares, que não existem em Portugal, não há libertação de CO2 nem de gases poluentes, mas são 

gerados resíduos radioativos cujo tratamento é da responsabilidade do produtor. 

A International Energy Agency (IEA) estabeleceu três cenários para o futuro das alterações climáticas 

e do aumento global da temperatura. O primeiro cenário corresponde a um aumento global da 

temperatura de 6ºC, caso as emissões de CO2 continuem a aumentar ao ritmo dos últimos anos. O 

segundo cenário corresponde a um aumento global da temperatura de 4ºC, caso as emissões de CO2 

se mantenham nos níveis atuais. O terceiro cenário corresponde a um aumento global da 

temperatura de 2ºC, caso se consigam reduzir as emissões de CO2 em 60% até 2050 (comparando 

com 2013). Este último cenário é ambicioso, mas é o ideal para o nosso planeta [57]. 

 

Figura 4.11: Consumo mundial de energia, retirado de [58]. 

 

Os edifícios representam 41% do consumo de energia em todo o mundo e são responsáveis por um 

terço das emissões de gases de efeito estufa [58]. À medida que a opinião pública exige mais 

transparência ambiental e responsabilidade por parte das organizações públicas e privadas, a gestão 
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e melhoria da eficiência dos seus edifícios passa a ser fundamental. Tendo em conta que o consumo 

de energia representa até 30% do custo do ciclo de vida de um edifício [58], a otimização do seu 

desempenho constitui um passo crítico, não só para cumprir as expectativas em termos de 

sustentabilidade e de metas de redução das emissões, mas também enquanto alavanca para 

redução de custos. 

A energia elétrica total consumida, em Portugal, em 2017, foi de 49,6 TWh e, devido à produção 

dessa energia, foram emitidos cerca de 18 milhões de toneladas de CO2 [59]. Segundo a Energias de 

Portugal (EDP), as emissões de CO2 associadas à produção de energia, em 2017, foram de 0,18785 

Kg/kWh. Considerando uma habitação, em Portugal, com uma UPAC, com potência instalada de 

2000 Wp, pode poupar-se a emissão de cerca de 610 Kg de CO2 por ano. Em Portugal, existem 3,5 

milhões de moradias [60]. Por exemplo, considerando que cerca de 30% dessas moradias possuem 

uma UPAC de 2000 Wp, poderia evitar-se a emissão de 641 mil toneladas de CO2 anualmente, o que 

equivale a uma redução de 3,6% das emissões anuais de CO2 relativas à produção de energia 

elétrica, em Portugal. 

O algoritmo ARI proposto nesta dissertação permite incentivar a população a aumentar o uso da 

energia solar fotovoltaica, tornando a sua utilização economicamente viável. Sendo uma energia de 

fonte renovável, é fundamental que a sua utilização tenha um grande crescimento para que se 

atinjam as metas estabelecidas pela Comissão Europeia e pela IEA. 
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5 Conclusão e Trabalho Futuro 

5.1 Conclusão 

A realização desta dissertação permitiu reunir um conjunto de conclusões notáveis, não só acerca do 

objetivo fulcral deste trabalho, mas também acerca das realidades que o circundam. A proliferação da 

produção descentralizada e das smart grids, bem como a integração de DMS e HEMS, assumem um 

forte contributo na melhoria da eficiência da distribuição da energia elétrica, aumentando a qualidade 

do seu fornecimento e contribuem para a prevenção de perdas na rede, reduzindo os custos de 

operação e manutenção dos vários equipamentos. O setor fotovoltaico tem demonstrado um 

crescimento exponencial, nos últimos anos, no entanto, ainda representa uma pequena percentagem 

da procura mundial energética.  

A maturação da tecnologia fotovoltaica e o decréscimo do custo dos sistemas fotovoltaicos tem 

contribuído para o aumento do autoconsumo que foi criado como uma medida de eficiência 

energética, para que os consumidores conheçam o seu perfil de consumo, atuem sobre os gastos 

desnecessários e só então adquiram um sistema fotovoltaico, adequado e dimensionado para as 

suas reais necessidades. 

Portugal demonstra uma evolução considerável no que diz respeito à produção de energia 

proveniente de fontes renováveis. A produção fotovoltaica também faz parte desse crescimento, 

contudo, ainda se encontra nas últimas posições de produção de energia através de fontes 

renováveis. Em 2017, apenas 1,6% da produção total foi proveniente de energia solar [59]. Porém, 

visto que Portugal é um país com excelentes condições solares, é expectável uma forte aposta neste 

setor. O Decreto-Lei 153/2014, que define o regime de produção descentralizada, especialmente a 

promoção do regime de autoconsumo, aparece como um possível impulsionador do crescimento das 

instalações fotovoltaicas em ambiente residencial. 

Conclui-se que o autoconsumo tem a capacidade de prosperar num futuro próximo. Atualmente, a 

preocupação com as alterações climáticas e com a emissão de gases de efeito de estufa, aliada à 

constante subida de preço da eletricidade e ao decréscimo do custo dos sistemas fotovoltaicos, 

criaram estímulos que despertam a sociedade a procurar este tipo de sistemas. O autoconsumo 

apresenta inúmeras vantagens a nível social, económico e ambiental, inclusive a nível político, pois 

permite um maior aproveitamento da energia renovável, tornando-se fundamental para o alcance das 

metas 20-20-20 impostas pela Comissão Europeia. 

Da análise da viabilidade económica tendo em conta todos os pressupostos económicos aplicados ao 

longo do estudo, conclui-se que o algoritmo ARI melhora, significativamente, os níveis de 

autoconsumo de uma UPAC, apresentando indicadores económicos bastante satisfatórios, o que 

torna o investimento num sistema de autoconsumo fotovoltaico, em ambiente residencial, viável. 

Refira-se que a venda do excedente de produção não apresenta resultados vantajosos para o 

consumidor, pelo que a injeção na rede deve ser evitada. Desta forma, o algoritmo ARI também 
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contribui para minimizar a energia produzida excedente. Portanto, estes factos validam a 

funcionalidade do algoritmo desenvolvido neste trabalho. 

Em suma, o algoritmo proposto torna aliciante a instalação de sistemas fotovoltaicos nas habitações, 

por ser economicamente viável, o que levará a uma maior penetração da energia solar no energy mix, 

e, portanto, contribuirá fortemente para os objetivos ambientais, a médio e longo prazo, e para a 

eletrificação das habitações, fazendo com que o gás natural seja utilizado como último recurso.  

 

5.2 Trabalho Futuro 

Terminado o presente trabalho e tendo em consideração uma perspetiva do seu prosseguimento, 

podem mencionar-se algumas sugestões para trabalhos futuros. 

O ponto fulcral na implementação de um sistema de autoconsumo recai sobre a maximização do 

autoconsumo e sobre a minimização do excedente injetado na rede. O algoritmo desenvolvido nesta 

dissertação melhora fortemente estes dois aspetos, no entanto, poderá ser melhorado. 

As restrições das cargas apresentadas são limitadas e não consideram a topologia dos edifícios, o 

tamanho do agregado familiar, o estilo de vida dos utilizadores ou as condições climáticas, que 

também têm um impacto significativo na forma como os modelos são elaborados. Por isso, são 

necessárias pesquisas adicionais para fornecer mais características aos modelos das cargas de 

modo que o algoritmo ARI possa melhorar as suas habilidades. 
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Anexo A   Dados PV 

Tabela A.1: Irradiação solar e temperatura ambiente. 
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Figura A.1: Eficiência de um PV no seu tempo de vida útil, retirado do datasheet da JinkoSolar. 

 

Tabela A.2: Valores médios de remuneração do OMIE dos últimos 5 anos do excedente dos PV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

Anexo B   Resultados 4, 6 e 10 PV 

Tabela B.1: Valores de poupança e de cash flow nos anos de vida útil da UPAC para o cenário 1. 

 

Tabela B.2: Indicadores económicos do cenário 1. 

 

 

Tabela B.3: Valores de poupança e de cash flow nos anos de vida útil da UPAC para o cenário 2. 
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Tabela B.4: Indicadores económicos do cenário 2. 

 

 

Tabela B.5: Valores de poupança e de cash flow nos anos de vida útil da UPAC para o cenário 3. 

 

Tabela B.6: Indicadores económicos do cenário 3. 
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Tabela B.7: Valores de poupança e de cash flow nos anos de vida útil da UPAC para o cenário 4. 

 

Tabela B.8: Indicadores económicos do cenário 4. 

 

Tabela B.9: Valores de poupança e de cash flow nos anos de vida útil da UPAC para o cenário 5. 

 

Tabela B.10: Indicadores económicos do cenário 5. 
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Anexo C   Código Matlab do Algoritmo ARI 

%%%%%%%%%%%%%%%%% Algoritmo ARI (Deslocamento das cargas)%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
factor_wash_power = 0.5; %Factor para a ML iniciar 
total_load_shift = total_load; 
wash_done = 0; 
Pmax_termo = 2000; 
factor_termo_off = 0.4; %Factor para o Termo desligar 
factor_termo_on = 0.6; %Factor para o Termo iniciar 
Ecum_termo1 = 0; 
Ecum_termo2 = 0; 
termo_load_aux1 = empty_load; 
termo_load_aux2 = empty_load; 
termo_load_shift = termo_load; 
termo_done = 0; 
low_prod = 0; 
ac_time_on = 1400; %AC só liga a partir das 14h 
factor_ac = 0.5; 
Pac_sala = 1900; %Potência do AC da sala 
Pac_quartos = 1500; %Potência do AC dos quartos 
ac_load_sala_done = 0; 
ac_load_quartos_done = 0; 
ac_load_sala_shift = empty_load; 
ac_load_quartos_shift = empty_load; 
a=1; 

  
while a <= length(empty_load) 
    if (prod_vec_24(2,a) - total_load_shift(2,a)) > 0 

         
        if  wash_load(2,a) == 0 && wash_done == 0 %&& (prod_vec_24(2,a)- total_load_shift(2,a)) >= 

factor_wash_power*(max(wash_load(2,:))) 
            if (max(wash_load(2,:)) <= (prod_vec_24(2,a)- total_load(2,a))) %&& (prod_vec_24(2,a)- total_load(2,a)) 

>= factor_wash_power*(max(wash_load(2,:))) 
                total_load_shift(2,:) = total_load_shift(2,:) - wash_load(2,:); 
                wash_load_shift = load_function(a/10,(a/10)+4.9,1800,empty_load); %Máquina de Lavar 
                wash_load_shift = load_function((a/10)+5,(a/10)+19.9,600,wash_load_shift); %Máquina de Lavar 
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                total_load_shift(2,:)= total_load_shift(2,:) + wash_load_shift(2,:); 
                wash_done = 1; 
                a=1; 
            elseif a == 1500 
                low_prod =1; 
                a=1; 
            elseif (prod_vec_24(2,a)- total_load(2,a)) >= factor_wash_power*(max(wash_load(2,:))) && (low_prod == 1) 
                total_load_shift(2,:) = total_load_shift(2,:) - wash_load(2,:); 
                wash_load_shift = load_function(a/10,(a/10)+4.9,1800,empty_load); %Máquina de Lavar 
                wash_load_shift = load_function((a/10)+5,(a/10)+19.9,600,wash_load_shift); %Máquina de Lavar 
                total_load_shift(2,:)= total_load_shift(2,:) + wash_load_shift(2,:); 
                wash_done = 1; 
                a=1; 
            elseif factor_wash_power*max(wash_load(2,:)) > max((prod_vec_24(2,:)- total_load(2,:))) 
                wash_done = 1; 
                a=1; 
            end 

             
            b=1; 
            while b <= length(empty_load) 
                if (b >= sun_rising_summer*hour_divisions  &&  b < (sun_rising_summer + 

avail_hours_summer)*hour_divisions) 
                    if (prod_vec_24(2,b) < total_load_shift(2,b)) && (prod_vec_24(2,b)-(total_load_shift(2,b)-

termo_load(2,b)) < (factor_termo_off*Pmax_termo)) && (Pmax_termo < max(prod_vec_24(2,:))) 
                        termo_load_aux2(2,b) = termo_load(2,b); 
                    end 
                else     
                    termo_load_aux1(2,b) = termo_load(2,b); 
                end 
                b=b+1; 
            end 
            energy_termo_load_aux1 = trapz(termo_load_aux1(1,:),termo_load_aux1(2,:)); 
            energy_termo_load_aux2 = trapz(termo_load_aux2(1,:),termo_load_aux2(2,:)); 

             

             
        elseif (termo_done == 0) && ((wash_done == 1) || ((prod_vec_24(2,a)- total_load(2,a)) < 

factor_wash_power*(max(wash_load(2,:))))) 
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            if (Ecum_termo1 < (energy_termo_load_aux1-(Pmax_termo/hour_divisions))) && ((prod_vec_24(2,a) - 

total_load_shift(2,a) >= factor_termo_on*Pmax_termo) && (termo_load(2,a)==0)) 

                            
                Ecum_termo1 = Ecum_termo1 + Pmax_termo/hour_divisions; 

                 
                c=1; 
                termo_del = 0; 
                while (c <= length(empty_load)) 
                    if (termo_load_aux1(2,c) ~= 0) && (termo_del == 0) 
                        total_load_shift(2,c) = total_load_shift(2,c) - Pmax_termo; 
                        termo_load_shift(2,c) = termo_load_shift(2,c) - Pmax_termo; 
                        termo_load_aux1(2,c) = 0; 
                        termo_del =1; 
                    end 
                    c=c+1; 
                end     

          
                total_load_shift(2,a) = total_load_shift(2,a) + Pmax_termo; 

  
                termo_load_shift(2,a) = termo_load_shift(2,a) + Pmax_termo; 

                

                 
            elseif (Ecum_termo2 < energy_termo_load_aux2) && ((prod_vec_24(2,a) - total_load_shift(2,a) >= 

factor_termo_on*Pmax_termo) && (termo_load(2,a)==0)) 

                 
                Ecum_termo2 = Ecum_termo2 + Pmax_termo/hour_divisions; 

                           
                c=1; 
                termo_del = 0; 
                while (c <= length(empty_load)) 
                    if (termo_load_aux2(2,c) ~= 0) && (termo_del == 0) 
                        total_load_shift(2,c) = total_load_shift(2,c) - Pmax_termo; 
                        termo_load_shift(2,c) = termo_load_shift(2,c) - Pmax_termo; 
                        termo_load_aux2(2,c) = 0; 
                        termo_del =1; 
                    end 
                    c=c+1; 
                end   
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                total_load_shift(2,a) = total_load_shift(2,a) + Pmax_termo; 

                 
                termo_load_shift(2,a) = termo_load_shift(2,a) + Pmax_termo; 

             
            elseif (prod_vec_24(2,a) - total_load_shift(2,a) >= factor_termo_on*Pmax_termo) 
                termo_done = 1; 
            end 

             

             
        elseif (ac_load_sala_done == 0) && (prod_vec_24(2,a) - total_load_shift(2,a) > factor_ac*Pac_sala) && 

(wash_done == 1) && (a >= ac_time_on) 

             
            total_load_shift(2,:) = total_load_shift(2,:) - ac_load_sala(2,:); 
            ac_load_sala_shift = load_function(a/10,(a/10)+9.9,1900,empty_load); %AC Sala 
            total_load_shift(2,:)= total_load_shift(2,:) + ac_load_sala_shift(2,:); 
            ac_load_sala_done = 1; 

         
        elseif (ac_load_quartos_done == 0) && (ac_load_sala_done == 1) && (prod_vec_24(2,a) - total_load_shift(2,a) 

> factor_ac*Pac_quartos) && (wash_done == 1) && (a >= ac_time_on) && (ac_load_sala_shift(2,a) == 0) 

             
            total_load_shift(2,:) = total_load_shift(2,:) - ac_load_quartos(2,:); 
            ac_load_quartos_shift = load_function(a/10,(a/10)+14.9,1500,empty_load); %AC 3 Quartos 
            total_load_shift(2,:)= total_load_shift(2,:) + ac_load_quartos_shift(2,:); 
            ac_load_quartos_done = 1;  

                        
        end 
        a=a+1; 

         
    elseif  (prod_vec_24(2,a) - total_load_shift(2,a)) <= 0 
        a=a+1; 
    end 
end 

 


