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Abstract 

Abstract 

The shortage of non-renewable energetic resources allied with the toll they take on the 

environment have raised awareness in green renewable sources of energy. Following this trend, 

Portugal has established legislation to benefit consumers who produce energy locally, through 

renewable resources, for further auto consumption or supply to the electrical grid. 

However, power networks were designed to be passive and the insertion of distributed 

generation (DG), such as solar panels, changed the dynamics of these systems. The power flow ceased 

to be strictly from the large centralized power plants to the consumers, instead it began to flow also at 

the distribution grid level, between consumers. 

Moreover, DG technologies use non-linear devices, like inverters, which disturb the voltage 

wave shape and may compromise the entire power system. In order to regulate this threat, norms such 

as the NP EN 50160 have been written to define the voltage characteristics and impose limits on the 

main power quality indicators.  

In a surrounding of continuous DG growth, it’s critical to know if the networks are prepared to 

host all these new sources of power. Therefore, the goal of this work is to assess the impact that the 

photovoltaic DG has on the power quality and calculate the system’s hosting capacity, ie, the amount of 

power it can accommodate while keeping the quality indicators within an acceptable range. 

In order to achieve the proposed objective, two distinct methodologies to calculate the hosting 

capacity are presented. At the end of the work, on the case study, these two methods are implemented 

on a real low-voltage network using data from local measuring and simulation.   

 

Keywords 

Distributed Generation, Power Quality, Photovoltaic Systems, Distribution Networks, Hosting 

Capacity. 
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Resumo 

Resumo 

A escassez dos recursos energéticos não-renováveis aliada ao malefício que a sua utilização 

causa para o ambiente, suscitaram o interesse em fontes de energia renováveis e não-poluentes. Neste 

contexto, foi criada legislação em Portugal para incentivar os consumidores a produzirem electricidade 

localmente, através de fontes renováveis, para posterior autoconsumo ou fornecimento à rede pública. 

No entanto, as redes eléctricas de distribuição foram concebidas para serem passivas e a 

integração de tecnologias de geração distribuída (GD), como painéis fotovoltaicos, veio alterar a 

dinâmica destes sistemas. O trânsito de energia deixou de ser feito somente dos grandes pontos de 

geração centralizada para os consumidores, passando a ser feito também ao nível da rede de 

distribuição entre consumidores.  

Adicionalmente, as tecnologias de GD utilizam componentes não-lineares, como inversores, 

que perturbam a forma de onda da tensão e podem comprometer todo o sistema de energia eléctrica 

(SEE). Neste contexto, foram elaboradas normas, como a NP EN 50160, que definem as características 

da tensão de alimentação e impõem limites de variação aos principais indicadores de qualidade. 

Numa envolvente de crescimento contínuo da GD, é fundamental aferir a capacidade que as 

redes têm de acomodar esta potência extra. Deste modo, o objectivo deste trabalho é avaliar o impacto 

que a GD fotovoltaica tem na qualidade de energia eléctrica e calcular a capacidade de hospedagem 

destes sistemas, ie, o máximo de GD que podem acomodar mantendo-se dentro dos valores standard 

de qualidade de energia.  

Para atingir o objectivo proposto são apresentadas duas metodologias distintas de cálculo da 

capacidade de hospedagem. No final do trabalho é realizado um Case Study onde estas metodologias 

são aplicadas a uma rede real utilizando dados provenientes de medições locais e dados de simulação. 

Palavras-chave 

Geração Distribuída, Qualidade de Energia Eléctrica, Sistemas Fotovoltaicos, Redes de 

Distribuição, Capacidade de Hospedagem. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1 Introdução 

Neste capítulo é feito um enquadramento global ao tema da dissertação e explicitada qual a 

motivação e pertinência do desenvolvimento deste trabalho. De seguida, são enunciados os principais 

objectivos que se pretende atingir, bem como trabalhos de outros autores que contribuíram para a 

elaboração desta dissertação. Por fim, é apresentada a estrutura do trabalho onde se introduzem 

brevemente os tópicos desenvolvidos em cada capítulo. 
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1.1 Enquadramento e Motivação 

No final do século XX, a percepção de que os combustíveis fósseis como o carvão, o petróleo 

e o gás natural são recursos finitos, bem como uma maior consciencialização ambiental fez com que 

o paradigma energético mundial se alterasse. A necessidade de gerar energia sem poluir o ambiente 

e de garantir um futuro sustentável resultou no advento das energias ditas renováveis como a energia 

hídrica, eólica e fotovoltaica.  

Neste sentido, em 1992 foi celebrada, por quase todos os países do mundo, a Convenção 

Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas que se trata de um tratado internacional que 

impõe limites às emissões de gases de efeito de estufa [1]. Periodicamente, os países membros da 

Convenção reúnem-se para actualizar o tratado tendo sido o Protocolo de Kyoto uma das mais 

importantes actualizações. A última conferência foi realizada em Paris em 2015 onde 195 países, 

incluindo Portugal, acordaram um novo conjunto de metas e medidas para combater o aquecimento 

global. 

Portugal é um país dotado de características favoráveis à exploração e aproveitamento de 

energias renováveis e os incentivos dados pelo governo, assim como a necessidade de cumprir os 

compromissos internacionais acima mencionados, têm feito crescer a produção renovável ano após 

ano. Como se pode observar na Figura 1.1, mais de metade da produção de electricidade em 2016 foi 

gerada por fontes renováveis onde se destaca o papel da Hídrica responsável por 30% dos 58% de 

energia produzida por fontes renováveis. Nos últimos anos, tem-se investido maioritariamente na 

energia eólica que já representa uma percentagem significativa da energia produzida (22%). 

 

 

Figura 1.1 - Produção de Electricidade por Fonte em 2016 [2]. 

Na Figura 1.2, tem-se a evolução da potência instalada de fontes renováveis em Portugal. 

Verifica-se que de 2007 a 2016 a tecnologia com maior crescimento em potência instalada foi a eólica 

(2,8 GW). No entanto, em termos relativos a tecnologia que mais cresceu foi a fotovoltaica tendo 

evoluído de uma potência instalada residual para 463 MW [3]. Embora ainda seja um valor irrelevante 
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no mix energético, o seu elevado potencial em Portugal, uma vez que somos o país com maior número 

de horas de sol por ano da Europa, faz prever que a energia solar fotovoltaica será a grande aposta 

renovável dos anos vindouros.  

Neste sentido, é fundamental conhecer bem este tipo de energia e será sobre ela, 

particularmente na sua vertente de geração distribuída, que este trabalho se vai debruçar. 

     

A utilização do termo geração distribuída (GD) tem variações de significado de autores para 

autores. Neste trabalho, a convenção adoptada é que GD refere-se à geração de electricidade 

realizada junto ou próxima do local do consumo. Dentro desta distinguem-se dois casos: o primeiro 

engloba instalações (minihídrica, éolica, solar fotovoltaica ou cogeração) situadas fora das cidades e 

ligados à rede de distribuição de Alta-Tensão (AT) ou Média-Tensão (MT). O segundo refere-se a 

unidades de mini ou micro produção presentes no topo de edifícios ou superfícies comerciais e ligadas 

directamente à rede de Baixa-Tensão (BT). Este tópico será aprofundado no Capítulo 2. 

 Com a introdução destes sistemas de microprodução, instalados junto aos locais de consumo, 

as redes de energia eléctrica ganharam uma dinâmica e uma flexibilidade em termos de geração, 

distribuição e consumo completamente novas. Os consumidores passaram a ser também produtores 

e o trânsito de energia deixou de ser feito somente dos grandes pontos de geração centralizada (como 

as centrais termoeléctricas e hidroeléctricas) para os consumidores, passando a ser feito também ao 

nível da rede de distribuição entre consumidores. 

A utilização destas fontes de geração de energia apresenta inúmeras vantagens tanto 

ambientais como económicas, contudo traz também novos desafios sendo um dos principais o impacto 

que causa na Qualidade de Energia Eléctrica (QEE), nomeadamente na forma de onda de tensão. Os 

painéis fotovoltaicos tiram partido do efeito fotoeléctrico para produzir electricidade em corrente 

contínua que passa depois num inversor DC/AC que a converte para corrente alternada, pronta a ser 

consumida no local ou injectada na rede (Figura 1.3). Estes inversores são constituídos por elementos 

Figura 1.2 - Potência Instalada de Fontes de Energia Renovável em Portugal [3]. 
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não-lineares como díodos e transístores que são incapazes de produzir sinusóides perfeitas, sendo 

responsáveis pela inserção de harmónicas na rede. Este processo bem como o funcionamento de um 

sistema fotovoltaico serão aprofundados no capítulo 3. 

 

 

Figura 1.3 - Esquema Simplificado da Ligação de um Painel Fotovoltaico à Rede. 

 

De um modo genérico, as perturbações mais comuns presentes na forma de onda de tensão são: 

 

 Cavas de tensão;  

 Sobretensões;  

 Distorção harmónica;  

 Tremulação (Flicker);  

 Oscilações de Frequência;  

 Desequilíbrio de Tensões;  

 Interrupções (curtas e longas). 

 

A distorção harmónica é algo que tem de ser controlado numa rede, uma vez que a injecção 

de harmónicas de corrente na rede dá origem a harmónicas de tensão e causa diversos problemas, 

tais como: 

 

 Sobreaquecimento dos cabos e transformadores;  

 Destruição de condensadores;  

 Binários oscilatórios;  

 Saturação de transformadores;  

 Diminuição da precisão dos instrumentos de medição;  

 Mau funcionamento de equipamentos electrónicos que utilizem a tensão da rede como 

referência [4]. 
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Nos últimos anos, a proliferação de sistemas electrónicos aumentou consideravelmente a 

presença de cargas não lineares, com consequente poluição harmónica da rede de energia eléctrica. 

As cargas não-lineares utilizam conversores electrónicos de potência, geralmente rectificadores não 

comandados a díodos, e actualmente estão presentes em qualquer electrodoméstico, computador, 

carregador de telemóvel, entre outros [4]. Tais cargas, apesar de poluírem a rede, também são 

frequentemente mais sensíveis à QEE. Deste modo, a melhoria constante da QEE tornou-se 

fundamental para garantir a produtividade, competitividade e sustentabilidade da grande maioria das 

actividades económicas, sendo uma preocupação das empresas distribuidoras de energia, como a 

Energias de Portugal (EDP). Neste sentido, é imperativo conhecer e analisar o impacto que as novas 

tecnologias de GD, nomeadamente a fotovoltaica, causam na QEE das redes de distribuição.   

 O sector eléctrico é regulado e existe um conjunto de normas que definem as obrigações dos 

operadores de distribuição para com o cliente e vice-versa. É impossível manter todos os parâmetros 

característicos da onda de tensão invariáveis e iguais ao valor nominal. Assim, as normas existem para 

definir quais são as características nominais e quais os limites para as perturbações. Os parâmetros 

relativos à qualidade da onda de tensão, previstos pelo Regulamento da Qualidade de Serviço (RQS), 

são definidos pela norma NP EN 50160 para BT e MT [5]. Este tópico será aprofundado no capítulo 3. 

Em qualquer sistema, a maximização do ganho e a optimização de recursos são objectivos 

permanentes. Neste sentido, existe um conceito que importa também abordar e que relaciona a 

geração distribuída com as normas de qualidade vigentes. Trata-se da capacidade de hospedagem 

(CH) que traduz o limite máximo de geração distribuída que se pode instalar, sem ultrapassar os 

valores de referências impostos pelas normas reguladoras. Para o cálculo da dita capacidade de 

hospedagem, recorrer-se-á a 2 métodos: um relacionado com as sobretensões máximas permitidas e 

outro com as distorções harmónicas máximas admissíveis segundo a NP EN 50160. Este tópico será 

aprofundado no capítulo 4. 

No capítulo 5 é apresentado um estudo de caso que exemplifica os conceitos teóricos 

apresentados nos capítulos precedentes. Trata-se da análise qualitativa de uma rede real com forte 

penetração de geração distribuída fotovoltaica e as simulações foram realizadas em parceira com a 

EDP Distribuição que forneceu os dados e as ferramentas necessárias para levar o estudo a cabo. 
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1.2 Objectivos e Contribuições 

Esta dissertação tem como objectivo avaliar o impacto da geração fotovoltaica distribuída ao 

nível da qualidade de energia eléctrica nas redes de distribuição. Para tal, são apresentados os índices 

de qualidade, referentes à forma da onda de tensão, definidos pela norma NP EN 50160 e, 

posteriormente, estuda-se uma rede real e verifica-se o cumprimento (ou não) destes requisitos. 

Adicionalmente, propõe-se ainda resolver um problema de maximização da potência instalada de 

painéis fotovoltaicos (PV’s) condicionado aos limites permitidos pela norma relativamente a 

sobretensões e distorções harmónicas. Os índices de qualidade tendem a piorar com o aumento da 

potência instalada e daí ser relevante conhecer esta capacidade de hospedagem que reflecte o 

máximo de PV’s que é possível instalar mantendo uma deterioração aceitável do índice de 

desempenho do sistema [6]. 

Como contribuições para o desenvolvimento desta dissertação destaca-se o livro Integration 

of Distributed Generation in the Power System dos professores M.H.J Bollen e F. Hassan [6], que 

aborda a geração distribuída ligada à rede como um todo, indo desde as bases teóricas até questões 

práticas de implementação, sempre ao abrigo dos índices de QEE. Um artigo também relevante foi 

State-of-the-art techniques and challenges ahead for distributed generation planning and optimization 

elaborado por um conjunto de membros do IEEE em 2013 [7]. Nele, são enumerados um elevado 

número de artigos que abordam a problemática da integração de GD em sistemas de transmissão mas 

é assinalado que o cálculo da capacidade de hospedagem e do impacto das tecnologias de GD ainda 

representa um desafio, uma vez que não existem metodologias que se tenham mostrado infalíveis até 

à data. A tese de mestrado “Estudo da Capacidade de Hospedagem de Fontes de Geração Distribuída 

no Sistema Elétrico de um Campus Universitário” de 2015 de Tiago Oliveira da Universidade Federal 

de Itajubá [8] foi também uma contribuição muito importante para esta dissertação, na medida em que 

permitiu adquirir uma visão global da problemática e o conhecimento de alguns métodos e estratégias.  

Referir ainda o artigo EDP Methodology and Practice on Developed Techniques to Attenuate 

Voltage Distortion in MV Distribution Networks elaborado pelos professores L. Marcelino Ferreira e 

Pedro Carvalho do Instituto Superior Técnico em parceria com alguns colaboradores da EDP 

Distribuição [9]. Neste trabalho, foram desenvolvidos 2 métodos de análise harmónica: i) um modelo 

de powerflow harmónico que calcula a distorção harmónica da tensão a partir das cargas não-lineares; 

ii) um modelo de estimação de estados harmónico que calcula as cargas não-lineares a partir da 

distorção harmónica da tensão em alguns barramentos. Foi ainda um artigo relevante por referir os 

métodos utilizados e as normas de qualidade vigentes no contexto EDP, onde a dissertação presente 

foi desenvolvida. 

Com esta dissertação, espera-se conseguir complementar e preencher lacunas de trabalhos 

realizados previamente nesta área, dando uma maior visibilidade ao cenário português através da 

análise de uma rede real portuguesa com forte penetração de GD fotovoltaica e consequente cálculo 

da capacidade de hospedagem. 
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1.3 Estrutura da Dissertação 

A seguinte dissertação está dividida em 6 capítulos, cuja organização e conteúdos se 

apresentam de seguida: 

 

No capítulo 1 é feito o enquadramento do tema no panorama energético actual explicitando a 

sua relevância, quais os trabalhos importantes na área que já foram desenvolvidos e quais os 

objectivos que se pretende atingir. 

No capítulo 2 apresentam-se os principais conceitos que caracterizam a geração distribuída, 

bem como as suas vantagens/desvantagens face à produção centralizada. É feita uma análise 

estatística demonstrativa da evolução da GD em Portugal e é ainda abordada a ligação de produtores 

à rede eléctrica, à luz da legislação actualmente em vigor.  

No capítulo 3 é explicado o funcionamento geral de um sistema fotovoltaico e apresentados os 

principais conceitos subjacentes. São analisados os componentes e subsistemas constituintes de um 

sistema fotovoltaico, bem como as configurações mais utilizadas. Adicionalmente, é introduzida a 

norma NP EN 50160 que descreve as principais características da tensão de alimentação numa rede 

BT ou MT. Por fim, é avaliado o impacto que os sistemas fotovoltaicos podem ter na QEE de uma rede 

de distribuição, à luz dos indicadores definidos pela norma reguladora. 

No capítulo 4 é introduzido o conceito de capacidade de hospedagem (hosting capacity) e são 

propostos 2 métodos para o seu cálculo: um relacionado com as sobretensões máximas permitidas e 

outro com as distorções harmónicas máximas admissíveis. A capacidade de hospedagem traduz o 

limite máximo de geração distribuída que pode ser instalada sem ultrapassar os valores de referência 

para os indicadores de QEE. 

No capítulo 5 é apresentado um Case Study realizado e os principais resultados que dele 

derivaram. O objectivo principal deste estudo foi aplicar as metodologias propostas no Capítulo 4 a 

uma rede real utilizando dados provenientes de medições locais e dados de simulação. 

Por fim, no capítulo 6 é feito um resumo dos principais resultados obtidos ao longo do trabalho 

e são tecidas algumas considerações de cariz global. 
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Capítulo 2 

Geração Distribuída 

2 Geração Distribuída 

A geração distribuída (GD) é actualmente um importante vector de desenvolvimento dos 

sistemas de energia eléctrica que se assume como um novo paradigma na produção e consumo de 

electricidade. Neste capítulo, apresentam-se os principais conceitos que caracterizam a geração 

distribuída, bem como as suas vantagens/desvantagens face à produção centralizada. Seguidamente, 

é feita uma análise estatística demonstrativa da evolução da GD em Portugal. Por fim, é abordada a 

ligação de produtores à rede eléctrica à luz da legislação em vigor. 
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2.1 Geração Distribuída VS Centralizada 

 

No Sistema de Energia Eléctrica (SEE) típico, a maioria da energia eléctrica é produzida em 

grandes centrais (térmicas ou hídricas) afastadas dos centros de consumo por razões técnicas e 

económicas como, por exemplo, disponibilidade do recurso energético primário e condicionamentos 

de natureza infra-estrutural e ambiental. Seguidamente, esta energia é transportada em linhas de muito 

alta tensão (MAT) e depois, através de transformadores, passa para as redes de distribuição em alta, 

média e baixa tensão (AT, MT e BT) que conduzem a energia até aos consumidores (Figura 2.1). Este 

tipo de estrutura garantia uma economia de escala, confiabilidade, segurança e qualidade de entrega 

da energia através de um controlo centralizado. A esta configuração foi dado o nome de Geração 

Centralizada. As tensões nominais das redes de distribuição podem ser consultadas na Tabela 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 - Sistema de Energia Eléctrica. 
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Tabela 2.1 - Redes Eléctricas em Portugal. 

Redes Eléctricas em Portugal 

Tipo de Rede Dimensão 
Nível de 

Tensão 
Tensão Nominal Operador 

 

Rede Nacional 

de Transporte 

8819 Km MAT 400 𝑘𝑉; 220 𝑘𝑉; 150 𝑘𝑉 REN 

Rede de 

Distribuição 
220317 Km 

AT 60 𝑘𝑉 

EDP 

Distribuição 
MT 30 𝑘𝑉; 15 𝑘𝑉; 10 𝑘𝑉 

BT 400/230 𝑉 

 

A aposta e desenvolvimento da geração distribuída surgiu como resposta ao cenário actual de 

crise energética e teve como motivação principal a preservação do meio ambiente. Este tipo de 

produção começou a surgir, primeiramente, ao nível das redes de MT e AT através de sistemas de 

cogeração, mini-hídricas e parques eólicos que se ligam directamente às redes de distribuição1 através 

quer de um ramal próprio, quer de um ramal ligado em T a uma linha existente [10] (Figura 2.2).  

 

Figura 2.2 - Ligação de instalações de GD a uma rede de distribuição [10]. 

 

Contudo, com os desenvolvimentos tecnológicos na área da GD, este tipo de produção 

começou a surgir também ao nível das redes de BT, surgindo assim a microprodução representada, 

maioritariamente, pela energia fotovoltaica (Figura 2.1 – setas a laranja). 

A integração de fontes de energia renováveis a sistemas de distribuição ou ligadas 

directamente do lado do consumidor é assim denominada Geração Distribuída [11]. Consoante a sua 

potência pode ser definida como: 

                                                      

1 Em Portugal, a atribuição de pontos de ligação à rede é regulada pelo Decreto-Lei nº 
312/2001 alterada posteriormente pelo DL 172/2006 e DL 215-B/2012. 
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Tabela 2.2 - Categorias de GD quanto à Potência Instalada [11] 

Geração Distribuída 

Categoria Potência Instalada 

Micro 1𝑘𝑊 < 𝑃 < 5𝑘𝑊 

Pequena 5𝑘𝑊 < 𝑃 < 5𝑀𝑊 

Média 5𝑀𝑊 < 𝑃 < 50𝑀𝑊 

Grande 50𝑀𝑊 < 𝑃 < 300𝑀𝑊 

 

 

As redes de distribuição, com topologia radial, foram projectadas para conduzir energia 

fornecida pela rede de transporte até aos consumidores seguindo um percurso bem definido e com um 

trânsito unidireccional. A introdução de GD altera esta situação, pois a energia passa a ser injectada 

em vários pontos diferentes da rede, podendo alterar o sentido do fluxo de potência. Quando o 

consumo local é baixo face à produção distribuída, os excedentes causam a inversão do trânsito de 

potência nos pontos de conexão com a rede de transporte. A nível da rede de distribuição, por uma 

questão de segurança, a capacidade de transporte das linhas e a potência de corte dos disjuntores 

não podem ser excedidas pela ligação da GD à rede [10]. 

A utilização de tecnologias de GD apresenta vantagens que complementam as grandes 

centrais geradoras cuja mais-valia não é diminuída pela emergência da produção descentralizada. No 

entanto, a GD pode também ser vista como um elemento de concorrência com a rede eléctrica uma 

vez que, dada a maior proximidade dos consumidores, contribui para reduzir os trânsitos de energia, 

evitando ou adiando novos investimentos. Seguidamente, apresentam-se as principais vantagens e 

desvantagens da GD face à geração centralizada: 

 

Vantagens: 

 Permite gerar energia perto dos locais de consumo reduzindo perdas associadas ao 

transporte da energia eléctrica e contribuindo para diminuir os trânsitos de energia; 

 Tem um baixo impacto ambiental, pois a maioria das tecnologias empregadas são 

renováveis; 

 Diminuição da dependência da geração centralizada, permitindo a alimentação (parcial 

ou total) dos centros de carga; 

 Permite adiar investimentos em subestações e/ou em aumentos da capacidade da 

rede de transporte; 

 Contribui para a abertura do mercado energético com a criação de regulamentação 

jurídica própria que pode representar uma grande oportunidade comercial. 
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Desvantagens: 

 Maior complexidade no planeamento e operação do SEE, uma vez que o poder de 

decisão não está centralizado; 

 Maior complexidade nos procedimentos e na realização de manutenções, inclusive 

nas medidas de segurança a serem tomadas e na coordenação das actividades; 

 Distúrbios na QEE como flutuações de tensão, desequilíbrio do sistema trifásico de 

tensões, distorção harmónica, entre outras; 

 Intermitência da geração, pois depende de factores não controláveis como a existência 

e constância de vento ou de sol; 

 Possível tempo de amortização elevado devido ao custo do sistema. 

 

 

Num SEE bem concebido, a energia eléctrica deve obedecer a critérios de qualidade bem 

definidos como frequência constante, tensão dentro de limites estreitos, forma de onda sinusoidal e 

fiabilidade elevada. No que concerne a fiabilidade, a GD (associada à electrónica de potência) encontra 

um nicho de mercado interessante. Actualmente, a tradicional fiabilidade dos três noves (99.9%) não 

é suficiente para alimentar sistemas informáticos muito sensíveis a interrupções, ainda que de muito 

curta duração, e a cavas da tensão fornecida pela rede eléctrica. As redes de Transporte e Distribuição 

podem apresentar índices de fiabilidade bastante elevados da ordem dos 4 noves (99.99% = 52.5 

min/ano de indisponibilidade). No entanto, algumas aplicações tecnológicas exigem níveis de 

fiabilidade superiores a 6 noves (99.9999% = 31.5 s/ano de indisponibilidade), o que é impossível de 

atingir com os sistemas convencionais [12]. 

Outra aplicação interessante para a GD prende-se com o facto de, nos dias de hoje, mais de 

1000 milhões de pessoas não terem acesso a electricidade e quase 3000 milhões ainda cozinharem 

usando combustíveis poluentes como querosene, madeira, carvão vegetal e esterco [13]. As 

tecnologias de GD podem dar uma resposta imediata a esta carência, uma vez que operando de forma 

isolada permitem evitar investimentos numa rede eléctrica extensa que são incomportáveis por países 

subdesenvolvidos. 
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2.2 Evolução da Geração Distribuída em Portugal 

A figura do produtor enquadra-se no Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de acordo com o 

esquema da Figura 2.3:  

 

Produção em regime ordinário (PRO): Produção de electricidade com base em fontes 

tradicionais não renováveis (centrais térmicas) e em grandes centros electroprodutores 

hídricos (> 50 MVA). Normalmente estão ligados à Rede Nacional de Transporte (RNT). [14] 

Produção em regime especial (PRE): Produção de energia eléctrica com base em recursos 

endógenos e renováveis. Normalmente ligados à Rede Nacional de Distribuição (RND). [14] 

 

Em Portugal a GD enquadra-se na PRE que se diferencia da PRO por estar ao abrigo de uma 

legislação especial que torna este tipo de produção mais apelativo. São actualmente considerados no 

regime especial os seguintes produtores [14]: 

 Aproveitamentos hidroeléctricos até 10 MVA de potência instalada; 

 Produtores cujas fontes de energia são renováveis, resíduos industriais ou urbanos; 

 Produtores de cogeração (calor e electricidade); 

 Miniprodutores (revogado, aplicável em MT e BT ligados); 

 Microprodutores (revogado, aplicável em BT ligados); 

 Unidade de Pequena Produção (UPP) (aplicável em MT e BT); 

 Unidade de Produção para Autoconsumo (UPAC) (aplicável em AT, MT e BT). 

 

Figura 2.3 - Organização do Sistema Eléctrico Nacional. [14] 
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A PRE é relativamente recente em Portugal e tem visto um aumento percentual significativo 

que resulta de um forte apoio político e devido à sua quase inexistência. Por essa razão a energia 

proveniente da PRO tem vindo a perder importância relativamente ao panorama energético nacional, 

como se pode ver na Figura 2.4. 

Observando a Figura 2.4, é possível constatar que esta evolução não foi constante ao longo 

dos anos, sendo que entre 2003 e 2008 teve o seu aumento mais acentuado. Nos últimos anos, tem 

havido alguma tendência de estagnação sendo que em 2016, pela primeira vez, houve uma descida 

no peso da PRE na potência instalada do SEN. Tal deveu-se à inauguração de novos aproveitamentos 

hidroeléctricos, como a barragem do Baixo Sabor (189 MW), que pelos seus níveis de potência não 

são consideradas PRE [15]. 

Segundo as estatísticas mensais disponíveis no site da REN, o ano de 2016 culminou assim 

com uma potência instalada total de 19518 MW, dos quais, 7411 MW correspondem a produtores em 

regime especial, 6523 MW a aproveitamentos hidráulicos e 5585 MW a centrais térmicas. [16] 

 

O aumento de potência instalada ao longo dos anos traduz-se numa maior produção de 

energia no território nacional. Enquanto no ano 2000 foram produzidos 2,5 TWh de energia eléctrica 

proveniente de PRE, em 2016 esse valor passou a 21,5 TWh dos quais 17 TWh associados a 

tecnologias de PRE renovável. Como se pode ver na linha a verde da Figura 2.5, a contribuição da 

PRE para a satisfação do consumo total tem aumentado nos últimos anos, tendo evoluído de uma 

contribuição marginal de 6,5% no ano 2000 para 47% no ano de 2016. 

 

Figura 2.4 - Peso da PRE na Potência Instalada do SEN. [17]–[20] 
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Figura 2.5 - Contribuição PRE no Consumo Energético Anual. [17]–[20] 

 

É possível observar que o crescimento mais acentuado ocorreu entre 2003 e 2010, fruto das 

medidas políticas que incentivaram e favoreceram a produção em regime especial. De 2012 para 2013 

houve um novo aumento da ordem dos 6% na contribuição da PRE associado ao aumento de 2,8% do 

peso da PRE no SEN (Figura 2.4). Este crescimento corresponde a 220 MW de potência instalada em 

2013 no âmbito da PRE. 

 

Como é visível na Figura 1.2, nem todas as tecnologias têm crescido ao mesmo ritmo derivado 

de diversos factores, desde económicos e tecnológicos a geográficos e ambientais.  

 A eólica foi a que teve maior crescimento passando de 152,8 GWh entregues à rede 

em 2000 para 9909 GWh em 2016. 

 A fotovoltaica surge apenas em 2006 com o valor de 0,3 GWh passando a 644,7 GWh 

em 2016; 

 Por outro lado, a hídrica tem sofrido várias oscilações ao longo dos anos devido a 

factores climatéricos (anos de maior ou menor seca). 
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Na Figura 2.6 é apresentada a evolução da energia entregue à rede consoante a sua origem, 

no período compreendido desde o ano de 2000 até ao ano de 2016. Aqui é possível observar com 

detalhe as afirmações feitas anteriormente. 

Os aumentos verificados entre os anos de 2000 a 2016 na PRE conduzem a investimentos na 

melhoria da qualidade da RND de modo a que toda a energia produzida, pelos novos produtores, possa 

ser absorvida e escoada da melhor forma. 

 

2.2.1 Evolução da Micro/Mini Produção 

A microprodução e a miniprodução são actividades de produção descentralizada de 

electricidade, a partir de recursos renováveis, de pequena escala. 

Para a miniprodução, o limite máximo de potência de ligação à rede é de 250 kW. Já para a 

microprodução, este limite é de 5,75 kW ou, no caso de condomínios, 11,04 kW. Em ambos os regimes, 

a potência de ligação à rede não pode ser superior a 50% da potência contratada como consumidor. 

Para além disso, o somatório das potências de injecção ligadas a um posto de transformação (PT) ou 

subestação tem como limite máximo 20% da potência do respectivo PT ou subestação [14]. 

Figura 2.6 - Energia Anual Entregue à Rede por Tecnologia. [17]–[20] 
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Fotovoltaica 0 0 0 0 0 0 0,3 20,4 33,4 139,5 167 188,7 221,1 256,4 590,4 732,2 644,7

Biogás 0,1 0,1 0,1 0,1 9 25,3 23,8 46,6 59,1 70,6 92,2 152,3 202,3 238,3 267,8 282,4 225

Biomassa 6,9 20,7 39,4 43,1 54 59,7 71,3 148,6 146,2 304,9 611,9 687,8 741,8 683,9 712,6 732,7 551,4

RSU 446,7 442,2 448,4 456,3 412,7 471,5 460,3 425,3 441,4 457,6 454,3 485,6 394,6 470,5 381 467,2 417,9

Hídrica PRE 601,7 675,4 707,6 1039 694,9 393,3 991,8 697,3 658,6 816,2 1374 1017 619,3 1325 1508 810,9 1228

Eólica 152,8 237,6 337,3 465,7 782,7 1728 2892 4018 5691 7480 9032 9128 10015 11709 11810 11333 9909

Outra Coger. 1148 1087 1181 1550 2052 2540 2806 3252 3011 3590 4480 4768 4847 5269 4740 4390 3270

Cog. Renov. 104,2 89,3 104,9 128,7 462,9 1331 1508 1565 1519 1543 1734 1811 1789 1861 1847 1662 1505

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

GWh Energia Anual Entregue à Rede por Tecnologia

Cog. Renov. Outra Coger. Eólica Hídrica PRE RSU Biomassa Biogás Fotovoltaica



 

18 

Com dados iniciados no ano de 2008, tem apresentado valores de crescimento anual com 

taxas elevadas, como se pode observar na Tabela 2.3 e na Figura 2.7. 

 

Em 2008 havia 527 unidades de microprodução registadas com uma potência de ligação de 

1838,58 kW. A maioria das instalações é de 3,45 kW, podendo ir até 5,75 kW. Na última contagem 

realizada em 2014, havia já registo de 26175 unidades a que correspondia uma potência de ligação 

de 93,997 MW [21]. Actualmente a potência instalada é 101,584 MW, pelo que podemos estimar cerca 

de 28.288 unidades. Entre 2008 e 2016 houve um aumento de 5525,1% na potência instalada na 

microprodução. 

Tabela 2.3 – Evolução Anual da Potência Instalada de Micro/Mini Produção. [3] 

Figura 2.7 – Evolução da Potência Instalada de Micro/Mini Produção. [3] 
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Para o conjunto da micro e mini produção, é notório que a tecnologia dominante é a fotovoltaica 

que representa 99,6% da potência instalada e 98,9% da produção anual (Tabela 2.4 e Figura 2.8). 

 

 

De 2009 a 2015 a taxa média de crescimento anual da microprodução foi de 57,6%. De 2015 

para 2016 observa-se uma descida de 4,5%, no entanto, não se podem tirar grandes ilações uma vez 

que se tratam de dados correspondentes ao ano-móvel de Outubro de 2015 a Setembro de 2016. 

 

Já a microprodução, de 2010 a 2015 teve uma taxa média de crescimento anual de 300,5%. 

De 2015 para 2016 observa-se igualmente uma descida, neste caso de 3,4% que, de igual modo, não 

deve ser tomada em consideração, pois os dados do último trimestre de 2016 ainda não estavam 

Tabela 2.4 – Evolução da Produção Anual em Micro/Mini Produção. [3] 

Figura 2.8 - Evolução da Produção Anual em Micro/Mini Produção. [3] 
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disponíveis. De qualquer modo, é evidente uma diminuição da taxa de crescimento no último ano com 

possível tendência para estagnação. 

 

Comparando estes números com as potências instaladas e consumos totais do SEN 

apresentados anteriormente, percebe-se que a micro/mini geração representam menos de 1% da 

potência instalada e do consumo nacional. No entanto, em poucos anos de existência o seu 

crescimento tem sido acentuado, fruto do estabelecimento de um regime de remuneração bonificado, 

simplificação do regime de licenciamento, atribuição de benefícios fiscais e proliferação de soluções 

de financiamento para aquisição de painéis solares. Estas medidas políticas tiveram como objectivo 

popularizar este tipo de produção, criando uma maior consciencialização ambiental através da 

produção de energia por fontes renováveis junto dos locais de consumo. 

 

2.3 Evolução da Legislação em Portugal 

Aquando do advento da produção de energia eléctrica através de fontes de energia renováveis, 

nomeadamente eólica e solar, surgiu a necessidade de estabelecer legislação que regesse a 

actividade. Nos subcapítulos seguintes, será feita a análise dos aspectos jurídicos e técnicos dessa 

legislação, desde o seu início até aos dias de hoje, com particular incidência na legislação para a BT. 

 

2.3.1 Aspectos Jurídicos 

1944: Lei nº 2002, de 26 de Dezembro – Promulga a electrificação do país consagrando, pela 

primeira vez, a figura de pequeno produtor de energia eléctrica no ordenamento jurídico 

português. [22] 

 

1981: Decreto-Lei 20/81, de 28 de Janeiro – Estabelece medidas tendentes a incentivar a auto 

produção de energia eléctrica, restringindo, porém, a qualidade de autoprodutor às pessoas 

singulares e colectivas que acessoriamente a produzissem. [23] 

 

1982: Lei nº 21/82, de 28 de Julho – Regulação das condições de produção e distribuição 

independente de energia eléctrica por pessoas privadas, públicas e cooperativas. [24] 

 

1986: Decreto-Lei nº 149/86, de 18 de Junho – Alargamento do conceito de autoprodutor, alterando 

o Decreto-Lei n.º 20/81, de modo a reconhecer também as entidades exploradoras de 

instalações exclusivamente produtoras de energia eléctrica. [25] 

 

Regulamento (CEE) nº 3301/86, de 27 de Outubro – Instituição do programa VALOREN, 

programa comunitário relativo ao desenvolvimento de certas regiões desfavorecidas da 

comunidade por meio da valorização do potencial energético endógeno. [26] 
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1988: Decreto-Lei nº 189/88, de 27 de Maio - Estabelece normas relativas à actividade de produção 

de energia eléctrica por pessoas singulares ou por pessoas colectivas de direito público ou 

privado. Consagra a figura de produtor em regime especial no ordenamento jurídico português, 

criando as condições necessárias e os incentivos adequados para a produção de energia 

eléctrica por produtores independentes. [27] 

 

1991: Decreto-Lei nº 99/91, de 2 de Março - Estabelece o regime jurídico do exercício das actividades 

de produção, transporte e distribuição de energia eléctrica. [28] 

 

1995: Decreto-Lei nº 182/95, de 27 de Julho - Estabelece as bases da organização do Sistema 

Eléctrico Nacional (SEN) que passa a ter dois subsistemas: o Sistema Eléctrico de Serviço 

Público (SEP), orientado para a prestação de um serviço público, e o Sistema Eléctrico 

Independente (SEI), organizado segundo uma lógica de mercado. [29] 

 

1999: Decreto-Lei nº 168/99, de 18 de Maio – Republicação do DL 189/88 com revisão do regime 

aplicável à actividade de produção de energia eléctrica, no âmbito do Sistema Eléctrico 

Independente, que se baseie na utilização de recursos renováveis ou resíduos industriais, 

agrícolas ou urbanos. [30] 

 

2001: Decreto-Lei nº 312/2001, de 10 de Dezembro - Define o regime de gestão da capacidade de 

recepção de energia eléctrica nas redes do Sistema Eléctrico de Serviço Público proveniente 

de centros electroprodutores do Sistema Eléctrico Independente. [31] 

 

Decreto-Lei nº 339-C/2001, de 29 de Dezembro - Altera o DL 168/99, que revê o regime 

aplicável à actividade de produção de energia eléctrica, no âmbito do sistema eléctrico 

independente. São criadas remunerações diferenciadas por tecnologia. [32] 

 

2002: Decreto-Lei nº 68/2002, de 25 de Março - Regula o exercício da actividade de produção de 

energia eléctrica em baixa tensão (BT), desde que a potência a entregar à rede pública não 

seja superior a 150 kW. [33] 

 

2006: Decreto-Lei nº 172/2006, de 23 de Agosto – Altera o DL 312/2001, regulamentando o regime 

jurídico aplicável ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e 

comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade. [34] 

 

2007: Decreto-Lei nº 363/2007, de 2 de Novembro - Estabelece o regime jurídico aplicável à produção 

de electricidade por intermédio de unidades de microprodução. [35] 
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2010: Decreto-Lei nº 118-A/2010, de 25 de Outubro - Simplifica o regime jurídico aplicável à 

microprodução criando condições para que seja produzida maior quantidade de energia 

eléctrica em baixa tensão de forma mais clara, simples e com melhores condições. [36] 

 

2011: Decreto-Lei nº 34/2011, de 8 de Março - Estabelece o regime jurídico aplicável à produção de 

electricidade por intermédio de instalações de pequena potência, designadas por unidades de 

miniprodução. [37] 

 

2012: Decreto-Lei nº 215-B/2012, de 8 de Outubro - Altera o DL 172/2006, estabelecendo as regras 

comuns para o mercado interno de electricidade. [38] 

 

2013: Decreto-Lei nº 25/2013, de 19 de Fevereiro – Altera o DL 363/2007 e o DL 34/2011, 

estabelecendo regras mais precisas no relacionamento entre os micro e os mini produtores e 

os comerciantes de energia. [39] 

 

2014: Decreto-Lei nº 153/2014, de 20 de Outubro – Revoga os regimes de microprodução e 

miniprodução do DL 25/2013. Cria os regimes jurídicos aplicáveis à produção de electricidade 

por “Unidades de Produção para Autoconsumo (UPAC) ” e por “Unidades de Pequena 

Produção (UPP) ”. [40] 

 

2015: Portaria nº 14/2015, de 23 de Janeiro – Define o procedimento para apresentação de mera 

comunicação prévia de exploração das unidades de produção para autoconsumo, bem como 

para obtenção de um título de controlo prévio no âmbito da produção para autoconsumo ou da 

pequena produção para injecção total na rede eléctrica de serviço público da energia eléctrica 

produzida, e determina o montante das taxas previstas no DL 153/2014. [41] 

 Portaria nº 15/2015, de 23 de Janeiro – Procede à fixação da tarifa de referência aplicável à 

energia eléctrica produzida através de UPP, nos termos do DL nº 153/2014 e determina as 

percentagens a aplicar à tarifa de referência, consoante a energia primária utilizada por 

aquelas unidades. [42] 

Portaria nº 60-E/2015, de 2 de Março - Altera a portaria n.º 14/2015. [43] 

 

2016: Portaria nº 42-A/2016 – Define a tarifa de referência aplicável durante o corrente ano à 

electricidade vendida na sua totalidade à rede eléctrica de serviço público (RESP), oriunda de 

unidades de pequena produção (UPP) que utilizam fontes de energia renovável. [44] 
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2.3.2 Aspectos Técnicos 

A legislação apresentada anteriormente define não só os regimes jurídicos, mas também os 

aspectos técnicos associados. Seguidamente, serão analisados esses aspectos dando particular 

relevância aos critérios de ligação à RESP em BT. 

 

No Decreto-Lei nº 189/88, o primeiro a consagrar a figura de produtor em regime especial no 

ordenamento jurídico português, foi definido que a potência de ligação do sistema de produção não 

podia ser superior a 4% da potência de curto-circuito mínima no ponto de interligação, sendo o valor 

máximo de 100 kVA. Estas condições mantiveram-se até ao Decreto-Lei nº 168/99. 

Passados dois anos, com o Decreto-Lei nº 312/2001, foi publicada informação acerca das 

capacidades de recepção das redes do SEP. Tal contribuiu para um melhor aproveitamento dos 

recursos e permitiu uma melhor gestão da rede. Este documento veio mudar a forma como os 

produtores se ligavam à rede, com excepção daqueles que dispusessem de instalações de produção 

em BT com uma potência de entrega inferior a 100 kVA. [31] 

Em 2002 foi escrito o Decreto-Lei nº 68/2002 para regular a produção em BT que definiu que 

a potência entregue à rede em cada ponto de ligação não podia ultrapassar 150 kW, sendo que pelo 

menos 50% tinha de ser para autoconsumo ou consumo de terceiros. [33] 

Em 2007, com as soluções de financiamento para aquisição de painéis solares e outros 

incentivos dados à microprodução, foi estabelecido que a microprodução, com origem em fontes 

renováveis, monofásica ou trifásica em BT podia ter uma potência de ligação até 5,75 kW (3,68 kW no 

regime bonificado) ou, no caso de condomínios, até 11,04 kW. Foi ainda definido que o acesso à 

actividade de microprodução podia ser limitado pelo operador de rede, caso a instalação de 

microprodução estivesse ligada a um PT cujo somatório da potência dos registos aí ligados 

ultrapassasse o limite de 25% da potência desse mesmo PT [35]. 

O programa da microprodução, iniciado em 2007, teve um sucesso significativo. Passados 

menos de dois anos, já tinham sido instaladas mais de 5400 unidades de microprodução, 

correspondentes a cerca de 19 MW de potência instalada. Neste seguimento, é lançado o Decreto-Lei 

nº 118-A/2010 que veio incentivar ainda mais esta produção através do aumento da potência atribuída 

para 25 MW por ano, permitindo assim produzir mais electricidade. [36] 

 Com o Decreto-Lei nº 25/2013, a nível de aspectos técnicos, destaca-se o estabelecimento 

que a potência de produção na microprodução não pode ser superior a 50% da potência contratada, 

com o limite de 5,75 kW ou, no caso de condomínios, 11,04 kW. [39] 

Finalmente, o Decreto-Lei nº 153/2014 veio incentivar o autoconsumo tendo em vista induzir 

comportamentos de eficiência energética, contribuir para a optimização dos recursos endógenos e criar 

benefícios técnicos para a RESP, nomeadamente através de redução de perdas. A nível de aspectos 

técnicos, não houve alterações significativas para a microprodução. 
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2.4 Ligação de Produtores à Rede Eléctrica  

Como explicado anteriormente, as Unidades de Pequena Produção (UPP) e as Unidades de 

Produção para Autoconsumo (UPAC) são regimes de produção regulados pelo DL 153/2014 de 20 de 

Outubro e substituem os anteriores regimes de Microprodução e de Miniprodução. Neste subcapítulo 

explicar-se-á como se processa a ligação destas unidades produtivas à RESP. 

A potência de ligação (injecção) destas unidades deve ser menor ou igual a 100 % da potência 

contratada na instalação de consumo associada. A actividade de compra de energia a produtores em 

regime especial com regime de tarifa garantida é exercida, em regime de exclusividade e 

obrigatoriedade pela EDP. [14] 

O processo de registo das UPP e das UPAC é realizado através do Sistema Electrónico de 

Registo de Unidades de Produção (SERUP) disponível no site da Direcção Geral de Energia e 

Geologia (DGEG). Na Figura 2.9 estão representadas as etapas necessárias para ligar uma destas 

unidades produtivas à rede. 

 

2.4.1 Unidades de Pequena Produção (UPP) 

Tratam-se de instalações de produção a partir de energias renováveis, baseadas numa só 

tecnologia de produção. A sua potência de ligação à rede é, no máximo, 250 kW em que a energia 

consumida na instalação de utilização tem de ser maior ou igual a 50% da energia produzida. 

A coordenação do processo de gestão das UPP, nomeadamente a manutenção adequada do 

SERUP, registo e inspecções das instalações está a cargo da DGEG, sendo que o produtor tem os 

seguintes deveres: 

 

Deveres do Produtor 

 Utilizar apenas uma tecnologia de produção; 

 Permitir e facilitar o acesso do pessoal técnico do Operador da Rede de Distribuição (ORD) 

às instalações; 

 Suportar os custos da ligação à rede pública, incluindo o respectivo contador de venda; 

Figura 2.9 - Processo de Ligação à Rede de UPP e UPAC [14]. 
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 Possuir um seguro de responsabilidade civil; 

 Assegurar que os equipamentos da UPP instalados estão certificados; 

 Entregar a totalidade da energia produzida à rede pública MT ou BT, líquida do consumo 

dos serviços auxiliares. [14] 

 

Quanto ao regime remuneratório previsto no regime legal, o produtor pode escolher uma das 

seguintes três categorias: 

 

Regime Remuneratório 

 Categoria I - Instalação de uma UPP; 

 Categoria II - Instalação de uma UPP e tomada eléctrica para o carregamento de veículos 

ou Instalação de uma UPP em que seja proprietário ou locatário de um veículo eléctrico; 

 Categoria III – Instalação de uma UPP e, no local de consumo associado àquela, de 

colectores solares térmicos com um mínimo de 2 m² de área útil de colector ou de caldeira 

a biomassa com produção anual de energia térmica equivalente. [14] 

 

Esquema de Ligação e Contagem de Energia 

 

Para efeito da contagem da electricidade é instalado nas UPP um contador bidireccional que 

mede a energia que entra e sai da unidade de produção. Este contador é independente do contador 

de consumo (Figura 2.10). Os sistemas de medição são constituídos essencialmente por contadores, 

transformadores de medida (tensões e correntes), quando aplicável, e sistema de comunicações. 

Todos devem ter características adequadas que permitam a integração com a unidade central de 

telecontagem do ORD. 

 

Figura 2.10 - Esquema Tipo de Ligação à Rede de uma UPP [14]. 
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 As UPP podem ser aplicadas em instalações singulares ou colectivas. Na Figura 2.11 est o 

esquema de ligação à RESP para uma instalação singular. 

 

Ligação de UPP Fotovoltaicas 

 

Particularizando o esquema anterior para o caso de UPP Fotovoltaicas obtém-se o esquema 

representado na Figura 2.12. 

 

Figura 2.11 - Ligação de UPP à rede BT, aplicada numa instalação singular [14]. 

Figura 2.12 - Esquema de Ligação de UPP Fotovoltaica à RESP [14]. 
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Na parte mais à esquerda da figura temos as células fotovoltaicas que se agrupam em série e 

em paralelo formando módulos. Estes, por sua vez, associam-se também em série e paralelo para 

obter mais potência formando painéis [45]. Seguidamente, todas estas ligações são agrupadas numa 

caixa de junção e o sinal vai passar por um inversor onde passa de contínuo para alternado. Uma vez 

que os inversores são constituídos por elementos não-lineares vão introduzir perturbações na rede 

como harmónicas que denigrem a QEE. No entanto, os inversores actuais possuem filtros que 

procuram mitigar estas perturbações e manter a QEE em níveis aceitáveis. O inversor visa assim 

impedir a introdução de perturbações na rede pelo gerador e protege contra sobretensões. 

À saída do inversor, o sinal já foi ajustado à frequência e ao nível de tensão da rede a que está 

ligado e está pronto a passar pelo contador que contabiliza a quantidade de energia que está a ser 

produzida. Este contador terá de ser bidireccional e independente do contador de consumo, sendo a 

sua aquisição e instalação da responsabilidade do produtor. Após a ligação ao contador é efectuada a 

ligação à Portinhola de Consumo/Produção. A portinhola possui na sua constituição dois circuitos de 

protecção, sendo um trifásico destinado à protecção da instalação de consumo do microprodutor e um 

monofásico para protecção da instalação de produção. [14] 

 

Sistema de Protecções de Interligação 

 

Como em qualquer instalação produtora, numa UPP é necessário instalar protecções de 

interligação que assegurem a separação rápida e automática da rede pública. Para as UPP em BT que 

sejam compostas por apenas 1 conversor, este pode garantir as funções de protecção próprias e 

integrar as funções de protecção de interligação com a rede. Para as UPP em BT compostas por 

múltiplos inversores, as funções de protecção de interligação têm de ser garantidas por uma protecção 

dedicada que actue sobre um disjuntor [14]. O órgão de corte de interligação de uma UPP deverá ser 

sempre um disjuntor do mesmo nível de tensão do ponto de ligação e deve interromper todos os 

condutores activos e o neutro, caso exista. 

 

2.4.2 Unidades de Produção para Autoconsumo (UPAC) 

Tratam-se de instalações baseadas em tecnologias de produção renováveis ou não 

renováveis, destinadas ao autoconsumo na instalação de utilização associada, com ou sem ligação à 

rede pública. Após a satisfação do consumo local, os excedentes de produção podem ser vendidos à 

rede. As UPAC não podem ser dimensionadas para uma potência instalada superior a duas vezes a 

potência máxima de injecção na rede [14]. As condições de acesso e de exercício a esta actividade 

estão resumidas na Tabela 2.5. 
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Tabela 2.5 - Controlo Prévio de UPAC [14]. 

Potência Sem Venda à RESP Com Venda à RESP 

𝑃 ≤ 200 𝑊 Isenta de controlo prévio. Registo prévio e certificado de 

exploração. 200 𝑊 < 𝑃 ≤ 1,5 𝑘𝑊 Mera comunicação prévia. 

1,5 𝑘𝑊 < 𝑃 ≤ 1 𝑀𝑊 Registo prévio e certificado de exploração. 

𝑃 > 1 𝑀𝑊 Licença de produção e licença de exploração. 

 

 

A coordenação do processo de gestão das UPP, nomeadamente a manutenção adequada do 

SERUP, registo e inspecções das instalações está a cargo da DGEG, sendo que o produtor tem os 

seguintes deveres: 

 

Deveres do Produtor 

 Prestar as informações que lhe sejam solicitadas por parte das entidades competentes; 

 Estabelecer uma UPAC por cada instalação de utilização recorrendo a um qualquer mix de 

fontes de energia renováveis e não renováveis; 

 Permitir e facilitar o acesso do pessoal técnico para o exercício das suas competências; 

 Suportar os custos da ligação à RESP, incluindo o respectivo contador de venda; 

 Possuir um seguro de responsabilidade civil; 

 Assegurar que os equipamentos da UPAC instalados estão certificados; 

 A UPAC deverá ser dimensionada por forma a garantir a aproximação, sempre que possível, 

da energia produzida com a quantidade de energia consumida na instalação de utilização, 

podendo prever acumular a energia produzida na UPAC e não consumida instantaneamente, 

e essa energia ser posteriormente consumida na instalação de utilização; 

 As UPAC com potência instalada superior a 1,5 kW e cuja instalação de utilização se encontre 

ligada à RESP, estão sujeitas ao pagamento de uma compensação mensal fixa, nos primeiros 

10 anos após obtenção do certificado de exploração. Esta compensação só ocorre após serem 

ligadas instalações que totalizem mais de 1% da potência instalada de centro 

electroprodutores do SEN. [14] 

 

Regime Remuneratório 

 

Sempre que a energia proveniente de uma UPAC tenha origem em fonte de energia renovável, 

a capacidade instalada nesta unidade não seja superior a 1 MW e a instalação de utilização se encontre 

ligada à RESP, o produtor pode celebrar com o Comercializador de Último Recurso um contrato de 

venda da electricidade produzida e não consumida ou vender em mercado. Caso a capacidade 

instalada na unidade seja superior a 1 MW terá obrigatoriamente de vender em mercado. 
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Esquema de Ligação e Contagem de Energia 

 

O produtor de uma UPAC ligada à RESP deve assegurar previamente as condições 

adequadas para a entrega na rede de eventuais excedentes da electricidade procedendo a medições 

de tensão no local e salvaguardando os limites e condições técnicas estabelecidos no RQS. 

 

Os sistemas de medição da UPAC são constituídos essencialmente por contadores, 

transformadores de medida (tensões e correntes), se aplicável, e sistema de suporte de comunicações. 

Em caso de venda da energia excedente à RESP, a contagem na fronteira da instalação de utilização 

será assegurada por telecontagem, mediante contador bidireccional ou por dois contadores que 

assegurem a contagem nos dois sentidos, ie, no sentido do consumo e no sentido da injecção de 

energia na RESP. Não é aplicável aos produtores, no exercício da actividade de produção de 

electricidade para autoconsumo, a obrigação de fornecimento de energia reactiva. 

Quanto ao sistema de protecções de interligação é Idêntico ao definido anteriormente para as 

UPP. 

 

2.4.3 Considerações Técnicas para UPP e UPAC 

É dever do produtor entregar a energia eléctrica em conformidade com as normas técnicas 

aplicáveis de modo a não causar perturbação ao normal funcionamento da rede pública e permitir e 

facilitar o acesso do pessoal técnico da EDP Distribuição à unidade de produção, no âmbito das suas 

competências.  

 

Figura 2.13 - Esquema de ligação de UPAC com e sem venda de electricidade à rede [14]. 
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É da responsabilidade do produtor verificar previamente as características técnicas da onda 

de tensão no ponto de ligação à rede. A ligação à rede fica sujeita à verificação prévia dos contadores 

e respectivos acessórios e à realização do teste de comunicações, a efectuar pela EDP Distribuição, 

bem como às protecções de interligação quando aplicável. O produtor deve respeitar esquemas e 

regras de ligação à rede previstos pela DGEG e EDP Distribuição, nomeadamente salvaguardando a 

segurança de pessoas e bens. 
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Capítulo 3 

Sistema Fotovoltaico 

3 Sistema Fotovoltaico 

Neste capítulo é explicado o funcionamento geral de um sistema fotovoltaico e apresentados 

os principais conceitos subjacentes. São analisados os componentes e subsistemas constituintes de 

um sistema fotovoltaico, bem como as configurações mais utilizadas. Adicionalmente, é introduzida a 

norma NP EN 50160 que descreve as principais características da tensão de alimentação numa rede 

BT ou MT. Por fim, é avaliado o impacto que os sistemas fotovoltaicos podem ter na QEE de uma rede 

de distribuição, à luz dos indicadores definidos pela norma reguladora. 

 



32 

3.1 Conceitos e Funcionamento 

A energia fotovoltaica é a energia obtida pela conversão de radiação solar em electricidade. 

Para tal, são utilizadas células fotovoltaicas que são dispositivos que tiram partido do efeito 

fotoeléctrico para converter a potência associada à radiação solar em potência eléctrica DC. 

As células são constituídas por um material semicondutor, tipicamente silício, ao qual são 

adicionadas substâncias dopantes que criam um meio adequado ao estabelecimento do efeito 

fotovoltaico. Deste modo, forma-se uma junção 𝑝-𝑛 onde a camada tipo 𝑝 possui um excesso de cargas 

positivas e a camada tipo 𝑛 possui um excesso de cargas negativas - Figura 3.1. A diferença de 

potencial entre as duas camadas gera um campo eléctrico dirigido de 𝑛 para 𝑝 na região onde os dois 

materiais se encontram, denominada região de transição. Para que os electrões da camada tipo n se 

possam deslocar, têm de adquirir energia suficiente para passarem da banda de valência para a banda 

de condução. Esta energia é designada por hiato e no caso do cristal de silício vale 1,12 𝑒𝑉 [45]. 

Quando um fotão da radiação solar incidente contém uma energia superior à mencionada, o electrão 

é “excitado” e move-se para a banda de condução deixando um buraco (ou lacuna) no seu lugar. Estes 

buracos comportam-se como cargas positivas e são acelerados para o terminal negativo, enquanto os 

electrões deslocam-se para o terminal positivo. Nestas condições, ligando os terminais a um circuito 

que se fecha exteriormente através de uma carga, circulará corrente eléctrica [45]. 

 

 

Se se curto-circuitarem os terminais da junção 𝑝-𝑛, aparecerá igualmente uma corrente nos 

fios de ligação, neste caso, a corrente de curto-circuito que flui de 𝑛 para 𝑝. A expressão que relaciona 

a corrente e a tensão na junção 𝑝-𝑛 possui dois termos: um referente à corrente devida à iluminação 

e outro associado à resposta do díodo à tensão aplicada, sem iluminação [46]. A equação (3.1.1) ilustra 

esta relação, onde 𝐼𝑖𝑆 é a corrente inversa de saturação, 𝑚 é o factor de idealidade, 𝑢𝑇 é o potencial 

térmico e 𝐼𝑐𝑐 é a corrente de curto-circuito, ou seja, a corrente no circuito quando 𝑈 = 0. 

 
𝐼 = 𝐼𝑖𝑆 ∙ (𝑒

𝑈
𝑚𝑢𝑇 − 1) − 𝐼𝑐𝑐 (3.1.1) 

 

O factor de idealidade, 𝑚, é igual a 1 para o díodo ideal e superior a 1 para o díodo real. Já o 

potencial térmico, 𝑢𝑇, pode ser determinado através de (3.1.2), onde 𝐾 representa a constante de 

Boltzmann (𝐾 = 1,38 × 10−23 𝐽/°𝐾), 𝑇 representa a temperatura absoluta da célula (em graus 

Kelvin) e 𝑞 representa a carga do electrão (𝑞 = 1,6 × 10−19 𝐶). 

 

Figura 3.1 - Estrutura Física de uma Célula Fotovoltaica [8]. 
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𝑢𝑇 =

𝐾𝑇

𝑞
 (3.1.2) 

 

A característica do díodo está representada na Figura 3.2. A junção 𝑝-𝑛 apenas funciona como 

conversor fotovoltaico se o ponto de funcionamento estiver no 4º quadrante. Na literatura usual, as 

curvas características das células fotovoltaicas reportam unicamente a este quadrante, como se pode 

ver na Figura 3.3. 

 

Um dos parâmetros característicos das células fotovoltaicas, para além da corrente de curto-

circuito, é a tensão em circuito aberto, 𝑈𝑐𝑎. Aplicando 𝐼 = 0 (circuito aberto) à equação (3.1.1) obtém-

se (3.1.3). 

 
𝑈𝑐𝑎 = 𝑛𝑢𝑇 ln (

𝐼𝑐𝑐

𝐼𝑖𝑆
+ 1) (3.1.3) 

 

Figura 3.2 - I(U) para a junção p-n [46]. 

Figura 3.3 - I(U) para Células Fotovoltaicas. 
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Do ponto de vista das aplicações, os parâmetros determinantes na escolha da célula 

fotovoltaica prendem-se com a potência máxima que ela pode fornecer e com o seu rendimento. O 

rendimento da célula é dado por (3.1.4) e a potência máxima por (3.1.5). 

 

 
𝜂 =

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
 (3.1.4) 

   

 
𝑃 = 𝑈𝐼 = 𝑈 [𝐼𝑖𝑆 ∙ (𝑒

𝑈
𝑛𝑢𝑇 − 1) − 𝐼𝑐𝑐]          (0 ≤ 𝑈 ≤ 𝑈𝑐𝑎) (3.1.5) 

 

Para 𝑈 =  0 e 𝑈 = 𝑈𝑐𝑎 , a potência é zero, tomando o valor máximo para um dado 𝑈 = 𝑈𝑀, 

como se pode ver na Figura 3.2. O ponto 𝑈 = 𝑈𝑀 é um ponto de estacionariedade da função 𝑃(𝑈), 

pelo que se verifica a relação (3.1.6): 

 

 
(

𝑑𝑃

𝑑𝑈
)|

𝑈=𝑈𝑀

= 0 (3.1.6) 

 

Ou seja, 

 
(

𝑈𝑀

𝑛𝑢𝑇
+ 1) ∙ 𝐼𝑖𝑆𝑒

𝑈𝑀
𝑛𝑢𝑇 − 𝐼𝑖𝑆 − 𝐼𝑐𝑐 = 0 (3.1.7) 

 

A equação (3.1.5) é transcendente, logo têm de ser utilizados métodos numéricos para extrair 

o valor de 𝑈𝑀. Aplicando este valor em (3.1.1) obtém-se o valor de 𝐼 = −𝐼𝑀, ficando assim 

determinado o ponto de funcionamento em repouso (PFR) da célula fotovoltaica que é onde a potência 

é máxima. Este PFR, em termos gráficos, corresponde ao ponto tangente do ramo de hipérbole da 

função 𝐼 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑈
 com a característica 𝐼(𝑈), como se pode ver na Figura 3.2. 

Assim sendo, a potência máxima que a célula pode fornecer é dada por (3.1.8). 

 

 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑈𝑀 ∙ 𝐼𝑀 (3.1.8) 

 

Esta 𝑃𝑚𝑎𝑥 corresponde à área sombreada da Figura 3.2. No caso ideal, a célula tem uma 

característica rectangular, o PFR está no vértice do rectângulo e, sendo assim, 𝑈𝑀 = 𝑈𝑐𝑎 e 𝐼𝑀 = 𝐼𝑐𝑐. 

Assim, torna-se evidente que a potência aumenta com o aumento de 𝑈𝑐𝑎 e 𝐼𝑐𝑐, logo devem ser 

escolhidos materiais semicondutores que permitam obter valores elevados para estes parâmetros. No 

entanto, olhando para a Figura 3.2, percebe-se que não se podem aumentar os dois parâmetros em 

simultâneo, pelo que tem de ser sempre feito um trade-off. De facto, diminuindo a altura da banda 

proibida do semicondutor aumenta-se 𝐼𝑐𝑐 mas diminui-se 𝑈𝑐𝑎 e aumentando a altura da banda proibida 

aumenta-se 𝑈𝑐𝑎 mas diminui-se 𝐼𝑐𝑐 [46].  
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Neste âmbito, define-se mais um parâmetro característico da célula fotovoltaica - o factor de 

forma (FF), expresso em (3.1.9). 

 

 
𝐹𝐹 =

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑈𝑐𝑎 ∙ 𝐼𝑐𝑐
 (3.1.9) 

 

Como visto anteriormente, para o caso ideal de uma célula com característica rectangular, 

𝑈𝑀 = 𝑈𝑐𝑎 e 𝐼𝑀 = 𝐼𝑐𝑐 , logo substituindo em (3.1.9) conclui-se que, para este caso, 𝐹𝐹 = 1. Para todos 

os outros casos tem-se 𝐹𝐹 < 1. O factor de forma pode ser visto como uma medida do “enchimento” 

da tal área a sombreado, representativa da potência máxima. 

 

A Figura 3.4 exemplifica os conceitos apresentados para o circuito de polarização mais simples 

possível. 

 

 

Como se vê, a recta de carga do circuito é dada por (3.1.10). 

 

 
𝐼 = −

𝑈

𝑅
 (3.1.10) 

 

A área a tracejado representa a potência fornecida pela célula fotovoltaica à resistência 𝑅. 

Evidentemente, a célula só fornece a potência máxima à resistência de carga se esta tiver o valor 𝑅𝑜𝑝, 

dado por (3.1.11).  

 

 
𝑅𝑜𝑝 =

𝑈𝑀

𝐼𝑀
 (3.1.11) 

 

Figura 3.4 - Circuito de Polarização de uma Célula Fotovoltaica e PFR [46]. 
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À luz do preconizado em (3.1.1), a célula fotovoltaica pode ser representada pelo circuito 

eléctrico equivalente da Figura 3.5. 

Um modelo mais realista incluiria uma resistência em série e outra em paralelo para traduzir 

as perdas de natureza óhmica e as perdas por correntes de fuga, respectivamente. 

 

3.2 Configurações e Componentes 

Uma célula fotovoltaica típica produz uma potência eléctrica da ordem de 1,5 𝑊𝑝 2, o que 

equivale a uma tensão de 0,5 𝑉 e uma corrente de 3 𝐴. Para obter potências maiores, as células são 

ligadas em série e/ou em paralelo formando módulos (potências da ordem de 50 a 100 𝑊𝑝) que são 

também eles ligados em série e/ou paralelo formando painéis fotovoltaicos [45]. 

Um módulo consiste assim num conjunto de 𝑁𝑃𝑀 ramos ligados em paralelo onde cada um 

contém 𝑁𝑆𝑀 células fotovoltaicas ligadas em série – Figura 3.6. 

 

                                                      
2 𝑊𝑝 significa Watt-pico – unidade que mede a potência de pico, potência máxima nas 

condições de referência, ie, radiação incidente igual a 1.000 𝑊/𝑚2 e temperatura da célula de 25 º𝐶. 

Figura 3.5 - Circuito Eléctrico Equivalente da Célula Fotovoltaica [46]. 

Figura 3.6 - Módulo - Associação de Células Fotovoltaicas [45]. 
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Considerando um módulo como uma célula fotovoltaica equivalente, pode ser aplicado o 

mesmo modelo da Figura 3.5 para o caracterizar. Neste contexto, a razão entre a tensão e corrente 

correspondentes ao módulo e a tensão e corrente de cada célula são dadas por 𝑁𝑃𝑀 e 𝑁𝑆𝑀, 

respectivamente. As equações (3.2.1) e (3.2.2) ilustram estas relações. 

 

 𝐼𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = 𝐼𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 × 𝑁𝑆𝑀 × 𝑁𝑃𝑀 (3.2.1) 

 

 𝑉𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = 𝑉𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 × 𝑁𝑆𝑀 (3.2.2) 

 

De igual forma, o modelo pode ser extrapolado para descrever painéis fotovoltaicos, uma vez 

que estes não são mais do que uma associação de módulos. A Figura 3.7 exemplifica esta relação 

associativa entre célula, módulo e painel fotovoltaicos. 

No entanto, as células que constituem módulos que constituem painéis são apenas um dos 

elementos do sistema fotovoltaico. Existem, adicionalmente, um conjunto de equipamentos 

indispensáveis e que são denominados por Balance of System (BoS). A designação vem do facto de 

balancearem o subsistema de geração em DC com o seu consumo (ou entrega à rede eléctrica) em 

AC – Figura 3.8.  

 

O BoS de um sistema fotovoltaico pode incluir os seguintes componentes: 

 Inversor DC-AC; 

 Sistemas de Armazenamento (Baterias); 

 Controlador/Regulador de Carga; 

 Seguidores Solares (GPS) ou de Potência Máxima (MPPT); 

 Equipamentos de Medição Climatéricos - Piranómetro, Anemómetro, etc; 

 Medidores de QEE; 

 Contador de Electricidade; 

 Cabos, interruptores, estruturas. 

Figura 3.7 - Célula, Módulo e Painel Fotovoltaicos [64]. 
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Os sistemas fotovoltaicos podem ser classificados em 2 tipos: 

 Sistemas Isolados (Off-Grid): Utilizados em locais remotos para autoconsumo ou para 

alimentar directamente uma carga específica – Figura 3.9. Não estão ligados à rede de 

distribuição eléctrica. Utilizam baterias para armazenar a energia e poder utilizá-la na ausência 

de sol. 

 

 Sistemas Ligados à Rede (Grid-Tie): Estão ligados a uma rede de distribuição BT, no caso 

das UPP e UPAC, ou a uma rede de distribuição MT no caso de centrais fotovoltaicas de maior 

dimensão – Figura 3.10. 

Figura 3.8 - Balance of System [65]. 

Figura 3.9 - Sistemas Isolados (Off-Grid) [64]. 

Figura 3.10 - Sistemas Ligados à Rede (Grid-Tie) [64]. 
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3.2.1 Sistema de Potência 

Como explicado em 3.1, as células fotovoltaicas tiram partido do efeito fotoeléctrico para gerar 

electricidade em corrente contínua (DC). No entanto, as redes de distribuição estão preparadas para 

a circulação de electricidade em corrente alternada (AC).  

Assim, o inversor DC-AC assume-se como um elemento fundamental de qualquer sistema 

fotovoltaico, uma vez que permite converter a potência DC, gerada pelo painel, em potência AC pronta 

a circular nas redes de distribuição e a ser consumida pelas cargas - Figura 3.11. 

 

Existe ainda outro elemento indispensável para o bom funcionamento do inversor e que, 

frequentemente, não é referido. Trata-se de um conversor DC-DC, responsável por elevar a tensão à 

saída do painel fotovoltaico para o nível da tensão de trabalho do inversor.  

A Figura 3.12 mostra o esquema típico de um conversor deste género que se denomina de 

conversor elevador, pois o valor médio da tensão de saída é maior que o da tensão de entrada. Na 

figura, a tensão de entrada, 𝑉𝐷𝐶, representa a tensão do painel fotovoltaico e a tensão do condensador 

de saída, 𝑉0, representa a tensão de entrada do inversor. 

A bobine de entrada, 𝐿𝑖, é dimensionada de forma a garantir que o tremor da corrente seja 

inferior a uma dada percentagem do seu valor médio, tipicamente, entre 5% a 10%. Já o condensador, 

𝐶0, é dimensionado por forma a que a tensão aos seus terminais, 𝑉0, seja praticamente constante. 

Quanto a 𝑅0 trata-se de uma resistência fictícia, utilizada apenas para efeitos do dimensionamento do 

condensador e representa a carga do circuito a jusante [47]. 

Figura 3.11 - Sistema Fotovoltaico - Interface com a Rede Eléctrica [66]. 

Figura 3.12 - Conversor Elevador DC-DC. 
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Assumindo um conversor ideal, a relação entre as tensões de entrada e de saída é dada por 

(3.2.3). No entanto, devido às perdas, num conversor elevador a relação entre a tensão de saída e a 

tensão de entrada, normalmente, é menor ou igual a 3. 

 

 𝑉0

𝑉𝐷𝐶
=

1

1 − 𝛿
 (3.2.3) 

 

Como referido, para que o funcionamento do inversor seja o esperado, o conversor elevador é 

responsável por garantir o fornecimento de uma tensão constante e adequada à entrada do inversor. 

Esta tensão de trabalho é dada por (3.2.4), onde 𝑉𝑒𝑓 representa o valor eficaz da tensão da rede [47]. 

 

 𝑉0 > √2 ∙ 𝑉𝑒𝑓 (3.2.4) 

 

O esquema do inversor DC-AC está representado na Figura 3.13. Trata-se de um inversor 

monofásico em ponte completa, constituído por quatro semicondutores de potência comandados ao 

corte (do tipo IGBT- Insulated Gate Bipolar Transistor), cada um dos quais com um díodo em 

antiparalelo. O inversor é ligado à rede através de um filtro indutivo que limita a máxima variação da 

corrente injectada. Tipicamente, considera-se aceitável uma taxa de tremor máxima de 10% [47].  

. 

 

3.2.2 Sistema de Controlo 

O sistema fotovoltaico pode ser dividido em dois subsistemas: o sistema de potência e o 

sistema de controlo. O primeiro, apresentado em 3.2.1, contempla os equipamentos 

eléctricos/electrónicos necessários para efectuar o tratamento da forma de onda e a conversão de 

contínuo para alternado. O segundo contempla os modelos de controlo utilizados para manter as 

grandezas associadas, tensão e corrente, dentro dos limites necessários ao bom funcionamento do 

sistema global. 

  Para este efeito, utiliza-se um controlo de tensão com controlo interno de corrente. 

Tipicamente, recorre-se a um controlador linear do tipo Proporcional-Integral (PI) cuja missão é garantir 

que a tensão no condensador tenda para o valor de referência, para o qual o microgerador funciona 

Figura 3.13 - Inversor Monofásico. 
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correctamente. Quanto ao controlo de corrente, é efectuado através da comparação de uma corrente 

de referência, provinda do controlador de tensão, com a corrente da rede fazendo com que a primeira 

seja sinusoidal. Normalmente, utilizam-se comparadores histeréticos (controlo não linear) para este 

processo [48]. Em paralelo, existe ainda o seguidor de potência máxima (MPPT) cujo papel é extrair a 

potência máxima possível do microgerador em cada instante. A análise detalhada do funcionamento 

destes controladores está fora do âmbito deste trabalho. 

 

3.3 Influência na Qualidade de Energia Eléctrica 

A questão da qualidade da energia eléctrica entregue aos consumidores finais tem ganho, nas 

últimas décadas, cada vez mais proeminência. Há poucos anos, a principal preocupação residia na 

continuidade de serviço enquanto hoje, a QEE assume-se cada vez mais como uma preocupação, 

sobretudo no sector empresarial. Esta preocupação crescente deveu-se, em parte, ao advento da GD. 

Por um lado, a ligação de tecnologias de microgeração à rede, geralmente, contribui positivamente 

para a redução de perdas, aumento dos perfis de tensão e redução da percentagem de carga nos 

ramos. Por outro, a intermitência dos recursos renováveis e a presença de componentes electrónicos 

(não-lineares) causam distúrbios na forma de onda que afectam diversos índices de qualidade. 

Com o intuito de harmonizar a legislação entre os vários estados europeus, foi elaborada a 

norma NP EN 50160, que define as principais características, no ponto de entrega ao cliente, da tensão 

de alimentação por uma rede de distribuição pública em BT ou MT em condições normais de 

exploração [5]. Através deste conjunto de critérios, a QEE passou a ser quantificável e comparável 

entre quaisquer dois sistemas de energia. Neste âmbito, a QEE pode ser analisada em duas vertentes:  

 

1. Fenómenos Contínuos, ie, desvios do valor nominal que ocorrem continuamente ao longo do 

tempo tais como: 

 Variações de tensão; 

 Tremulação (Flicker); 

 Variações de frequência; 

 Harmónicas; 

 Desequilíbrio de tensões. 

 

2. Eventos de Tensão, ie, variações bruscas e significativas da forma de onda da tensão, entre 

as quais se destacam: 

 Cavas de tensão; 

 Sobretensões. 

 

Nos subcapítulos seguintes, serão especificados os limites e valores característicos dos 

parâmetros de qualidade apresentados. Adicionalmente, analisar-se-á o impacto que a introdução de 

GD fotovoltaica tem nestes índices. 
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3.3.1 Variações de Tensão 

As variações de tensão, tal como o nome indica, concernem as alterações no valor eficaz da 

tensão que ocorrem num certo período de tempo. A norma especifica que durante cada período de 

uma semana, 95% dos valores eficazes médios de 10 minutos devem estar compreendidos entre 90% 

e 110% da tensão nominal ou declarada. Para além disso, em BT, a tensão de alimentação deve estar 

sempre compreendida no intervalo entre os 85% e 110% da tensão nominal [49]. 

Como referido em 2.1, a presença de GD altera a dinâmica do SEE na medida em que o 

trânsito de energia deixa de ser feito somente dos grandes centros produtores para os consumidores, 

passando a ser também efectuado ao nível da rede de distribuição, entre consumidores. Assim, a rede 

de distribuição deixa de funcionar como um circuito passivo de fornecimento de cargas, passando a 

ser um sistema activo com fluxos de corrente e tensão determinados pela produção e pelas cargas. 

Obviamente, este ambiente é propício a variações de tensão, principalmente quando a relação entre a 

geração fotovoltaica e a carga instalada é elevada. Nestes casos, a inversão do fluxo de potência, bem 

como a incapacidade de actuação dos reguladores de tensão origina variações no valor eficaz da 

tensão que prejudicam a QEE. 

A variação de tensão devido à integração de GD é dada por (3.3.1) onde 𝑉 representa a tensão 

nominal do circuito, 𝑃 a potência activa injectada pela unidade de GD, 𝑄 a potência reactiva injectada 

pela unidade de GD, 𝑅 e 𝑋 a resistência e reactância do circuito, respectivamente [50]. 

 

 
Δ𝑉 =

𝑃𝑅 + 𝑋𝑄

𝑉
 (3.3.1) 

 

As variações podem ainda estar relacionadas com oscilações na produção ou nas cargas. Na 

geração de electricidade através de painéis fotovoltaicos, estas oscilações são frequentes e devem-se 

à natureza intermitente do recurso energético utilizado, o sol.  

 

3.3.2 Tremulação (Flicker) 

Variações aleatórias rápidas da tensão alternada, ie, flutuações do valor eficaz da tensão são 

denominadas de tremulação (ou flicker). O conceito é definido pelo CENELEC como a “sensação de 

instabilidade visual provocada por um estímulo luminoso, cuja luminância ou repartição espectral flutua 

no tempo”. A percepção deste fenómeno, pelo olho humano, depende da frequência e da amplitude 

das flutuações de tensão e a sua principal causa é a flutuação da tensão de alimentação dos sistemas 

de iluminação [5]. 

Para medir a tremulação é utilizado um equipamento (flickermeter) que simula a resposta a 

flutuações de tensão de uma lâmpada de incandescência de 60 W. O esquema simplificado deste 

equipamento pode ser visto na Figura 3.14.  
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Para a quantificação do flicker utilizam-se dois indicadores: 

 𝑃𝑠𝑡 – Indicador de flicker de curta-duração (short-term). 

 𝑃𝑙𝑡 – Indicador de flicker de longa-duração (long-term). 

A fórmula de cálculo de 𝑃𝑠𝑡  e 𝑃𝑙𝑡 está representada em (3.3.2) e (3.3.3), respectivamente. O 

indicador de curta duração é uma unidade de medida da percepção de flicker num período de 10 

minutos, enquanto o de longa duração tem como referência um período de 2 horas. Logo, 𝑁 é igual a 

12 para o período em que é feita a avaliação [5]. 

 

 

𝑃𝑠𝑡 = (
∑ 𝑡𝑓

𝑇𝑝
)

1
3,2

 (3.3.2) 

   

 𝑡𝑓 = 2,3 ∙ (𝐹 ∙ 𝑑𝑚𝑎𝑥)3,2  

 

 

𝑃𝑙𝑡 = √
∑ 𝑃𝑠𝑡𝑖

3𝑁
𝑖=1

𝑁

3

 (3.3.3) 

Onde: 

 

𝑡𝑓 - Duração da sensação de flicker, em segundos; 

𝑇𝑝 - Período de análise – 10 minutos segundo a norma; 

𝐹 - Factor de forma relativo às variações do valor eficaz da tensão; 

𝑑𝑚𝑎𝑥 - Desvio máximo de tensão, relativamente à tensão nominal, verificado no período 𝑡𝑓. 

 

Segundo a norma, durante 95% do tempo no período de uma semana, o indicador de flicker 

de longa duração, 𝑃𝑙𝑡, não deve ser superior a 1 [49]. 

Contribuem ainda para este fenómeno cargas de grande potência com regimes de 

funcionamento instáveis como fornos de arco, equipamentos de soldar, motores de indução, máquinas 

de raios-X ou fotocopiadoras [5]. 

Existem várias estratégias para a diminuição da amplitude das flutuações de tensão, mas todas 

implicam aumento da potência de curto-circuito do sistema de alimentação das máquinas 

perturbadoras ou diminuição do fluxo de energia reactiva. 

Figura 3.14 - Medidor de Tremulação (Flickermeter) [5]. 
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3.3.3 Variações de Frequência 

A frequência é uma grandeza de carácter global intimamente relacionada com o equilíbrio das 

potências activas gerada e consumida (incluindo as perdas nas redes). Não sendo possível armazenar 

a energia eléctrica, este equilíbrio tem de ser mantido continuamente à custa da produção, uma vez 

que, geralmente, não é possível controlar a energia consumida. 

Em Portugal, o valor nominal da frequência da tensão de alimentação é de 50 Hz. No caso de 

redes com ligação síncrona a redes interligadas, como acontece em Portugal Continental, a NP EN 

50160 estabelece que os valores médios de 10 segundos devem estar compreendidos entre 50 Hz ± 

1%, ou seja, entre 49,5 Hz e 50,5 Hz durante 99,5 % de um ano. Durante todo o ano, este valor deve 

estar compreendido entre 47 Hz e 52 Hz [49]. Não é expectável que se verifiquem oscilações de 

frequência significativas, já que os sistemas de transporte e distribuição apresentam um nível de 

interligação elevado com várias ligações à rede europeia. 

No caso da GD instalada em redes pequenas e isoladas, é necessários ter um cuidado 

acrescido para que não ocorram desvios de frequência que ponham em causa a estabilidade do SEE 

e o adequado funcionamento do equipamento do cliente. Nestas redes, podem ocorrer variações de 

frequência da ordem dos 3 Hz a 4 Hz, especialmente prejudiciais para as máquinas rotativas de grande 

potência [5]. 

 

3.3.4 Harmónicas 

As tensões e as correntes são ondas sinusoidais que, através de séries de Fourier, podem ser 

decompostas no somatório de uma componente fundamental (50 Hz) e das subsequentes 

componentes harmónicas, cujas frequências são múltiplas da frequência fundamental. As harmónicas 

são classificadas por ordem, frequência e sequência, como se vê na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Classificação de Harmónicas [5]. 

Ordem Fundamental 2ª 3ª 4ª 5ª … nésima 

Frequência (Hz) 50 100 150 200 250 … n × 50 

Sequência + - 0 + - … … 

 

A sequência das harmónicas está directamente relacionada com o sentido de rotação do 

campo girante, criado pela harmónica respectiva relativamente à componente fundamental. A 

sequência positiva corresponde ao sentido directo, negativa ao sentido inverso e a neutra corresponde 

a uma componente homopolar. Quanto à ordem, as harmónicas ímpares são, geralmente, muito mais 

significativas que as pares. As harmónicas de ordem par surgem, normalmente, devido à assimetria 

da corrente ou da tensão, na presença de uma componente contínua [5]. 

 

Como referido anteriormente, a ligação de cargas não-lineares à rede eléctrica origina 

correntes com elevado conteúdo harmónico que, por sua vez, dão origem a distorção nas tensões de 

alimentação da rede. Para quantificar o nível de distorção existente, recorre-se à taxa de distorção 
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harmónica (THD) que corresponde ao quociente entre o valor eficaz das componentes harmónicas e 

o valor eficaz da componente fundamental, como se pode ver em (3.3.4). 

 

 

𝑇𝐻𝐷(%) =
√∑ 𝑈ℎ

2∞
ℎ=2

𝑈1
× 100 

(3.3.4) 

 

A amplitude da tensão das harmónicas pode ser avaliada através da amplitude relativa da 

tensão das harmónicas em relação à tensão da harmónica fundamental. Segundo a NP EN 50160, em 

condições normais de exploração, 95% dos valores eficazes médios de cada harmónica de tensão, 

para cada período de uma semana, medidos em intervalos de 10 minutos, não devem ultrapassar os 

valores indicados na Tabela 3.2. Adicionalmente, a THD da tensão de alimentação, incluindo as 

harmónicas até à ordem 40, não deve ser superior a 8% [49]. Estes valores são válidos para redes BT 

e MT. 

Tabela 3.2 - Tensões Harmónicas até ordem 25 [49]. 

 

As harmónicas de ordem superior a 25 não são contabilizadas, uma vez que apresentam uma 

amplitude pequena para além de que são bastante imprevisíveis devido aos efeitos de ressonância 

que podem ocorrer para altas frequências. 

 

3.3.5 Desequilíbrio de Tensões 

Um sistema de tensões diz-se equilibrado quando constituído por três tensões sinusoidais com 

a mesma amplitude desfasados de 120º entre si, tal como ilustra a Figura 3.15. Quando tal não 

acontece, ie, quando 𝑈1
̅̅ ̅̅ + 𝑈2

̅̅ ̅̅ + 𝑈3
̅̅ ̅̅ ≠ 0, diz-se que o sistema é desequilibrado. 

Harmónicas Ímpares 
Harmónicas Pares 

Não múltiplas de 3 Múltiplas de 3 

Ordem h 
Tensão 

Relativa (%) 
Ordem h 

Tensão 

Relativa (%) 
Ordem h 

Tensão 

Relativa (%) 

5 6,0 3 5,0 2 2,0 

7 5,0 9 1,5 4 1,0 

11 3,5 15 0,5 6…24 0,5 

13 3,0 21 0,5   

17 2,0     

19 1,5     

23 1,5     

25 1,5     
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Segundo a norma a NP EN 50160, para cada período de 1 semana, 95% dos valores eficazes 

médios de 10 minutos da componente inversa das tensões não devem ultrapassar 2% da 

correspondente componente directa. Nas regiões onde os clientes são alimentados por linhas 

parcialmente monofásicas ou bifásicas, podem ocorrer desequilíbrios até 3% [49]. 

 

O método mais correcto para quantificar o desequilíbrio de um sistema trifásico de tensões 

implica a sua decomposição nas três componentes simétricas: directa, inversa e homopolar. Após 

decomposição, cada tensão do sistema trifásico corresponde à soma vectorial das componentes de 

sequência positiva, negativa e homopolar e o desequilíbrio de um sistema trifásico de tensões é obtido 

pela razão entre a componente inversa e a componente directa. 

 

3.3.6 Cavas de Tensão 

Segundo a norma NP EN 50160, define-se por cava de tensão (Figura 3.16) uma diminuição 

brusca do valor eficaz da tensão de alimentação para um valor situado entre 90% e 5% da tensão 

nominal (𝑈𝑛), seguida do seu restabelecimento após um curto espaço de tempo. Por convenção, uma 

cava de tensão apresenta um tempo de duração (𝛥𝑇) compreendido entre 10ms e 1min [49]. 

 

Figura 3.15 - Sistema Trifásico de Tensões Equilibrado. 

Figura 3.16 - Cava de Tensão. 
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As cavas de tensão são, frequentemente, fruto de agentes naturais como intempéries, ventos, 

chuva, descargas atmosféricas que originam curto-circuitos em pontos da rede. A existência de curto-

circuitos origina, por sua vez, um abaixamento de tensão no próprio local propagando-se os efeitos 

pela vizinhança da instalação. Outras causas possíveis podem ser, por exemplo, defeitos de 

isolamento dos equipamentos, incluindo os equipamentos presentes nas instalações dos clientes ou 

até ligação de grandes cargas de carácter indutivo. No último caso, a existência de picos de corrente 

durante os transitórios poderá levar a quedas de tensão apreciáveis devido ao carácter resistivo das 

linhas de distribuição em BT. As cavas de tensão constituem assim um fenómeno característico e 

inerente à exploração de redes de energia eléctrica [5]. 

 

3.3.7 Sobretensões 

As sobretensões são um caso particular de uma variação de tensão, caracterizadas por um 

aumento significativo desta grandeza durante um determinado período de tempo. As sobretensões 

podem ocorrer à frequência da rede ou até alguns MHz, dependendo da sua origem. A Tabela 3.3 

esquematiza as situações mais comuns. 

Anualmente, as instalações dos clientes são alvo de centenas de sobretensões de reduzida 

severidade das quais, geralmente, não resultam consequências significativas. No entanto, 

sobretensões pontuais de intensidade superior podem ser destrutivas para o equipamento sensível 

que não está devidamente protegido. Para protecção dos equipamentos, são instalados “cabos de 

guarda” e descarregadores de sobretensão (DST) nas linhas, subestações e PT que permitem atenuar 

os efeitos dos picos de tensão com uma duração máxima de alguns milissegundos [5]. 

 

Tabela 3.3 - Características das Sobretensões [5]. 

Origem Sobretensão Duração Frequência 
Amortecimento 

com a Distância 

Descargas Atmosféricas Muito Curta (𝜇𝑠) > 10 MHz Forte 

Descargas Electroestáticas Muito Curta (𝑛𝑠)  < 10 MHz Muito Forte 

Comutação Curta (𝑚𝑠) 1 a 200 KHz Médio 

Sobretensão Temporária Longa (𝑠) ou Muito Longa (ℎ) 50 Hz Não existe 
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Capítulo 4 

Capacidade de Hospedagem e 

Metodologia 

4 Capacidade de Hospedagem e Metodologia 

Em qualquer sistema, a maximização do ganho e a optimização de recursos são objectivos 

permanentes. Neste sentido, existe um conceito que importa conhecer e que relaciona a geração 

distribuída com as normas de qualidade vigentes. Trata-se da capacidade de hospedagem (hosting 

capacity) que traduz o limite máximo de geração distribuída que pode ser instalada, sem ultrapassar os 

valores de referência para os indicadores de QEE impostos pelas normas reguladoras [6]. 

Neste capítulo, este conceito será aprofundado e serão propostos 2 métodos para o cálculo da 

capacidade de hospedagem: um relacionado com as sobretensões máximas permitidas e outro com as 

distorções harmónicas máximas admissíveis. 
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4.1 O que é a capacidade de hospedagem? 

Numa rede de distribuição eléctrica a introdução de tecnologias de GD, como painéis 

fotovoltaicos, afecta o desempenho do sistema. De forma mais global, qualquer variação na geração 

ou na carga de um sistema afecta a sua performance. 

Este impacto da GD pode ser quantificado utilizando um conjunto de indicadores que reflectem 

o desempenho do sistema. Em alguns casos, a ligação de GD à rede melhora o desempenho do 

sistema. Noutros, causa a sua deterioração. Essa deterioração torna-se problemática quando 

ultrapassa os limites aceitáveis para as perturbações impostos pelas normas de QEE, no caso 

português, a NP EN 50160. 

Na Figura 4.1, está representado graficamente o conceito de capacidade de hospedagem 

(CH). Neste exemplo, o índice de desempenho do sistema diminui com o aumento de GD. Para 

quantidades pequenas de GD, o índice mantém-se acima do limite mínimo e a performance do sistema 

é aceitável. Já para quantidades superiores de GD instalada, a deterioração da QEE ultrapassa os 

limites definidos e o sistema começa a operar fora da zona recomendada. 

 

Deste modo, a capacidade de hospedagem será a quantidade nominal máxima de GD que se 

pode ligar à rede sem que o desempenho do sistema se torne inaceitável. Esta é uma questão 

importante, pois na área de qualidade de energia este conceito envolve alguns índices como tensões 

e/ou correntes desequilibradas, harmónicas, subtensões, sobretensões, etc. A ultrapassagem destes 

índices é factor limitativo da quantidade máxima de GD passível de ser integrada no sistema. 

No entanto, a instalação de GD nem sempre é nociva aos sistemas. Como referido 

anteriormente, alguns sistemas podem inclusivamente sofrer uma melhoria de desempenho numa fase 

inicial devido a múltiplas razões, como seja a topologia da rede em causa ou a 

distribuição/concentração das cargas. Por exemplo, numa rede extensa onde exista um problema de 

abaixamento significativo do nível de tensão, a inserção de uma tecnologia de GD pode contribuir para 

elevar a tensão localmente contribuindo para a manutenção do valor da tensão dentro dos limites 

impostos pela NP EN 50160 e expressos em (4.1.1). 

Figura 4.1 - Capacidade de Hospedagem – Deterioração Continuada com GD [51] 
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 0,9 × 𝑉𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ≤ 𝑉 ≤ 1,1 × 𝑉𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (4.1.1) 

 

No entanto, a inserção contínua de GD iria causar uma elevação do nível de tensão para lá 

dos 10% superiores à tensão nominal permitidos. Daí que a melhoria da performance de uma rede 

com a introdução de GD possa apenas verificar-se numa fase inicial. O aumento desenfreado da 

produção descentralizada conduzirá sempre a que alguns índices de QEE saiam do seu intervalo de 

fiabilidade garantida. 

A Figura 4.2 ilustra um caso deste género onde podem ser identificadas duas capacidades de 

hospedagem: uma primeira acima da qual o desempenho do sistema piora face à situação sem GD e 

uma segunda acima da qual o desempenho do sistema se torna inaceitável. 

 

De forma simplificada, a metodologia para análise da capacidade de hospedagem de um dado 

sistema segue os seguintes passos [51]: 

I. Escolhe-se um fenómeno e um (ou mais) índices de desempenho; 

II. Determinam-se os limites adequados para o fenómeno escolhido; 

III. Calculam-se os índices de desempenho como função da quantidade de GD instalada. 

IV. Obtém-se a capacidade de hospedagem através de análises estimadas ou experimentais. 

 

Para extrair informação relevante desta análise e ter uma boa aproximação da quantidade de 

GD que pode ser ligada à rede sem prejuízo significativo à QEE, é importante definir indicadores de 

performance (e respectivos limites) adequados. A capacidade de hospedagem depende desta escolha.  

Da metodologia apresentada acima, resulta uma CH para cada fenómeno considerado (amplitude da 

tensão, frequência, distorção harmónica, etc). Será o menor destes valores que determina a 

quantidade máxima de GD que pode ser ligada à rede. 

 

Figura 4.2 – Capacidade de Hospedagem – Melhoria Inicial com GD. 
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A capacidade de hospedagem, para além de ser uma ferramenta útil no dimensionamento de 

um dado sistema, permite ainda uma discussão aberta e justa entre os diferentes stakeholders com 

vista a um equilíbrio transparente dos seus interesses, nomeadamente [51]: 

 Confiabilidade e qualidade da onda de tensão aceitáveis para todos os consumidores; 

 Ausência de barreiras injustas contra novas fontes de geração de energia eléctrica; 

 Custos aceitáveis para o operador de rede. 

 

4.2 Cálculo da Capacidade de Hospedagem via Tensão Máxima 

Admissível 

Um dos métodos utilizados para calcular a capacidade de hospedagem, utiliza como parâmetro 

limitador a variação máxima de tensão admissível. De acordo com a NP EN 50160, os valores eficazes 

das tensões em BT deverão estar compreendidos entre 230V ± 10% (tensões simples) e 400V ± 10% 

(tensões compostas). 

 

 207 𝑉 ≤ 𝑉𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 ≤ 253 𝑉 (4.2.1) 

 360 𝑉 ≤ 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 ≤ 440 𝑉 (4.2.2) 

 

Define-se margem de sobretensão como a diferença entre a amplitude máxima da tensão, 

verificada para um dado cliente, e o valor máximo de sobretensão permitido. Por sua vez, a capacidade 

de hospedagem indica a quantidade máxima de GD que pode ser ligada à rede e para a qual o 

desempenho do sistema ainda é aceitável. 

Neste contexto, pode-se pensar na capacidade de hospedagem como a quantidade de 

potência que, quando ligada à rede, provoca uma elevação da tensão igual à margem de sobretensão. 

Uma vez que diferentes clientes em diferentes pontos da rede têm margens de sobretensão diferentes, 

também a sua CH será distinta. 

 

A conexão de um gerador a um ponto de uma linha de distribuição provoca o mesmo aumento 

relativo de tensão a todos os pontos a jusante do gerador. Desta forma, o que importa é o valor mais 

baixo da margem de sobretensão a jusante do ponto onde o gerador foi interligado [52]. A capacidade 

de hospedagem, neste caso, pode ser calculada através de (4.2.3): 

 

 
𝑃𝑚𝑎𝑥 =

𝑉2

𝑅
× 𝛿𝑉𝑚𝑎𝑥 (4.2.3) 

 

Onde 𝛿𝑉𝑚𝑎𝑥 =
Δ𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑉
  é a margem de sobretensão relativa (em %) e Δ𝑉𝑚𝑎𝑥 é a margem de 

tensão absoluta (em Volt). 
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De forma a ter-se uma maior sensibilidade aos factores que contribuem para a CH utiliza-se a 

relação (4.2.4): 

 

 
𝑅 = 𝜌 ×

𝑙

𝐴
 (4.2.4) 

 

Onde 𝑅 [Ω] é a resistência de um cabo de comprimento 𝑙 [𝑚], secção 𝐴 [𝑚2] e resistividade 

eléctrica 𝜌 [Ω. 𝑚]. Esta relação é válida para materiais uniformes e isotrópicos, com secções 

transversais também uniformes, logo aplica-se aos fios condutores. 

 

 Da combinação de (4.2.3) e (4.2.4) podem tirar-se as seguintes relações: 

 A capacidade de hospedagem é proporcional ao quadrado da tensão; 

 A capacidade de hospedagem varia linearmente com a margem de sobretensão; 

 A capacidade de hospedagem varia linearmente com a secção transversal do cabo; 

 A capacidade de hospedagem é inversamente proporcional à distância entre o 

transformador e o gerador distribuído. 

 

Na prática, não é possível alterar estes parâmetros individualmente sem impactar os restantes. 

Por exemplo, a variação da secção transversal de um cabo vai ter efeitos na margem de sobretensão. 

 

De forma a compreender como a capacidade de hospedagem varia com as diferentes 

grandezas que a influenciam, procedeu-se ao cálculo da mesma para diferentes comprimentos e 

secções transversais de cabos eléctricos. Considerou-se uma tensão nominal de 400 𝑉, margem de 

sobretensão relativa de 1% e resistividade do cobre de 1,68 × 10-8 [Ω.m]. Os resultados podem ser 

consultados na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 - Capacidade de Hospedagem para diferentes comprimentos e secções [52]. 

Secção  

𝑨 [𝒎𝒎𝟐] 

Comprimento do Cabo 𝒍 [𝒎] 

50 200 500 2000 

25 47,6 𝑘𝑊 11,9 𝑘𝑊 4,8 𝑘𝑊 1,2 𝑘𝑊 

50 95,2 𝑘𝑊 23,8 𝑘𝑊 9,5 𝑘𝑊 2,4 𝑘𝑊 

120 228,6 𝑘𝑊 57,1 𝑘𝑊 22,9 𝑘𝑊 5,7 𝑘𝑊 

240 457,1 𝑘𝑊 114,3 𝑘𝑊 45,7 𝑘𝑊 11,4 𝑘𝑊 

 

Por exemplo, para um cabo de comprimento 50 m e secção de 25 mm2 procede-se ao cálculo 

da CH utilizando (4.2.3) e (4.2.4), como se pode ver em (4.2.5): 

 



 

54 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝑉2

𝑅
× 𝛿𝑉𝑚𝑎𝑥 =

𝑉2

𝜌 ×
𝑙
𝐴

× 𝛿𝑉𝑚𝑎𝑥 =
4002

1,68 × 10−8 ×
50

25 × 10−6

× 0,01 = 47,6 𝑘𝑊 (4.2.5) 

 

De onde se conclui que, nas condições apresentadas, a instalação de 47,6 kW de GD causaria, 

no máximo, uma sobretensão de 1% no ponto de acoplamento comum do sistema. 

 

Os cálculos acima são válidos para unidades de GD trifásicas. Para unidades monofásicas, a 

impedância do neutro (caminho de retorno para um gerador monofásico) tem de ser tomada em 

consideração e a tensão nominal passa a ser a tensão fase-terra igual a 230 V. Especificando a 

expressão (4.2.3) para o caso de unidades de GD monofásicas, a capacidade de hospedagem vem 

dada por (4.2.6). 

 

 
𝑃max 1𝐹 =

𝑉𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠
2

𝑅𝑓𝑎𝑠𝑒 + 𝑅𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜
× 𝛿𝑉𝑚𝑎𝑥 (4.2.6) 

 

Caso 𝑅𝑓𝑎𝑠𝑒 = 𝑅𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜, a capacidade de hospedagem vem dada por (4.2.7) 

 

 
𝑃max 1𝐹 =

𝑉𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠
2

2 × 𝑅𝑓𝑎𝑠𝑒
× 𝛿𝑉𝑚𝑎𝑥 = 

 

(4.2.7) 

                                                       𝑃max 1𝐹 =

(
𝑉𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜

√3
)

2

2 × 𝑅𝑓𝑎𝑠𝑒
× 𝛿𝑉𝑚𝑎𝑥 = 

 

                                                       𝑃max 1𝐹 =
1

6
×

𝑉𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜
2

𝑅𝑓𝑎𝑠𝑒
× 𝛿𝑉𝑚𝑎𝑥 = 

 

                                                       𝑃max 1𝐹 =
1

6
× 𝑃max 3𝐹  

 

Logo, para cabos cuja resistência de fase seja igual à resistência de neutro, a capacidade de 

hospedagem de uma unidade monofásica é 1/6 da CH de uma unidade de GD trifásica [52]. Assim, as 

capacidades de hospedagem calculadas na Tabela 4.1 seriam seis vezes menores caso as unidades 

de GD em causa fossem monofásicas. 

 

Da análise da Tabela 4.1, verifica-se ainda que a capacidade de hospedagem depende 

fortemente do comprimento e secção dos cabos de alimentação. Para distâncias curtas, podem ser 

ligados alguns kilowatt de GD antes que a sobretensão ultrapasse 1%. Nestes casos, a capacidade 

térmica dos cabos provavelmente será excedida antes que a tensão saia dos limites permitidos. Já 
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para distâncias superiores, existe uma maior probabilidade da sobretensão ser o factor limitador, 

principalmente em cabos de pequena secção transversal. 

 

Através da metodologia apresentada, é possível calcular a capacidade de hospedagem de 

uma rede tendo como factor limitador a tensão máxima admissível. Para tal é necessário conhecer-se 

a tensão nominal, a resistência e a margem de sobretensão no ponto onde a CH está a ser calculada.  

 

4.2.1 Estimação da Capacidade de Hospedagem com recurso a medições 

Como visto anteriormente, para calcular a capacidade de hospedagem é necessário conhecer 

a margem de sobretensão. Para tal, o método mais apropriado seria a realização de medições da 

variação de amplitude da tensão para um elevado número de clientes durante um período de tempo 

representativo. No entanto, este processo é sempre uma estimação, uma vez que é impossível realizar 

medições em todos os pontos e para todos os clientes. Assim, os valores medidos servem como 

amostras de uma população que são depois projectados para descrever a informação em falta e 

permitir caracterizar um dado parâmetro da população.  

Tal processo, no entanto, não é uma opção em muitas situações devido ao seu custo, ao tempo 

que requer ou à ausência de equipamentos apropriados. Actualmente, existem equipamentos que 

permitem monitorizar a frequência, a amplitude, a forma de onda e a simetria do sistema trifásico. 

Equipamentos desta natureza permitem o registo da magnitude da tensão e corrente a intervalos 

regulares, por exemplo, uma vez a cada 10 minutos como exigido pela NP EN 50160 [49]. Estes dados 

são bastante valiosos, uma vez que permitem não só calcular a capacidade de hospedagem mas 

também ajudar na coordenação da tensão das redes de distribuição em geral. 

Operadores de rede e clientes em vários países têm procedido à instalação de medidores de 

energia deste género, inclusive para clientes residenciais. A Suécia, por exemplo, foi pioneira a nível 

europeu neste âmbito. De 2003 a 2009 instalou contadores inteligentes em 90% das habitações 

afectando cerca de 5,2 milhões de consumidores. Neste enquadramento, o registo da tensão e corrente 

de 10 em 10 minutos corresponde a cerca de 275 Gb de dados por ano. Actualmente, o processamento 

destes dados, apesar de não ser impossível, continua a ser desafiante. O Investimento estimado desta 

operação rondou os 1,5 mil milhões de euros e permitiu aumentar a consciencialização energética dos 

consumidores, bem como permiti-los conhecer, com maior detalhe, os seus gastos energéticos 

efectivos [53]. 

Em Portugal, o primeiro passo nesta direcção foi dado em 2007 pela EDP Distribuição através 

do lançamento do projecto InovGrid – um projecto pioneiro a nível europeu cujo objectivo é revolucionar 

as redes e a sua forma de interacção com os consumidores. Como principais objectivos, destacam-se 

a automação da gestão das redes eléctricas, tornando-as capazes de controlar e gerir o estado da 

rede de distribuição, reduzir os custos de operação, promover a eficiência energética e a 

sustentabilidade ambiental, dando ao cliente ferramentas que lhe permitam ter um controlo diário dos 

seus consumos e, por fim, potenciar a penetração de energias renováveis [54]. 

Deste modo, em final de 2010 Évora tornou-se a primeira InovCity com 30 mil clientes de BT 

(domésticos, pequeno comércio e indústria) ligados a este sistema eléctrico integrado e inteligente 
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[55]. Desde então, já foram instalados cerca de 693 mil contadores inteligentes tendo a maioria (65%) 

sido instalados no ano de 2016. Para 2017 está planeada a instalação de mais 600 mil contadores 

inteligentes focados no preenchimento a 100% do perímetro urbano das capitais de distrito (excepto 

Lisboa e Porto a 50%). Desta forma, prevê-se que no final de 2017 estejam abrangidos cerca de 1,3 

milhões de clientes o que corresponde a 20% do total de clientes em BTN. 

 

Mesmo que não existam medidores instalados nos locais que interessa analisar, é sempre 

possível realizar uma campanha local durante um certo período de tempo. Quando o objectivo é 

determinar a capacidade de hospedagem, o interesse é principalmente nas zonas com menor margem 

de sobretensão. De (4.2.3) sabe-se que a capacidade de hospedagem é tanto menor quanto menor 

for a margem de sobretensão e quanto maior for a “distância eléctrica” (𝑅 elevado). Ambas as 

grandezas variam ao longo das linhas e não é possível estabelecer regras gerais para a localização 

que determina a capacidade de hospedagem. 

Quando a GD está ligada a uma rede de distribuição MT, a capacidade de hospedagem é, na 

maior parte das vezes, determinada pela margem de sobretensão no lado secundário de um 

transformador de distribuição cuja relação de transformação seja pequena, ie, um transformador 

elevador. Medições neste ponto são fortemente recomendadas [52]. 

Ao longo da linha, a margem de sobretensão irá aumentar, dependendo da queda de tensão 

durante a carga mínima mas, ao mesmo tempo, a resistência total até a fonte aumentará e, portanto, 

a capacidade de hospedagem poderá ainda ser menor. Devido a esta imprevisibilidade, é 

recomendado que se meçam igualmente alguns locais remotos, em particular aqueles com pequena 

carga mínima. 

Quando possível, as medições devem durar um ano completo para cobrir eventuais variações 

sazonais. Caso não seja possível, as medições devem cingir-se a algumas semanas preferencialmente 

durante o período conhecido de carga mínima. 

 

4.2.2 Estimação da Capacidade de Hospedagem sem recurso a medições 

Quando, por limitações temporais ou financeiras, não for possível realizar medições, a margem 

de sobretensão pode ser estimada através do seguinte procedimento [52]: 

1. Utiliza-se como ponto de partida a tensão mais elevada no barramento de MT; 

2. Estima-se a queda de tensão ao longo do barramento de MT durante o período de 

menor carga. 

3. Se necessário, estima-se igualmente a queda de tensão ao longo do transformador 

MT/BT e ao longo da alimentação em BT; 

4. Adiciona-se o incremento de tensão devido aos transformadores (até 5%). 

5. A margem de sobretensão será a diferença entre este valor e o valor máximo de tensão 

admissível, como se vê em (4.2.8) e (4.2.9). 
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 𝛿𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (4.2.8) 

 

 𝛿𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 − (𝑉𝑚𝑎𝑥𝑀𝑇
− Δ𝑉𝑀𝑇 − Δ𝑉𝐵𝑇 + Δ𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠) (4.2.9) 

 

Na Figura 4.3 é possível visualizar a execução das várias etapas deste método. É necessário 

ter em conta que se trata de um método relativamente grosseiro e que depende muito dos 

pressupostos assumidos e da qualidade das estimativas. 

 

4.3 Cálculo da Capacidade de Hospedagem via Distorção Harmónica 

Máxima Admissível 

Como visto anteriormente, para cada indicador de desempenho é possível calcular uma 

capacidade de hospedagem, ie, calcular a quantidade de GD máxima que pode ser instalada num 

dado ponto de uma rede sem perturbar excessivamente esse mesmo indicador. Como referido, os 

limites admissíveis de variação são definidos pela NP EN 50160. No método anterior, foi calculada a 

capacidade de hospedagem tendo em conta a tensão máxima admissível. No método apresentado de 

seguida, o parâmetro limitador é a distorção harmónica máxima admissível. 

A geração distribuída, como a eólica e a fotovoltaica, utiliza conversores electrónicos como 

interface para o acoplamento com a rede tornando-se uma potencial fonte de correntes harmónicas 

[51]. A corrente não-sinusoidal introduzida pode levar a distorção da tensão na rede para valores 

inadequados. Neste contexto, a capacidade de hospedagem harmónica pode ser definida como a 

quantidade máxima de GD que pode ser ligada à rede sem ultrapassar o limite de distorção harmónica 

em quaisquer das componentes harmónicas individuais de tensão. 

Seguindo a mesma lógica apresentada no início deste capítulo, a Figura 4.4 mostra que o 

aumento de GD diminui o índice de desempenho do sistema (aumenta a distorção harmónica). De 

igual forma, a capacidade de hospedagem obtém-se para o valor de GD que torna o índice de 

desempenho, neste caso a distorção harmónica, inaceitável. 

Figura 4.3 - Estimação Teórica da Capacidade de Hospedagem [52]. 
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Como visto no subcapítulo 3.3.4, a NP EN 50160 exige que, para cada período de uma 

semana, 95% dos valores eficazes médios de 10 minutos de cada tensão harmónica não excedam os 

limites definidos na Tabela 3.2. Adicionalmente, a THD da tensão de alimentação, incluindo as 

harmónicas até ordem 40, não deve ser superior a 8%. A ultrapassagem destes valores é considerada 

distorção inaceitável. 

Para calcular, quantitativamente, a capacidade de hospedagem harmónica assume-se um 

instante particular do sistema eléctrico sob análise. À semelhança da metodologia apresentada em 

[56], utiliza-se um equivalente de Norton que representa uma situação genérica para uma distorção 

harmónica de ordem h - Figura 4.5. 

 �̇�𝑢−ℎ é a impedância harmónica equivalente de ordem h do sistema no ponto de conexão ao 

barramento em análise; 

 𝐼�̇�−ℎ é a corrente harmónica equivalente de ordem h produzida pelo sistema; 

 �̇�𝑢−ℎ é a tensão harmónica de ordem h no barramento. 

  

A relação entre as variáveis apresentadas na Figura 4.5 é dada pela Lei de Ohm e está 

representada em (4.3.1). 

Figura 4.4 – Capacidade de Hospedagem via Distorção Harmónica Máxima Admissível [52]. 

Figura 4.5 - Circuito Equivalente de Norton de ordem h. 
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𝐼�̇�−ℎ =

�̇�𝑢−ℎ

�̇�𝑢−ℎ

 (4.3.1) 

 

A distorção harmónica de fundo (�̇�𝑢−ℎ) é devida não só às distorções harmónicas do nível de 

tensão do barramento em análise mas também às redes a montante e a jusante [56]. Se o ponto de 

ligação não tiver conteúdo harmónico prévio, ie, se se tratar de um barramento sem distorção de fundo, 

�̇�𝑢−ℎ e 𝐼�̇�−ℎ são iguais a zero. Trata-se de um resultado particular deste procedimento genérico. 

 

Utilizando as grandezas apresentadas, pode-se definir capacidade de hospedagem harmónica 

como o valor máximo da corrente harmónica que conduz a tensão harmónica para o limite de distorção 

máximo admissível [56]. Denominando 𝑉𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒−ℎ como o valor da tensão harmónica máxima, a 

capacidade de hospedagem harmónica de ordem h pode ser calculada através de (4.3.2): 

 

 |(�̇�𝑢−ℎ + �̇�𝐶𝐻−ℎ) ∙ �̇�𝑢−ℎ| = 𝑉𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒−ℎ (4.3.2) 

 

Onde 𝐼𝐶𝐻−ℎ é a capacidade de hospedagem da corrente harmónica de ordem h. Tal significa 

que o limite para a tensão harmónica de ordem h será atingido quando a corrente 𝐼𝐶𝐻−ℎ for injectada 

no barramento. 

Definindo as correntes como: 

 𝐼�̇�−ℎ = 𝐼𝑢−ℎ ∙ 𝑒𝑗𝛼 (4.3.3) 

 𝐼�̇�𝐻−ℎ = 𝐼𝐶𝐻−ℎ ∙ 𝑒𝑗𝜃 (4.3.4) 

 

Pode-se escrever (4.3.5) da seguinte forma: 

 

 

𝐼𝐶𝐻−ℎ = −𝐼𝑢−ℎ ∙ cos(𝛼 − 𝜃) + √𝐼𝑢−ℎ
2 ∙ [cos2(𝛼 − 𝜃) − 1] + (

𝑉𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒−ℎ

𝑍𝑢−ℎ
)

2

  (4.3.5) 

 

Onde 𝑍𝑢−ℎ é o valor absoluto da impedância �̇�𝑢−ℎ 

 

4.3.1 Avaliação da Capacidade de Hospedagem para o Pior e Melhor Cenário 

A interpretação da equação apresentada em (4.3.5) permite a avaliação da capacidade de 

hospedagem harmónica para o melhor e pior caso. 

 

O pior cenário, aquele que conduz ao valor mínimo para a capacidade de hospedagem 

harmónica, é obtido quando a corrente injectada no barramento tem a mesma fase que a distorção 
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harmónica do sistema, ie, quando 𝛼 − 𝜃 = 0°. Particularizando (4.3.5) para esta situação, obtém-se o 

valor mínimo da capacidade de hospedagem, calculado em (4.3.6). 

 

 

𝐼𝐶𝐻−ℎ = −𝐼𝑢−ℎ ∙ cos(0°) + √𝐼𝑢−ℎ
2 ∙ [cos2(0°) − 1] + (

𝑉𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒−ℎ

𝑍𝑢−ℎ
)

2

 ⇔   

 

 
⇔ 𝐼𝐶𝐻−ℎ = −𝐼𝑢−ℎ +

𝑉𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒−ℎ

𝑍𝑢−ℎ
  (4.3.6) 

 

Analogamente, o melhor caso será aquele que conduz a capacidade de hospedagem 

harmónica ao seu valor máximo e verifica-se quando 𝐼�̇�−ℎ e 𝐼�̇�𝐻−ℎ estão em oposição de fase, ou seja, 

𝛼 − 𝜃 = 180°. °. Particularizando (4.3.5) para esta situação, obtém-se o valor máximo da capacidade 

de hospedagem, calculado em (4.3.7). 

 

𝐼𝐶𝐻−ℎ = −𝐼𝑢−ℎ ∙ cos(180°) + √𝐼𝑢−ℎ
2 ∙ [cos2(180°) − 1] + (

𝑉𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒−ℎ

𝑍𝑢−ℎ
)

2

 ⇔   

 

 
⇔ 𝐼𝐶𝐻−ℎ = 𝐼𝑢−ℎ +

𝑉𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒−ℎ

𝑍𝑢−ℎ
  (4.3.7) 

 

Em ambos os cenários, não é necessário conhecer as fases das correntes harmónicas 

injectadas no barramento. Não obstante, a capacidade de hospedagem varia dentro de um intervalo 

cujo valor mínimo é dado por (4.3.6) e o valor máximo por (4.3.7). Este intervalo é tanto maior quanto 

maior for a distorção harmónica máxima admissível, 𝑉𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒−ℎ. 

Para o caso do barramento sem distorção de fundo, tem-se �̇�𝑢−ℎ = 0 e 𝐼�̇�−ℎ = 0. Aplicando 

tal resultado a (4.3.3) obtém-se (4.3.8): 

 

 𝐼�̇�−ℎ = 𝐼𝑢−ℎ ∙ 𝑒𝑗𝛼 = 0 ⇒ 𝐼𝑢−ℎ = 0 (4.3.8) 

  

Por sua vez, substituindo (4.3.8) em (4.3.6) e (4.3.7) obtém (4.3.9).  

 

 
𝐼𝐶𝐻−ℎ = 0 +

𝑉𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒−ℎ

𝑍𝑢−ℎ
  (4.3.9) 

 

De onde se conclui que, para o caso do barramento sem distorção de fundo, a capacidade de 

hospedagem é igual tanto para o melhor caso como para o pior e igual a (4.3.9). 

 

Como ficou evidenciado nas expressões apresentadas, para calcular a capacidade de 

hospedagem efectiva é necessário conhecer o valor das impedâncias harmónicas do sistema sob 
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análise. Para determinar valores aproximados destas impedâncias, existem várias 

metodologias/medições que podem ser aplicadas e que são abordadas por vários autores [57]–[62]. 

Nesta dissertação, estes métodos não serão explorados em detalhe. 

 

4.3.2 Procedimento para Avaliação da Capacidade de Hospedagem  

Para avaliação da capacidade de hospedagem harmónica, o trabalho desenvolvido por [56] 

estabelece as linhas orientadoras do procedimento que deve ser aplicado para cada harmónica de 

ordem h: 

1. Escolher um barramento e definir/verificar qual a distorção harmónica máxima 

admissível (𝑉𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒−ℎ). No caso português, esse limite é definido pela NP EN 50160; 

2. Determinar a impedância harmónica equivalente do sistema de ordem h (�̇�𝑢−ℎ); 

3. Medir a distorção harmónica de fundo do barramento em análise (�̇�𝑢−ℎ); 

4. Calcular a corrente harmónica equivalente de ordem h produzida pelo sistema através 

de (4.3.1). Se a distorção de fundo no barramento for nula, esta corrente é igual a zero. 

5. Calcular a capacidade de hospedagem harmónica para o pior caso (4.3.6) e para o 

melhor caso (4.3.7); 

Caso sejam conhecidos os ângulos de fase das correntes (𝛼 e 𝜃), a estimativa da capacidade 

de hospedagem pode ser efectuada com maior rigor utilizando a equação (4.3.5). Em alguns projectos, 

tal pode ser uma exigência para evitar que a avaliação seja demasiado conservadora.  
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Capítulo 5 

Case Study: 

Cálculo da Capacidade de Hospedagem de uma Rede Real 

5 Case Study – Cálculo da Capacidade de Hospedagem de 

uma Rede Real 

Neste capítulo será apresentado um Case Study realizado e os principais resultados que dele 

derivaram. O objectivo principal deste estudo foi aplicar as metodologias propostas no Capítulo 4 a uma 

rede real utilizando dados provenientes de medições locais e dados de simulação. 
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5.1 Contexto e Abordagem 

As medições locais foram realizadas pela EDP Distribuição durante 12 semanas 

(Agosto/Setembro/Outubro de 2014) utilizando um medidor QWave Power, que permite avaliar uma 

panóplia de indicadores de QEE. Quanto às simulações computacionais, foram efectuadas através do 

software de simulação DPlan durante Julho/Agosto de 2016 nas instalações da EDP Distribuição, em 

Lisboa. 

 

O estudo está estruturado da seguinte forma: 

1. Simulação Computacional 

a. Caracterização do Sistema;  

b. Avaliação dos Parâmetros das Linhas; 

c. Cálculo da Capacidade de Hospedagem via Tensão Máxima Admissível 

d. Cálculo da Capacidade de Hospedagem Experimental. 

2. Medições Locais 

a. Análise dos dados recolhidos através do medidor QWave Power; 

b. Cálculo da Capacidade de Hospedagem via Tensão Máxima Admissível. 

3. Comparação dos resultados simulados VS medidos. 

 

Em suma, o objectivo deste Case Study é avaliar, para uma rede real, qual o máximo de 

geração fotovoltaica que pode ser instalada sem causar grandes impactos nos índices de QEE. Para 

tal, foram realizadas simulações e medições e, para ambos os casos, aplicados os métodos 

apresentados no Capítulo 4. 

Comparando os resultados de ambos os panoramas, procurou-se perceber se as previsões 

teóricas e simulações são (ou não) uma representação fiável da realidade. Por fim, teceram-se 

algumas comparações e chegou-se ao valor da capacidade de hospedagem mais aproximado do real. 

 

5.2 Simulação Computacional 

As simulações computacionais efectuadas e cujos resultados se apresentam de seguida foram 

realizadas através do software DPlan, uma ferramenta de análise e optimização de redes de 

distribuição desenvolvida pela empresa AmberTree e utilizado pela EDP Distribuição. 

O DPlan permite fazer o planeamento das operações normais de uma rede de distribuição mas 

também planear possíveis expansões da rede ou simular situações de emergência e restauro do 

funcionamento normal do sistema. O software recorre aos mais avançados algoritmos de análise e 

optimização e apresenta os resultados através de uma interface gráfica intuitiva e com base na 

geografia real das redes (Figura 5.1). 
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Algumas das funcionalidade do DPlan são: 

 Optimização; 

 Fiabilidade, Qualidade do Sistema e reposição em caso de falha; 

 Análise de Trânsito de Energia e Curto-Circuitos; 

 Alocação de cargas e expansão de área; 

 Visualização e emissão de relatórios; 

 Edição e gestão de dados; 

 Cartografia e Ortofotografia [63]. 

 

Existem dois modos de funcionamento do software: 

1. Modo Cronométrico: Implica o conhecimento e carregamento dos valores das 

principais grandezas eléctricas que são estipulados como constantes. 

 

2. Modo Probabilístico: Cada carga é representada por uma variável aleatória, logo as 

correntes e tensões são também variáveis aleatórias. Cada carga segue uma 

distribuição Bernoulli, no entanto o somatório de todas as cargas segue uma 

distribuição aproximadamente normal. O valor exacto das grandezas em cada instante 

não é garantido, ao invés, existe uma determinada probabilidade de ocorrência que 

depende da distribuição utilizada. 

 

Para aplicação das funcionalidades do DPlan e realização do estudo proposto, escolheu-se 

uma rede BT com forte penetração fotovoltaica e para a qual já existiam registos de medições locais 

para servir de comparação. A caracterização completa desta rede encontra-se no capítulo seguinte. 

Figura 5.1 - Exemplo de uma análise em DPlan [63]. 
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5.2.1 Caracterização do Sistema 

Para a realização do estudo proposto, foi feita uma pesquisa de redes BT que contivessem 

uma elevada quantidade de GD fotovoltaica instalada, múltiplas saídas e pontos remotos afastados do 

posto de transformação. À luz destes critérios, escolheu-se a rede a jusante do PT X (nome fictício por 

efeitos de confidencialidade de informação), localizado num dado concelho de Portugal. Como se pode 

ver na Figura 5.2, trata-se de uma zona industrial com um número significativo de painéis fotovoltaicos 

instalados no topo dos edifícios. 

 

Após a escolha da rede verificou-se que algumas cargas não estavam devidamente 

caracterizadas, o que fazia com que a informação respeitante às mesmas não fosse carregada para o 

DPlan. Deste modo, procedeu-se à caracterização das cargas e nós sem informação através do 

software SIT-CITRIX. A atribuição das potências em falta foi feita por semelhança/consistência dos 

valores das potências em redor. Para além disso, confirmou-se com o produtor que não tinham sido 

realizadas alterações na rede nem instalação de GD adicional.  

A Figura 5.4 mostra a topologia física da rede, enquanto a Figura 5.3 mostra como é feita a 

caracterização de um elemento da rede e quais os seus atributos. Ambas as figuras são screenshots 

retirados do software SIT-CITRIX. 

Figura 5.2 - Zona alimentada pelo PT X (Google Maps). 
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Após a rede estar completamente caracterizada, procedeu-se ao estudo da mesma em DPlan, 

como se pode ver na Figura 5.5. Como desejado, trata-se de uma rede com forte penetração 

fotovoltaica e com múltiplas saídas do PT. Como se pretendia, tem ainda alguns pontos remotos 

afastados do PT, como sejam os nós na parte sul da linha representada a cor-de-rosa. 

Figura 5.4 - Vista da Rede em Análise (SIT-CITRIX). 

Figura 5.3 - Caracterização das cargas e nós sem informação (SIT-CITRIX). 
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O esquema da Figura 5.6 representa a topologia lógica da rede em análise: 

 

 

Figura 5.5 - Vista DPlan da rede em análise. 

Figura 5.6 - Topologia Lógica da Rede em Análise. 
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Onde 𝑉𝐺 = 400 𝑉 é a tensão à saída do PT e 𝐿𝑅,𝑉,𝐿,𝐴 são as 4 saídas do PT correspondentes 

às linhas rosa, verde, laranja e azul, respectivamente. Note-se que cada linha contém um conjunto de 

cargas (consumidoras de energia) mas também vários conjuntos de painéis fotovoltaicos (geradores 

de energia). A descrição da quantidade de GD instalada por linha é feita na Tabela 5.2. 

 

A Figura 5.7 não é mais do que um zoom da Figura 5.5, mas permite ver com maior detalhe 

as ligações no ponto de acoplamento do sistema. Basicamente, o PTS tem 2 entradas em MT 

(representadas a cinzento) e 5 saídas em BT. Destas cinco, a linha representada a rosa claro e com a 

nomenclatura “25/IP” foi desconsiderada na análise efectuada por se tratar da alimentação para 

iluminação pública. 

 

Os dados relativos ao PTS podem ser consultados na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 - Características do PTS X 

Características PTS X 

Transformador Trifásico MT/BT 30 kV / 400 V 

Potência Nominal 630 kVA 

Potência Total Contratada (Consumo) 718,30 kVA 

Potência Total de Microprodução 139,24 kW 

Figura 5.7 - PTS e Saídas. 
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Como apresentado no subcapítulo 2.2.1 (pág. 17), a potência total de microprodução tem como 

limite máximo 20% da potência nominal do PT respectivo. Observando a Tabela 5.1, vê-se que, para 

a rede em análise, esse limite já foi ligeiramente ultrapassado, como mostra (5.2.1). 

 

 𝑃𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑔𝑒𝑟𝑎çã𝑜

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
=

139,24

630
= 22,1% (5.2.1) 

 

De seguida, realizou-se o levantamento do número de unidades de microprodução, e 

respectivas potências, para cada uma das saídas. Esta informação pode ser consultado na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 - Nº de unidades de GD instaladas e respectiva potência por linha. 

Nº PV´s Instalados Potência (kW) 
 

Linhas 1,70 3,45 3,68 Total (kW) 

Rosa 1 1 7 30,91 

Verde 0 3 8 39,79 

Laranja 0 3 10 47,15 

Azul 0 3 3 21,39 

Total (kW) 1,70 34,50 103,04 139,24 

  

 

Uma vez que estas unidades foram instaladas ao abrigo da legislação da microprodução, 

nenhuma delas tem uma potência superior a 5,75 kW. No total temos 28 unidades de 3,68 kW, 10 

unidades de 3,45 kW e apenas 1 unidade de 1,70 kW.  

 

Neste capítulo, foi feita a descrição do sistema no que concerne a sua topologia e principais 

potências em jogo. No subcapítulo seguinte, cada linha será analisada individualmente com especial 

atenção à variação de tensão máxima que pode ocorrer em cada uma delas. 

 

  

5.2.2 Avaliação dos Parâmetros das Linhas  

 

Após a caracterização completa da rede realizada no ponto anterior, simulou-se o seu 

funcionamento, utilizando o modo probabilístico do DPlan. Escolheu-se este modo pela inexistência de 

dados de monitorização suficientes para utilizar o modo cronométrico, mas também porque permite 

representar a dinâmica de uma rede real em que a geração e a carga são eventos não-determinísticos.  

 

Os resultados da simulação do sistema, por linha, podem ser consultados na Tabela 5.3. 
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Tabela 5.3 - Resultados de Simulação da Rede em DPlan. 

Resultados Simulação Rede 

Parâmetros 𝑳𝑹 𝑳𝑽 𝑳𝑳 𝑳𝑨 

Comprimento Total da Rede 1620,47 m 228,71 m 216,28 m 267,93 m 

Nº Total de Nós 64 23 30 15 

Nº Total de Nós LOAD 24 11 15 7 

Nº Total de Ramos 71 26 30 18 

Carga de Pico 109,12 kW 13,84 kW 6,58 kW 27,36 kW 

Potência Total Contratada (consumo) 273,25 kVA 165,60 kVA 162,15 kVA 117,30 kVA 

Potência Total Microgeração 30,91 kVA 39,79 kVA 47,15 kVA 21,39 kVA 

Ponta na Saída (BT) 109,10 kW 13,80 kW 6,60 kW 27,40 kW 

Variação de Tensão Máxima (BT) 7,28 % 1,29 % 0,14 % 0,70 % 

Potência de Perdas (BT) 8,04 kW 0,37 kW 0,07 kW 0,29 kW 

Energia Anual de Perdas (BT) 5,07 MWh 0,24 MWh 0,04 MWh 0,18 MWh 

Energia Anual Não Fornecida (ENF) 41,49 kWh 1,40 kWh - 3,42 kWh 

Número Anual de Interrupções (BT) 0,04 0,00 - 0,00 

Factor de Potência 0,93 0,93 0,93 0,93 

 

A partir da análise da Tabela 5.3 podem tirar-se várias ilações, tais como: 

 A linha rosa (𝐿𝑅) não só é a mais comprida como a que tem maior nº de cargas ligadas 

e, consequentemente, aquela que requer maior potência. Tem uma potência de ponta 

quase 10x superior à média das restantes 3 linhas. 

 A variação de tensão máxima da 𝐿𝑅 é também a maior das 4 e tal deve-se não só à 

extensão da rede, mas também ao facto da GD só suprir cerca de 11,3% das 

necessidades energéticas das cargas ligadas à linha. A GD instalada garante 24,0% 

da potência total contratada para a linha verde (𝐿𝑉), 29,1% para a linha laranja (𝐿𝐿) e 

18,2% para a linha azul (𝐿𝐴). 

 Pelas razões enunciadas anteriormente, é natural que os valores da potência/energia 

de perdas e ENF da 𝐿𝑅 sejam também os mais elevados. 

 Quanto às linhas verde e laranja, são idênticas em comprimento e potência total 

contratada. No entanto, a variação da tensão máxima e a potência de perdas são 

significativamente inferiores na 𝐿𝐿, uma vez tem mais GD instalada e carga de pico 

50% inferior. 
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 Verifica-se que o limite máximo de variação da tensão admitido pela NP EN 50160 

(10%) foi cumprido em todas as linhas.  

 

Apesar da variação de tensão máxima nas 4 linhas estar dentro dos limites impostos, decidiu-

se correr novo trânsito de energia e avaliar a tensão para cada nó. Para destacar visualmente quais 

os nós em não-conformidade utilizou-se um filtro de tensão, como se pode ver na Figura 5.8. 

 

Verifica-se que os nós mais afastados do feeder na linha rosa estão com valores de tensão 

muito perto do limite mínimo (representados a amarelo) e, em dois deles, o valor mínimo já foi, 

efectivamente, ultrapassado (representados a vermelho). Como explicado anteriormente, em pontos 

remotos das redes estes problemas são comuns, uma vez que quanto maior a distância ao PT, maior 

a resistência e, consequentemente, maior a queda de tensão. E, tal como foi dito no capítulo 4.1 

(página 50), uma forma de combater este problema é colocar GD nestes nós para elevar o nível de 

tensão e colmatar parte das necessidades energéticas. 

Quanto à questão do aumento da queda de tensão com a resistência dos cabos, esta será 

explorada no subcapítulo seguinte, 5.2.3, no âmbito do cálculo da capacidade de hospedagem. 

Figura 5.8 - Rede com Filtro de Tensão (DPlan). 
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5.2.3 Cálculo da Capacidade de Hospedagem via Tensão Máxima Admissível 

Neste ponto aplicar-se-á a metodologia proposta no capítulo 4.2 para calcular a capacidade 

de hospedagem da rede através do cálculo da CH individual de cada uma das 4 linhas que a 

constituem. Em particular, será utilizada a estimação proposta no subcapítulo 4.2.2, uma vez que esta 

análise é feita sem recurso aos valores medidos experimentalmente. O estudo análogo, ie, utilizando 

os valores das medições será realizado no subcapítulo 5.3.2. 

 

Com vista a obter um valor estimado para a margem de sobretensão, 𝛿𝑉𝑚𝑎𝑥, e, 

consequentemente, calcular a capacidade de hospedagem segue-se então o procedimento descrito 

em 4.2.2 e exemplificado na Figura 4.3.  

 

Como ponto de partida, utiliza-se a tensão mais elevada no barramento de média-tensão, 

𝑉𝑚𝑎𝑥𝑀𝑇
, e estima-se a sua queda de tensão, Δ𝑉𝑀𝑇. Daqui resulta a tensão 𝑉𝑀𝑇 que chega ao 

transformador MT/BT e é reduzida para 𝑉𝐵𝑇. Note-se que a relação de transformação é 75 (Tabela 

5.1). Os valores correspondentes estão representados de (5.2.2) a (5.2.5). 

 

 𝑉𝑚𝑎𝑥𝑀𝑇
= 31,5 𝑘𝑉 (5.2.2) 

 Δ𝑉𝑀𝑇 = 5% = 1,575 𝑘𝑉 (5.2.3) 

 𝑉𝑀𝑇 = 𝑉𝑚𝑎𝑥𝑀𝑇
− Δ𝑉𝑀𝑇 = 29,825 𝑘𝑉 (5.2.4) 

 
𝑉𝐵𝑇 =

𝑉𝑀𝑇

75
= 399 V (5.2.5) 

 

Por uma questão de simplicidade, considera-se que a tensão à saída do PT é igual à tensão 

nominal, como mostra (5.2.6). 

 

 𝑉𝐵𝑇 = 𝑉𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 400 V (5.2.6) 

 

Seguidamente, estima-se a queda de tensão ao longo das linhas de BT. Para tal, recorre-se 

aos valores obtidos por simulação, para cada linha, no que respeita a variação de tensão máxima 

(Tabela 5.3). Exemplificando para a linha rosa, utiliza-se o valor expresso em (5.2.7). 

 

 Δ𝑉𝐵𝑇  = 7,28 % = 29,12 𝑉 (5.2.7) 

 

De seguida, adiciona-se o incremento máximo de tensão que se pode obter por actuação na 

regulação em vazio do transformador, como se vê em (5.2.8). 

 

 Δ𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 5% = 20 𝑉 (5.2.8) 

 

 Aplicando (4.2.9), obtém-se a tensão estimada, calculada em (5.2.9). 
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 Vestimado  = 𝑉𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 − Δ𝑉𝐵𝑇 + Δ𝑉𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = (5.2.9) 

                                     = 400 − 29,12 + 20 =  

                                     = 390,88 𝑉 

 
 

Por fim, a margem de sobretensão obtém-se aplicando (4.2.8), ie, subtraindo a tensão 

estimada à tensão máxima admissível. Note-se que a tensão máxima admissível, de acordo com a NP 

EN 50160, é dada por (5.2.9). 

 

 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 110 % ∙ 𝑉𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 440 𝑉 (5.2.9) 

 

Assim, a margem de sobretensão da linha rosa é a representada em (5.2.10). 

  

 𝛿𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 − Vestimado = (5.2.10) 

                                                 = 440 − 390,88 = 

                                                              = 49,12 𝑉 

                                                                       = 12,28 % 

 

Uma vez obtido 𝛿𝑉𝑚𝑎𝑥 e conhecendo, igualmente, a tensão é necessário apenas saber qual o 

valor da resistência para se estar em condições de calcular a capacidade de hospedagem. 

 

Estimar o valor da resistência, sem recurso a medições, é uma tarefa complexa e na qual, 

inevitavelmente, têm de se assumir algumas premissas. Primeiramente, considerou-se que a 

impedância, 𝑍, das linhas, (5.2.11), é puramente resistiva, ou seja, que a sua reactância, 𝑋, é 

desprezável. 

 𝑍𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 = 𝑅𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 + 𝑗𝑋𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 (5.2.11) 

 

No âmbito do cálculo da capacidade de hospedagem, importa conhecer a resistência desde o 

PT até ao ponto onde a GD está, efectivamente, instalada. Caso os cabos utilizados tivessem todos a 

mesma resistência por unidade de comprimento, o ponto de maior resistência em cada linha seria o 

mais afastado do PT. No entanto, isto raramente acontece numa rede real e, como se pode ver pela 

Tabela 5.4, não acontece na rede sob análise.  
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Tabela 5.4 - Características dos cabos utilizados na rede sob análise. 

Levantamento das Características dos Cabos 

Tipo de Cabo 𝑹𝒇𝒂𝒔𝒆 [
𝛀

𝒌𝒎
] 𝑹𝒏𝒆𝒖𝒕𝒓𝒐 [

𝛀

𝒌𝒎
] 

Rating [A] Constante 

Térmica Verão Típico Inverno 

Cu 5x10 1,78 1,78 81 90 99 159 

LSVAV 4x16 1,91 1,91 81 90 99 74 

LSVAV 4x35 0,868 0,868 117 130 143 74 

LSVAV 4x95 0,32 0,32 211,5 235 258,5 74 

LVAV 3x185+95 0,164 0,32 319,5 355 390,5 74 

LXS 4x16 1,91 1,91 67,5 75 82,5 87 

LXS 4x25+16 1,2 1,2 90 100 110 87 

LXS 4x70+16 0,443 0,443 171 190 209 87 

VAV 4x10 1,81 1,81 72 80 88 115 

VAV 4x6 2,86 2,86 54 60 66 115 

XS 2x6 2,97 2,97 49,5 55 60,5 135 

XS 4x6 2,97 2,97 49,5 55 60,5 135 

Cu 5x10 1,78 1,78 81 90 99 159 

 

Como se depreende da equação (4.2.3), um ponto de vista conservador, ie, que conduza ao 

valor mínimo para a capacidade de hospedagem, deve utilizar a menor margem de sobretensão, 

𝛿𝑉𝑚𝑎𝑥, e a maior resistência, 𝑅, possível. Deste modo, com base no levantamento das resistências 

dos cabos feito na Tabela 5.4, determinou-se qual o caminho de maior resistência para cada linha e 

assumiu-se que toda a GD adicional estava conectada nesse ponto.  

 

Para o caso da linha rosa, concluiu-se que o ponto crítico distava 954 metros do PT e que, 

pelo caminho, existiam 4 tipos de cabos com diferentes resistências por unidade de comprimento. 

Procedendo ao somatório das quatro resistências obteve-se a resistência total de 0,4430 Ω, como se 

vê na Tabela 5.5. Desta forma, aplicou-se a equação (4.2.3) e obteve-se o valor da capacidade de 

hospedagem para a linha rosa, que se pode ver em (5.2.12). 

 

 
𝑃𝑚𝑎𝑥 =

𝑉2

𝑅𝑓𝑎𝑠𝑒𝑚𝑎𝑥

× 𝛿𝑉𝑚𝑎𝑥 =
4002

0,4430
× 0,1228 = 44,36 𝑘𝑊 (5.2.12) 

 

Tal significa que, no seu ponto mais frágil, a linha rosa consegue acomodar ainda mais 44 kW 

de GD para além da que já tem instalada actualmente.  
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Os cálculos para as restantes linhas, análogos aos efectuados para a linha rosa, estão 

sumarizados na Tabela 5.5. 

 

Tabela 5.5 - Capacidade de Hospedagem por Linha. 

 

Da abordagem efectuada resultaram valores de capacidade de hospedagem que conseguem 

ser acomodados pela rede e que não ultrapassam a sobretensão máxima admissível. Para a linha rosa 

a CH é cerca de 44 kW, para a linha verde 104 kW, para a linha azul 219 kW e para a linha laranja 254 

kW.  

Um valor aproximado da capacidade de hospedagem global da rede é dado pelo somatório 

das CH de cada uma das linhas que a constituem, como se mostra em (5.2.13). 

 

 
𝑃𝑚𝑎𝑥𝑟𝑒𝑑𝑒

= ∑ 𝑃𝑚𝑎𝑥 =

𝐿𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠

621 𝑘𝑊 (5.2.13) 

Capacidade de Hospedagem p/ Linha 

Linha Tipo de Cabo 𝑹𝒇𝒂𝒔𝒆 [
𝛀

𝒌𝒎
] 

Comprimento 

(km) 
𝑹𝒇𝒂𝒔𝒆𝒎𝒂𝒙

[𝛀] 𝜹𝑽𝒎𝒂𝒙 𝑷𝒎𝒂𝒙 𝟑𝑭 (𝒌𝑾) 

Rosa 

LVAV 3x185+95 0,164 0,3008 0,0493   

LSVAV 4x95 0,32 0,0942 0,0301   

LXS 4x70+16 0,443 0,4055 0,1796   

LXS 4x25+16 1,2 0,1532 0,1838   

Total ∑ 𝑅𝑓𝑎𝑠𝑒

𝐶𝑎𝑏𝑜𝑠

 0,4430 12,28 % 44,36 

Verde 

LSVAV 4x16 1,91 0,0429 0,0819   

LVAV 3x185+95 0,164 0,0926 0,0152   

Total ∑ 𝑅𝑓𝑎𝑠𝑒

𝐶𝑎𝑏𝑜𝑠

 0,0971 6,29 % 103,62 

Laranja 

VAV 4x10 1,81 0,0047 0,0085   

LVAV 3x185+95 0,164 0,1454 0,0238   

Total ∑ 𝑅𝑓𝑎𝑠𝑒

𝐶𝑎𝑏𝑜𝑠

 0,0324 5,14 % 254,20 

Azul 

LSVAV 4x95 0,32 0,0888 0,0284   

LVAV 3x185+95 0,164 0,0311 0,0051   

VAV 4x10 1,81 0,0045 0,0081   

Total ∑ 𝑅𝑓𝑎𝑠𝑒

𝐶𝑎𝑏𝑜𝑠

 0,0417 5,70 % 218,90 
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5.2.4 Cálculo da Capacidade de Hospedagem Experimental 

Neste subcapítulo, procedeu-se ao cálculo da capacidade de hospedagem de forma 

“experimental”. Enquanto no subcapítulo anterior, a CH foi calculada com recurso a métodos teóricos, 

neste procedeu-se à utilização das capacidades do software de simulação para determinar qual a 

quantidade máxima de GD que pode ser inserida na rede, sem perturbar excessivamente a QEE. 

Como referido em 5.1, o DPlan é um software bastante poderoso que permite, entre outras 

funcionalidades, editar e alterar a rede sob análise. Assim, é possível fazer alterações à topologia da 

rede, inserir (ou remover) cargas, aumentar (ou diminuir) a geração, etc. Após as alterações, o 

programa automaticamente realiza novo trânsito de energia e apresenta qual o comportamento da rede 

face às novas condições. 

Tirando partido desta funcionalidade, simulou-se a inserção gradual de GD em vários pontos 

da rede e avaliaram-se os principais indicadores de QEE à luz da NP EN 50160. Quando algum dos 

índices de qualidade ultrapassava o seu valor máximo admissível, sabia-se que a capacidade de 

hospedagem tinha sido atingida. Para haver concordância com a análise feita em 5.2.3, os pontos onde 

se simulou a inserção de GD foram os mesmos, ou seja, foram aqueles para os quais a resistência era 

máxima e que foram apresentado na Tabela 5.6 

 

Tabela 5.6 - Capacidade de Hospedagem “Experimental” - DPlan 

 

Em primeiro lugar, observou-se que após a inserção de alguns kilowatts de GD o rating de 

corrente nos cabos era ultrapassado, o que claramente representa uma limitação à capacidade de 

hospedagem. Tal é justificado pelo facto de se ter instalado a GD nos pontos mais frágeis da rede, 

onde alguns dos cabos têm secções transversais reduzidas. No entanto, ao longo deste estudo o factor 

limitador da CH considerado foi sempre a tensão máxima admissível e, por isso, procedeu-se à 

inserção de GD na rede até a tensão local ultrapassar a tensão nominal em 10%. 

 

Como se observa na Tabela 5.6, os valores de CH obtidos foram superiores aos calculados 

em 5.2.3, o que era expectável pelos seguintes motivos: 

  

Capacidade de Hospedagem “Experimental” 

Linha 𝑷𝒎𝒂𝒙 𝟑𝑭 (𝒌𝑾) Factor Limitador 

Rosa 52 Ultrapassa sobretensão máxima admissível. 

Verde 140 Ultrapassa sobretensão máxima admissível. 

Laranja 280 Ultrapassa sobretensão máxima admissível. 

Azul 250 Ultrapassa sobretensão máxima admissível. 

Capacidade de Hospedagem “Experimental” 

Linha 𝑷𝒎𝒂𝒙 𝟑𝑭 (𝒌𝑾) Factor Limitador 

Rosa 52 Ultrapassa sobretensão máxima admissível. 

Verde 140 Ultrapassa sobretensão máxima admissível. 

Laranja 280 Ultrapassa sobretensão máxima admissível. 

Azul 250 Ultrapassa sobretensão máxima admissível. 

Global 722 Ultrapassa sobretensão máxima admissível. 



 

78 

1. O método utilizado para estimar a CH sem recurso a medições é relativamente 

grosseiro e depende muito dos pressupostos assumidos e da qualidade das 

estimativas. 

2. No método anterior as linhas são independentes, ie, não se considera a influência que 

têm umas nas outras. 

3. Neste caso, à medida que se insere GD o DPlan calcula automaticamente novo 

trânsito de energia equilibrando a distribuição de potências pelas linhas, o que resulta 

em capacidades de hospedagem superiores. 

 

Adicionalmente, é preciso não esquecer que os valores de 𝛿𝑉𝑚𝑎𝑥 utilizados no método anterior 

(Tabela 5.5) são válidos para um determinado instante de tempo do sistema em que as potências em 

jogo foram determinadas probabilisticamente seguindo uma distribuição aproximadamente normal e 

contemplam apenas a GD instalada à partida.  

 

Comparando a Tabela 5.5 com a Tabela 5.6 e tendo em conta todos os factores enunciados, 

pode-se considerar que os resultados foram positivos. A CH da linha rosa foi aquela cujos valores mais 

se aproximaram distando apenas 8 kW. Já para as restantes linhas esta diferença situou-se entre 25 

e 40 kW. Para a capacidade de hospedagem global o desvio foi de 101 kW o que constitui um erro 

relativo de apenas 14%, como se vê em (5.2.14). 

 

 
𝐸𝑟𝑟𝑜(%) =

|𝐶𝐻𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 − 𝐶𝐻𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎|

𝐶𝐻𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
× 100 =

722 × 621

722
× 100 = 14% (5.2.14) 
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5.3 Medições Locais 

A rede apresentada em 5.2.1 e analisada nos capítulos subsequentes foi alvo de medições 

locais por parte do operador de rede - EDP Distribuição. Esta recolha de dados foi realizada durante 

12 semanas (Agosto, Setembro e Outubro de 2014) utilizando um medidor QWave Power. 

 

O QWave Power, ilustrado na Figura 5.9, é um instrumento de medição e monitorização dos 

principais parâmetros de QEE. Independentemente da dimensão da rede, o medidor está concebido 

para analisar as tensões, correntes e potências e medir/calcular as seguintes grandezas: 

 

 Valor Eficaz da Tensão; 

 Valor Eficaz da Corrente; 

 Potência Activa, Reactiva, Aparente e de Distorção; 

 Factor de Potência; 

 Cavas, Sobretensões e Interrupções; 

 Tensões e Correntes Harmónicas e Inter-harmónicas até ordem 50; 

 Flicker; 

 Variações de Tensão; 

 Componentes Simétricas e Desequilibradas; 

 Frequência; 

 

O medidor foi colocado no interior do PT X, como se demonstra na Figura 5.10. Durante as 12 

semanas que esteve em funcionamento, recolheu dados relativamente à amplitude da tensão, à 

tremulação, ao desequilíbrio do sistema trifásico de tensões, à frequência, à distorção harmónica, às 

cavas de tensão e às sobretensões. 

O QWave Power vem equipado com um software que, automaticamente, confronta os valores 

medidos com os valores de referência da norma NP EN 50160. Em função dessa análise, é emitido 

um relatório onde as semanas são classificadas em conformes ou não-conformes e onde é feita a 

caracterização da semana representativa e da mais desfavorável. 

Figura 5.9 - Medidor QWave Power [67]. 



 

80 

  

No subcapítulo seguinte, os dados recolhidos irão ser analisados à luz dos principais 

indicadores de QEE. 

 

5.3.1 Análise dos dados recolhidos através do medidor QWave Power 

Neste subcapítulo, apresentam-se os dados de medição recolhidos pelo Qwave Power no que 

concerne os principais indicadores de QEE. Como referido, o medidor foi colocado no PTD X e recolheu 

dados durante 12 semanas. A identificação completa do local não é declarada por questões de 

confidencialidade de informação. 

 

Das 12 semanas em que o medidor esteve activo, a semana considerada representativa foi a 

semana de 4 a 10 de Agosto de 2014 e a semana considerada mais desfavorável ocorreu entre 22 a 

28 de Setembro de 2014. 

 

De seguida, analisam-se os dados recolhidos no que concerne o valor eficaz da tensão, o 

flicker, o desequilíbrio de fases, a frequência, harmónicas, cavas e sobretensões. 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 - Colocação do Medidor QWave Power. 
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Valor Eficaz da Tensão 

 

A Tabela 5.7 contém os valores eficazes da tensão, obtidos através do Qwave Power, para a 

semana representativa e para a semana mais desfavorável. 

 

Através da sexta coluna da Tabela 5.7, é possível verificar que a tensão máxima registada 

para a fase 1 foi 6,93% superior à tensão nominal, para a fase 2 foi 6,89% superior e para a fase 3 foi 

7,13% superior. Ora, nas simulações realizadas no DPlan a variação de tensão máxima foi 7,28% 

(Tabela 5.3). Comparando os valores obtidos por medição e simulação observa-se que diferem, no 

pior caso, apenas 0,39% o que é um excelente indicador de que o modo probabilístico é uma boa 

aproximação da realidade. 

 

Utilizando estes dados procedeu-se ao cálculo da capacidade de hospedagem. A tensão 

máxima admissível fase-neutro é 253 V, como indicado em (5.3.1). A margem de sobretensão para 

cada fase é calculada através de (4.2.8), considerando 𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 em vez de 𝑉𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜, como se indica 

em (5.3.2). Os resultados obtidos para as tensões mínimas e máximas medidas, correspondentes às 

situações de ponta e de vazio, são apresentados na Tabela 5.8. 

 

 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 1,1 × 𝑉𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 1,1 × 230 = 253 𝑉 (5.3.1) 

 

 𝛿𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 (5.3.2) 

 

Tabela 5.8 - Medições QWave Power – Margem de Sobretensão por Fase. 

Tipo de Semana Fase 𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑝
 (𝑉) 𝛿𝑉𝑚𝑎𝑥(𝑉) 𝛿𝑉𝑚𝑎𝑥(%) 𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑣

 (𝑉) 𝛿𝑉𝑚𝑎𝑥(𝑉) 𝛿𝑉𝑚𝑎𝑥(%) 

Representativa 

L1-N 237,3 15,7 6,83 245,9 7,1 3,09 

L2-N 236,8 16,2 7,04 245,9 7,1 3,09 

L3-N 236,8 16,2 7,04 246,4 6,6 2,87 

Mais 
desfavorável 

L1-N 235,8 17,2 7,48 245,7 7,3 3,17 

L2-N 235,7 17,3 7,52 245,3 7,7 3,35 

L3-N 235,4 17,6 7,65 246,4 6,6 2,87 

 

O cálculo da capacidade de hospedagem, utilizando estes dados, será realizado no 

subcapítulo 5.3.2. 

 

L1-N 237,3 103,17 245,9 106,93 238,05 103,50 245,40 106,69 239,2 104,00 244,9 106,49

L2-N 236,8 102,97 245,9 106,89 237,55 103,28 245,31 106,66 238,7 103,77 244,7 106,39

L3-N 236,8 102,96 246,4 107,13 237,61 103,31 245,73 106,84 238,6 103,73 245,1 106,54

L1-N 235,8 102,52 245,7 106,81 237,66 103,33 245,03 106,54 238,5 103,69 244,3 106,23

L2-N 235,7 102,47 245,3 106,65 237,21 103,13 244,68 106,38 238,1 103,51 244,1 106,12

L3-N 235,4 102,37 246,4 107,12 237,53 103,27 245,32 106,66 238,5 103,68 244,7 106,39

Representativa

Mais desfavorável

UP95% (%)UP01% (%) UP05% (%) UP95% (V)UP05% (V)UP99% (V) UP99% (%)FaseTipo de semana Umin (V) Umin (%) Umax (V) Umax (%) UP01% (V)

Tabela 5.7 - Medições QWave Power - Valor Eficaz da Tensão. 
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Tremulação (Flicker) 

 

Como explicado no subcapítulo 3.3.2, a medida da tremulação (ou flicker) é realizada de 

acordo com as normas da IEC que estabelecem que durante 95% do tempo, no período de uma 

semana, o indicador de flicker de longa duração (𝑃𝐿𝑡) não deve ser superior a 1. Das 12 semanas 

medidas, apenas uma foi não-conforme, ie, apresentou um 𝑃𝐿𝑡 superior a 1, como se pode ver na 

Tabela 5.9. Tal deveu-se a uma situação pontual causada por abaixamentos de tensão com tensão 

residual acima dos 90% da tensão nominal. 

 

 

 

Desequilíbrio de Fases 

 

Como explicado no subcapítulo 3.3.5, para cada período de uma semana, 95% dos valores 

eficazes médios de 10 minutos da componente inversa não devem ultrapassar 2% da correspondente 

componente directa. Em algumas situações, onde a alimentação é efectuada parcialmente por linhas 

monofásicas ou bifásicas, podem ocorrer desequilíbrios até 3%. 

Como a Tabela 5.10 mostra, mesmo no caso mais desfavorável, a percentagem de 

desequilíbrio na rede em estudo foi de apenas 0,31% que, em termos de QEE, é um resultado bastante 

favorável. 

 

 

Frequência 

 

O valor nominal da frequência da tensão de alimentação é de 50 Hz. Como explicado no 

subcapítulo 3.3.3, no caso de redes com ligação síncrona a redes interligadas, como acontece em 

L1-N 0,47 0,45

L2-N 0,46 0,46

L3-N 0,46 0,45

L1-N 0,59 1,11

L2-N 0,58 1,11

L3-N 0,56 1,10

Mais desfavorável

Representativa

Fase PltP95%Tipo de semana PstP95%

Tabela 5.9 - Medições QWave Power - Tremulação (Flicker). 

Representativa 0,29

Mais desfavorável 0,31

DesequilíbrioP95% 

(%)
Tipo de semana

Tabela 5.10 - Medições QWave Power - Desequilíbrio de Fases. 
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Portugal Continental, os valores médios de 10 segundos devem estar compreendidos entre 50 Hz ± 

1%, ou seja, entre 49,5 Hz e 50,5 Hz durante 99,5 % de um ano. Durante todo o ano este valor deve 

estar compreendido entre 47 Hz e 52 Hz. 

Das 12 semanas medidas, todas estiverem conformes à luz da norma e, como se pode ver na 

Tabela 5.11, mesmo o caso mais desfavorável apresentou uma divergência menor que 0,1%. 

 

 

Distorção Harmónica 

 

Como explicado no subcapítulo 3.3.4, para cada período de uma semana, 95% dos valores 

eficazes médios de 10 minutos de cada tensão harmónica não devem exceder os limites definidos na 

Tabela 3.2. Além disso, a distorção harmónica total da tensão de alimentação, incluindo as harmónicas 

até ordem 40, não deve ser superior a 8%. 

Das 12 semanas analisadas, todas estiveram conformes e, como se pode ver na Tabela 5.12, 

o valor máximo de THD não ultrapassou os 2,2% ficando bastante aquém do limite permitido. 

 

 

Cavas de Tensão e Sobretensões 

 

Como explicado nos subcapítulos 3.3.6 e 3.3.7, para perturbações de QEE como cavas de 

tensão, sobretensões transitórias ou interrupções breves não são apresentados valores-limite. A 

dificuldade em estabelecer limites para estes fenómenos deve-se, não só à imprevisibilidade, mas 

também à multiplicidade de factores aleatórios que condicionam a ocorrência deste tipo de 

perturbações. Para as cavas de tensão a norma define, como valores típicos, quedas do valor eficaz 

da tensão situados entre 90% a 5% da tensão nominal e duração entre 10ms a 1 min. 

Ao contrário dos parâmetros de QEE anteriores, neste caso o período de medição estendeu-

se durante 16 semanas, entre 3 de Julho e 2 de Outubro de 2014. Os resultados das medições relativas 

às cavas de tensão e às sobretensões estão sumarizados na Tabela 5.13 e na Tabela 5.14, 

respectivamente. 

Representativa 49,935 99,87 50,054 100,11 49,951 99,90 50,038 100,08

Mais desfavorável 49,937 99,87 50,057 100,11 49,952 99,90 50,042 100,08

fmin (Hz) fP99,5% (%)fP99,5% (Hz)fmin (%) fmax (Hz) fP0,5% (%)fP0,5% (Hz)fmax (%)Tipo de semana

Tabela 5.11 - Medições QWave Power – Frequência. 

L1-N 0,116 0,225 0,091 1,962 0,064 0,846 0,075 0,249 0,071 0,514 0,091 0,315 0,110 0,141 0,080 0,079 0,120 0,069 2,029

L2-N 0,072 0,245 0,054 1,950 0,075 0,818 0,069 0,175 0,060 0,486 0,049 0,280 0,084 0,107 0,068 0,038 0,077 0,073 2,003

L3-N 0,098 0,194 0,060 2,059 0,073 0,841 0,075 0,186 0,055 0,472 0,070 0,264 0,106 0,092 0,083 0,040 0,065 0,081 2,071

L1-N 0,130 0,254 0,092 2,163 0,048 0,818 0,064 0,214 0,069 0,472 0,091 0,266 0,109 0,160 0,069 0,077 0,104 0,070 2,167

L2-N 0,066 0,232 0,035 2,122 0,050 0,769 0,057 0,150 0,088 0,396 0,050 0,249 0,084 0,118 0,058 0,040 0,071 0,065 2,138

L3-N 0,136 0,259 0,070 2,187 0,060 0,808 0,082 0,179 0,077 0,365 0,082 0,269 0,129 0,091 0,080 0,048 0,065 0,076 2,182

Mais desfavorável

9ªP95%

Representativa

Tipo de semana

13ªP95%11ªP95%10ªP95% 19ªP95%15ªP95%

Ordem harmónica

25ªP95%5ªP95% 23ªP95%

DTHP95%12ªP95% 21ªP95%

Distorção harmónica (%)

17ªP95%8ªP95%2ªP95% 3ªP95% 4ªP95% 6ªP95% 7ªP95%

Fase

Tabela 5.12 - Medições QWave Power - Distorção Harmónica. 
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Durante as 16 semanas, houve um total de 18 cavas de tensão medidas das quais 14 foram 

de muito curta duração, ie, com duração compreendida entre 10 e 200 milissegundos. A maioria destas 

cavas apresentou uma queda de tensão correspondente a cerca de 10% - 15% da tensão nominal 

mostrando, claramente, que se devem ao ligar e desligar de cargas por parte do utilizador.  

Para além disso, todas as cavas assinaladas tiveram duração inferior a 1 segundo e 

profundidade menor que 60% da tensão nominal o que constitui um sinal verde ao nível de QEE [49]. 

 

 

As sobretensões são fenómenos que ocorrem, geralmente, como consequência de um defeito 

na rede de distribuição ou na própria instalação do utilizador e que desaparecem assim que a falha é 

reposta. Durante as 16 semanas de medição não se registaram fenómenos desta natureza. 

 

5.3.2 Cálculo da Capacidade de Hospedagem via Tensão Máxima Admissível 

À semelhança do que foi feito no subcapítulo 5.2.3, neste ponto aplica-se a metodologia 

proposta no capítulo 4.2, em particular a equação (4.2.3), para calcular a capacidade de hospedagem 

da rede. Ao contrário do que foi feito em 5.2.3, não será feita uma estimação da margem de 

sobretensão, ao invés, utilizam-se os valores de tensão medidos pelo QWave Power que permitem 

determinar 𝛿𝑉𝑚𝑎𝑥, como se apresentou na Tabela 5.8. Quanto à resistência das linhas utilizam-se os 

valores da Tabela 5.5. Recorde-se que estes valores correspondem aos pontos de cada linha onde a 

resistência é maior, ou seja, os pontos mais frágeis.  

 

Analisando a Tabela 5.8 é perceptível que em períodos de vazio, as tensões são maiores e, 

consequentemente, as margens de sobretensão menores. Nestas condições, a capacidade de 

hospedagem é mínima.  

10 < t  <= 500 500 < t  <= 5000 5000 < t  <= 60000

u >= 120 0 0 0

120 > u > 110 0 0 0

Sobretensão 

(%Uc)

Duração t (ms)

10 < t  <= 200 200 < t  <= 500 500 < t  <= 1000 1000 < t  <= 5000 5000 < t  <= 60000

90 > u >= 80 7 0 2 0 0

80 > u >= 70 3 0 1 0 0

70 > u >= 40 4 1 0 0 0

40 > u >= 5 0 0 0 0 0

5 > u 0 0 0 0 0

Duração t (ms)Tensão residual 

u  (%)

Tabela 5.13 - Medições QWave Power - Cavas de Tensão. 

Tabela 5.14 - Medições QWave Power - Sobretensões 
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Pelo contrário, nos períodos de ponta têm-se tensões inferiores, margens de sobretensão 

superiores e, consequentemente, a CH será máxima. Na Tabela 5.16, apresentam-se os cálculos para 

os valores extremos de ambos os casos. 

 

Tabela 5.15 - Capacidade de Hospedagem Medida - Ponta e Vazio. 

  Vazio Ponta 

Linhas 𝑹 (𝛀) 𝜹𝑽𝒎𝒂𝒙 (%) 𝑪𝑯 (𝒌𝑾)  𝜹𝑽𝒎𝒂𝒙 (%) 𝑪𝑯 (𝒌𝑾) 

Rosa 0,4430 2,87 10 7,65 28 

Verde 0.0971 2,87 47 7,65 126 

Laranja 0.0324 2,87 142 7,65 378 

Azul 0.0417 2,87 110 7,65 294 

Global - 2,87 309 7,65 826 

 

Logicamente, no âmbito da capacidade de hospedagem é o período de vazio que limita a 

potência máxima de GD que se pode instalar. No entanto, ao longo deste estudo adoptou-se sempre 

uma postura conservadora, considerando que toda a GD estava ligada nos pontos mais frágeis da 

rede. Como referido, esta abordagem é válida no sentido de obter um valor mínimo para a capacidade 

de hospedagem que, garantidamente, consegue ser acomodada pela rede. Num caso real, a GD 

estaria espalhada por vários pontos da rede levando a uma CH superior às obtidas.  

 

Apesar disso, comparando a CH medida para a ponta (Tabela 5.16) com a CH estimada, 

(5.2.13), e com a CH simulada (Tabela 5.6), pode-se afirmar que existe uma concordância entre os 

resultados, o que prova a validade das metodologias teóricas adoptadas e do software utilizado na 

simulação. Dos resultados obtidos, a CH estimada foi a menor, 621 kW, de seguida veio a CH simulada, 

722 kW e, por fim, a CH medida no valor de 826 kW. O valor estimado teve assim um erro de 

aproximadamente 25% face ao medido, enquanto o simulado apresentou um erro em torno dos 13%.  

 

Analisando a CH estimada e a medida, percebe-se que a diferença entre ambas reside 

essencialmente no valor considerado para 𝛿𝑉𝑚𝑎𝑥. Enquanto para o primeiro caso, este valor dependeu 

das tensões calculadas probabilisticamente através do DPlan, para o segundo utilizaram-se os valores 

medidos no terreno. Deste modo, pode-se concluir que o cálculo da capacidade de hospedagem de 

uma rede, recorrendo ao modo probabilístico do software DPlan, dá um resultado aproximado do real 

e que, no pior caso registado, dista cerca de 13% deste. 

 

Para a rede sob análise, pode-se afirmar que num período de ponta estaria preparada para 

acomodar cerca de 826 kW de GD sem comprometer a tensão máxima admissível, ou seja, a não 

ultrapassagem de 10% de aumento da tensão nominal. Para um período de vazio, têm-se margens de 

sobretensão inferiores e, deste modo, a CH fica-se pelos 309 kW. 
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6 Conclusões 

O ponto de partida da presente dissertação foi perceber qual o impacto da geração distribuída 

(GD) fotovoltaica na qualidade de energia eléctrica (QEE) das redes de distribuição em baixa-tensão 

(BT). Após esta análise, o foco do trabalho tornou-se mais específico passando a ser calcular a 

quantidade máxima de GD que uma rede BT pode acomodar, denominada capacidade de hospedagem 

(CH). O trabalho desenvolveu-se em torno destes tópicos procurando manter sempre o foco na QEE, 

em particular na sua interpretação através da norma NP EN 50160. 

 

Para o cálculo da CH foram apresentadas duas metodologias, uma relacionada com as 

sobretensões máximas admissíveis e outra com a distorção harmónica máxima permitida. Para que o 

estudo não fosse meramente teórico, procedeu-se à análise de uma rede real com forte penetração 

fotovoltaica. Esta análise foi realizada sob duas vertentes: através de um software de análise e 

optimização de redes (DPlan) e através de medições locais. Em ambas as abordagens, foi possível 

chegar a valores efectivos de capacidade de hospedagem através da aplicação das metodologias de 

cálculo. No caso das simulações computacionais, a CH foi ainda calculada de uma forma mais 

“experimental”, ou seja, através da inserção contínua de GD em DPlan e análise da correspondente 

variação dos parâmetros de QEE. Deste modo, foi possível validar não só as metodologias de cálculo 

como a fiabilidade das simulações efectuadas através do DPlan.  

 

No cômputo geral, os resultados de medição corroboraram os resultados obtidos por 

simulação. Para além disso, foram ainda validadas as metodologias teóricas de cálculo da CH. A CH 

estimada apresentou-se 25% abaixo da CH medida (ponta), enquanto a CH simulada apresentou-se 

13% abaixo. Assim, para a rede analisada, concluiu-se que podia acomodar cerca de 309 kW de GD 

numa situação de vazio e 826 kW de GD numa situação de ponta. Isto mantendo a tensão dentro dos 

limites admissíveis, ou seja, não ultrapassando a tensão nominal em mais de 10%. Relativamente à 

variação máxima de tensão, destaca-se ainda o facto do DPlan, com recurso ao modo probabilístico, 

ter estimado uma variação de 7,28% face à tensão nominal e o resultado mais afastado deste, obtido 

por via de medições locais, ter sido 6,89%. O facto de diferirem apenas 0,39% mostra que o modo 

probabilístico, que caracteriza cada carga de um sistema como uma variável aleatória, é uma boa 

aproximação da realidade. 

 

Obviamente, houve algumas divergências entre os resultados de medição e simulação, uma 

vez que a rede modelada não corresponde exactamente à rede medida. Numa rede real, as variações 

instantâneas de carga provocam alterações constantes nos parâmetros de rede que são difíceis de 

recriar num ambiente de simulação. Para além disso, existem ainda outros factores que contribuem 

para possíveis divergências e que foram enunciados ao longo do trabalho. Na estimação da margem 

de sobretensão sem recurso a medições destacam-se, por exemplo, o facto de ter sido estipulado um 

incremento de tensão devido aos transformadores de 5% ou ainda o facto de não se conseguir garantir 

que a variação de tensão calculada corresponda, efectivamente, ao período de carga mínima. 
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Em suma o cálculo da capacidade de hospedagem continua a ser algo discutível na 

comunidade, uma vez que é inevitável assumir sempre algumas premissas que levam a resultados 

distintos. Para além disso, a geração e carga de uma rede não são determinísticas, logo nunca existirá 

um valor único e exacto de CH. Neste contexto, a alteração da legislação portuguesa de 20 de Outubro 

de 2014 tem também um efeito adverso. Enquanto no regime anterior toda a energia produzida era 

vendida à rede, no regime actual apenas o excedente que não seja consumido no local pode ser 

vendido. Esta mudança de paradigma faz com que geração e consumo deixem de ser assíncronas e 

passem a ser síncronas e, provavelmente, terá um efeito negativo no crescimento da GD em Portugal. 

 

Concluindo, verificou-se que a GD fotovoltaica tem, de facto, um impacto significativo na QEE 

e que é necessário estar sensibilizado para os seus efeitos de modo a poder fazer um correcto 

planeamento das redes de distribuição. Neste sentido, a utilização de métodos de análise por via de 

medições e/ou simulações para estimar a capacidade de hospedagem constitui uma medida 

importante que permite evitar possíveis impactos adversos que a inserção de GD pode causar nas 

redes de distribuição. 
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