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“Querem que vos ensine o modo de chegar à ciência verdadeira? Aquilo que se sabe, saber que se 
sabe; aquilo que não se sabe, saber que não se sabe; na verdade é este o saber.” 
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Resumo 

O sistema de energia tem atravessado por profundas mudanças, tanto ao nível de génese como da 

organização. Os avanços tecnológicos e alterações do tipo de cargas e geradores, maiores exigências 

ao nível da qualidade de energia, liberalização do mercado, preocupações com as questões ambientais, 

disseminação da geração distribuída e a exigência e informação dos clientes têm sido as principais 

razões destas mudanças.  

Na dissertação desenvolve-se uma abordagem baseada na avaliação das tecnologias dos sistemas de 

armazenamento de energia, tendo em consideração as capacidades técnicas e oportunidades que este 

tipo de equipamentos pode vir a contribuir para uma evolução do setor elétrico. Estes equipamentos 

poderão contribuir ao nível de uma gestão de carga mais flexível e possibilitando dessa forma uma 

reformulação quanto aos novos investimentos.  

Com a inclusão de sistemas armazenamento de energia distribuídos pela rede média tensão 

poderemos oferecer ao operador da rede de distribuição novos serviços auxiliares à gestão de rede, 

no sentido do fornecimento de energia ou para aumento das cargas/armazenamento de energia. 

Podendo atuar numa orientação de comercializador, onde procura maximizar o uso de energias 

renováveis para consumo nas cargas do consumidor final e beneficiar das oportunidades de negócio 

em função da flexibilidade conferida à rede.  

Neste sentido foi desenvolvido um modelo, em MATLAB, do Siestorage onde se analisa as 

funcionalidades de apoio à rede que este equipamento disponibiliza. Sendo igualmente apresentada 

uma revisão sistemática dos modelos remuneratórios que o mercado apresenta para este tipo de 

equipamento, com o especial enfoque nas respostas às necessidades das redes inteligentes e ao 

aumento da geração a partir de fontes de energias renováveis variáveis. 

 

Palavras-Chave: sistemas de armazenamento de energia, rede média tensão, energia renovável, 

eficiência energética, redes inteligentes, remuneração dos sistemas de armazenamento de energia.
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Abstract 

Electric energy systems have been going through profound changes, both at the level of genesis and 

organization. Technological advances and changes in the type of loads and generators, higher demands 

on energy quality, market liberalization, concerns about environmental issues, dissemination of 

distributed generation, and the demands and information of customers being the main reasons for these 

changes. 

This paper develops an approach for the evaluation of energy storage systems technologies, taking into 

account the technical capabilities and opportunities that this type of equipment can contribute to an 

evolution of the electric sector. These equipments can contribute to more flexible cost management thus 

make possible to reformulate new investments. 

With the inclusion of energy storage systems distributed by the medium voltage network we can offer 

the distribution system operator new auxiliary services to the network management, in the sense of 

power supply or in order to increase the loads/storage of energy. Being able to act in a seller orientation, 

where it seeks to maximize the use of renewable energies for consumption in the final consumer's loads 

and to benefit from the business opportunities due to the flexibility given to the network. 

In this sense, a MATLAB model of Siestorage was developed to analyze the technical capabilities of the 

equipment. It is also presented a systematic review of the remuneration models that the market presents 

for this type of equipment, with a special focus on answering intelligent networks needs and the increase 

of the generation from variable renewable energy sources. 

 

Keywords: energy storage systems, medium voltage grid, renewable energy, energy efficiency, smart 

grid, energy storage system remuneration.
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1  Introdução 
 

Capítulo 1 

Introdução 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar as temáticas que irão ser abordadas ao longo da 

dissertação, o contexto económico-social em que se enquadra e os objetivos pretendidos com a sua 

elaboração. É apresentada a forma como o presente documento está estruturado, enumerando os 

capítulos constituintes do mesmo, com uma pequena descrição do conteúdo de cada um.  

 

1.1 Enquadramento 

Numa transição para uma economia com baixas emissões de CO2, onde se estabelece um objetivo de 

pelo menos 27% das FER, juntamente com a meta de 30% de eficiência energética e de pelo menos 

40% de redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030. Implicando por parte dos Estado 

membros da UE uma maior quota de energia renovável variável na geração de eletricidade, sendo que 

a participação das energias renováveis no setor elétrico deve aumentar de 27% hoje para perto de 50% 

em 2030, com grandes quantidades de FER variáveis. Uma integração rentável desta quantidade de 

FER variável no sistema energético será fundamental para uma transição energética bem-sucedida e 

para a operação económica dos ativos de geração [1]. 

 

Figura 1 - Metas ambientais e energéticas para 2030 [2]. 
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O armazenamento de energia tem contribuído para o funcionamento do sistema elétrico durante 

décadas, com base em razões técnicas e económicas de arbitragem. O armazenamento tem sido 

responsável pelo alisamento do diagrama de carga médio, em função do processo de armazenamento 

em períodos de menor procura e disponibilização da energia armazenada em períodos de maior 

procura, o que tipicamente decorre ao longo de um ciclo diário. Dado que no passado os sistemas de 

geração de energia elétrica se baseavam exclusivamente em combustíveis fósseis, nucleares e 

hidroelétricos, a variabilidade de geração não era um grande desafio, sendo que a necessidade de 

armazenamento de energia era mais limitada e economicamente menos atraente. A capacidade 

instalada global de armazenamento de energia elétrica foi estimada em 2014 na faixa de 171 GW, 

aproximadamente 2% da capacidade total de geração. Contrariamente aos dias de hoje, onde a 

previsão de 16 GW de nova capacidade de armazenamento instalada ou em construção a nível global. 

Aos dias de hoje a principal tecnologia de armazenamento de energia é a hidroelétrica de 

bombeamento, que conta com mais de 97% da capacidade de armazenamento de eletricidade 

existente [3]. 

 

No entanto, este paradigma encontra-se em mudança devido à crescente quota de energias renováveis 

na produção de eletricidade, o que é particularmente verdade na UE. Podendo este fator ser a chave 

para a implementação de sistemas de armazenamento de energia, devido ao potencial destes sistemas 

complementarem a resposta à procura em redes inteligentes e criarem flexibilidade à rede em função 

do impacto da geração distribuída. Com os novos padrões de geração existirá forçosamente uma 

alteração nos requisitos das instalações de armazenamento.  

 

Um quadro regulamentar melhorado, tal como é proposto no âmbito da iniciativa de conceção de 

mercado, poderá contribuir para uma maior eficiência a nível do sistema energético, incluindo a 

armazenagem e a utilização mais eficiente das FER variáveis. O armazenamento de energia poderá 

simultaneamente reduzir a volatilidade dos preços da eletricidade, reduzir o custo de gestão do sistema 

de eletricidade e facilitar uma maior participação da FER variável no sistema energético. As 

oportunidades oferecidas pelo armazenamento de energia são cada vez mais apoiadas pela dinâmica 

da investigação e da inovação, sendo este fator bastante relevante para a competitividade da economia 

europeia ao nível global. 

 

A investigação e a inovação em sistemas de armazenamento de energia é patente tanto a nível nacional 

com os projetos em curso suportados pela EDP (EDPP-PHS (Pumped Hydro); EDPR- Bateria Li-ion; 

EDPD – Li-ion bat; EDP Espana – Redox flow; New/Lab – Sensible; EDPC – Bateria Li-ion; EDP Brasil 

– Bateria Li-ion) como a nível internacional com projetos com âmbitos distintos da cadeia de valor, 

desde geração até ao retalho, ao armazenamento de larga escala até localizado para apoio à rede ou 

para autoconsumo. (EUA: O projeto da PJM, principalmente focado em reserva de capacidade ou 

frequência; Reino Unido: A National Grid contratou recentemente 201 MW de SAE para fazer face à 
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resposta em frequência; IT: A Terna encontra-se a desenvolver um projeto de demonstração larga 

escala com o intuito de apoiar a transmissão de energia do Sul para Norte do país; FR: A EDF prepara-

se para a instalação de soluções integradas de solar e armazenamento nas ilhas francesas. E encontra-

se em fase de demonstração de vários pilotos em Nice, figura 2; África + Ásia: Diversos projetos com 

o principal enfoque em sistemas offgrid) [4][5][6].  

 

 

Figura 2 - Projeto Nice Grid, no âmbito das SmartGrids [4]. 
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1.2 Objetivos do trabalho 

A presente dissertação apresenta um novo sistema de controlo de um Sistema de Armazenamento de 

Energia (SAE) construído para uma carga constante, e respetiva avaliação técnica das funcionalidades 

desse SAE em paralelo com a rede e assim em alimentação em modo de ilha à carga, incidindo e 

simulando a resposta do mesmo a perturbações e interrupções da rede.  

 

Figura 3 - Esquema de ligação do SIESTORAGE à rede MT. 

 

De seguida, faz-se uma análise às potencialidades de implantação em mercado destes sistemas e 

tecnologias de armazenamento, tanto as já disponíveis como as que se encontram em fase de 

desenvolvimento. 

O presente documento deverá assim responder às seguintes questões: 

� Quem deve deter o ativo? O ORD deve deter o SAE ou não? 

� Como valorizar a energia injetada por estes equipamentos? Que regras devem existir 

associadas à injeção de energia armazenada? 

� Caso o ORD não detenha o ativo, poderá pagar pelo serviço de armazenamento? Se puder, 

que papel terá? Será ORD que dá ordens para a injeção da energia armazenada? Esse papel 

deverá ficar a montante, no ORT, que é hoje em dia Gestor do Sistema? 

� Caso os PV e o SAE proliferem, quem remunerará os distribuidores? E de que forma? Quem 

usa SAE ou detém geração própria deve pagar o acesso às redes, já que não necessita delas? 
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Para isso é necessária uma sistematização dos possíveis modelos remuneratórios que o mercado 

poderá apresentar para este tipo de equipamento, com especial enfoque nas respostas às 

necessidades das redes inteligentes e ao aumento da geração a partir de FER variáveis. 

 

1.3 Estrutura do trabalho  

Esta dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos, cujo conteúdo é brevemente descrito de 

seguida. No primeiro capítulo é analisado o enquadramento social e económico da importância do 

armazenamento de energia no SEE e são definidos os objetivos da dissertação e as linhas gerais da 

sua estrutura.  

No segundo capítulo é feito o levantamento do estado da arte das tecnologias de armazenamento de 

energia e a caracterização das mesmas, assim como das suas vantagens, desvantagens e limitações. 

No terceiro capítulo é desenvolvido um modelo, em ambiente MATLAB, focalizado na integração de um 

SAE numa rede de distribuição real de MT. Tendo como principal objetivo avaliar as funcionalidades - 

compensação de cavas de tensão e mitigação de interrupções - que este tipo de equipamentos podem 

conferir ao SEE. 

No quarto capítulo é apresentado uma revisão sistemática dos modelos remuneratórios que o mercado 

apresenta para este tipo de equipamento, com o especial enfoque nas respostas às necessidades das 

redes inteligentes e ao aumento da geração a partir de FER variáveis.   

No quinto capítulo são apresentadas as conclusões e uma análise geral das matérias estudadas ao 

longo da presente dissertação.
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2 Sistemas de Armazenamento de Energia  

 

Capítulo 2 

Sistemas de Armazenamento de Energia  

O presente capítulo tem como objetivo apresentar de forma sistemática os princípios de funcionamento 

das diferentes tecnologias mais utilizadas em sistemas de armazenamento de energia baixa/média 

escala, assim como das suas vantagens, desvantagens e limitações.  

Tecnologias abordadas: 

• Baterias Químicas 

• Volante de inércia (Flywheel) 

• Supercondensadores 

 

2.1 Matriz Tecnológica 

O armazenamento de energia é uma funcionalidade essencial para à rede elétrica de forma equilibrar 

a oferta e a procura. As flutuações na carga são uma constante, podendo ser antecipadas em função 

de condições meteorológicas, eventos pontuais, entre outros fatores. Por consequência da integração 

no sistema de geração a partir de FER variáveis, tem-se um desafio adicional já que a variação da 

produção não corresponde aos aumentos na procura, sendo necessários níveis mais elevados de 

armazenamento de energia que conferiram flexibilidade e estabilidade à rede. Com a crescente 

implementação de energia eólica e solar de forma distribuída é essencial tornar a rede mais inteligente 

(SmartGrids) e com maior capacidade de armazenamento. Podendo visualizar as possíveis mudanças 

estratégicas na cadeia de valor da energia elétrica e como as redes inteligentes potenciam essa 

mudança, na figura 4 [7]. 



 

  8  
 

 

Figura 4 - Redes inteligentes de energia [8]. 

 

Os sistemas de armazenamento têm na sua génese fenómenos físicos ou químicos, envolvendo a 

transformação de energia elétrica em energia química, térmica ou mecânica sendo, quando necessária, 

transformada em energia elétrica. 

Existindo uma panóplia de tecnologias de armazenamento, a aplicação de cada uma delas depende 

das funcionalidades a que mais se adequam às necessárias. Apresentam-se de seguida as aplicações 

ao dia de hoje mais utilizadas. 

• Baixa/Média potência (armazenamento entre 0.1 a 100 MWh); 

• Elevada potência (armazenamento entre 10 a 20 GWh); 

• Controlo de qualidade de energia; 

• Conexão à rede com controlo de níveis de tensão. 

As instalações de baixa/média potência assumem um papel relevante no âmbito do estudo que se 

pretende com este trabalho, já que Siestorage é um sistema de armazenamento de média potência. 

Estes tipos de instalações recorrem a dispositivos como baterias, flywheels e supercondensadores, 

sendo que as baterias são a tecnologia mais implementada no mercado dos SAE em função da sua 

capacidade de armazenamento, à implementação no mercado e as economias de escala já existentes 

para este tipo de tecnologia. 
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Figura 5 - Características das diferentes tecnologias de armazenamento [9]. 

 

 

 

2.2 Tecnologias de Armazenamento 

 

2.2.1 Baterias Químicas 

As baterias químicas são atualmente as mais utilizadas na implementação de sistemas de alimentação 

ininterruptos, podendo ser utilizadas diferentes tipos de baterias (chumbo, níquel-cádmio, níquel hidreto 

metálico, iões de lítio, zinco-ar, redox de vanádio) consoante a quantidade de energia que se pretenda 

armazenar e o espaço disponível. Com os grandes avanços tecnológicos registados nos últimos anos 

é possível hoje em dia encontrar no mercado baterias silenciosas e sem emissões poluentes, mas que 

ainda apresentam um conjunto de inconvenientes i.e. exigem muito espaço para a sua instalação, 

necessitam de boas condições de climatização, tem um tempo de vida útil curto (em função dos ciclos 

de carregamentos) e não suportarem grandes densidades de potência [10][11].  

Serão analisados dois dos tipos de tecnologias mais presentes nos SAE, as baterias de iões de lítio e 

as baterias de fluxo. A omissão de baterias de chumbo, níquel-cádmio, níquel hidreto metálico é 

propositada já que aos dias de hoje estas baterias não têm interesse tecnológico e a sua produção e 

abate podem criar vários inconvenientes ao nível ambiental. 
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 Baterias de iões de Lítio (Li-Ion)  

 

 

Figura 6 - Diagrama funcional das baterias de iões de lítio [12]. 

 

As baterias de iões de lítio usam um composto de lítio intercalado como um material de elétrodo, como 

se pode verificar na Figura 6. O eletrólito, que permite o movimento iónico, e os dois elétrodos são os 

componentes constituintes de uma célula de bateria. Sendo o movimento dos iões de lítio entre o 

elétrodo negativo para o positivo o fenómeno que se verifica durante a carga e descarga das células 

[12]. 

Pontos positivos da presente tecnologia: 

• Tecnologia madura; 

• Modular e escalável; 

• Elevada margem para evolução tecnológica; 

• Economias de escala presente em função das diversas aplicações em sectores industriais; 

• Precisão e tempos de resposta elevados. 

 

Pontos negativos da presente tecnologia:  

• Eficiência global variável e condicionada por diversos fatores. (Gestão térmica, ambientais, 

SoC e regimes de carga/descarga, química especifica, descarga espontânea, entre outros); 

• Dimensionamento da potência e energia dependente das funcionalidades concretas de cada 

sistema; 

• SoC limitado a 10-80 % e fator de ciclo (dutycycle) limitado. 
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Baterias de fluxo (Vanidium Redux) 

 

Figura 7 - Diagrama funcional das baterias de fluxo [13]. 

 

As baterias fluxo usam iões vanádio em diferentes estados de oxidação para o armazenamento de 

energia potencial química. O princípio de funcionamento destas baterias é muito semelhante às baterias 

de iões de lítio, diferindo apenas na existência de uma única membrana devido à possibilidade dos iões 

vanádio se poderem encontra-se em quatro estados de ionização [13]. 

 
Pontos positivos da presente tecnologia:  

• Acesso a 100 % SoC (mais 40 % do que nas baterias de iões de lítio); 

• Reduzida degradação com número de ciclos; 

• Eficiência global pouco dependente de fatores ambientais, SoC e regimes de carga/descarga 

ao contrário do que se verifica nas baterias de iões de lítio; 

• Dimensionamento de potência e energia independentes. 

 

Pontos negativos da presente tecnologia:  

• Tecnologia menos madura; 

• Incerteza em relação a operação e manutenção; 

• Aplicações atuais limitadas, possivelmente condicionando economias de escala significativas; 

• Volume ocupado muito superior comparativamente às restantes baterias químicas. 
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2.2.2 Flywheel 

 

Figura 8 - Diagrama funcional das flywheels [10]. 

 

Os volantes de inércia (flywheel) são equipamentos que armazenam a energia cinética num volante de 

inércia em rotação e a convertem posteriormente em energia elétrica [10].  

A quantidade de energia armazenada é dada pela expressão: 

 �� = 12 ���	 (1) 

Onde, 

Ec – energia cinética armazenada [kWh], 

I - momento de inércia [kg·m²], 

� - velocidade de rotação [rad/s]. 

Pontos positivos da presente tecnologia:  

• Tecnologia madura; 

• Elevada potência instantânea e capacidade de resposta rápida às cargas; 

• Eficiência pouco dependente de fatores como temperatura ou utilização; 

• Vida espectável elevada. 

Pontos negativos da presente tecnologia:  

• Incerteza em relação a operação e manutenção, envolvendo riscos de operação; 

• Aplicações atuais limitadas, possivelmente condicionadas a economias de escala 

significativas; 

• Limitado a aplicações de potência. 
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2.2.3 Supercondensadores 

 

Figura 9 -Diagrama funcional dos supercondensadores [14]. 

 

Os supercondensadores podem ser vistos como uma evolução dos condensadores convencionais, pois 

o princípio de funcionamento é semelhante, mas suportam densidades de potência elevadas. Esta 

tecnologia poderá ser relevante na transição para uma economia sem emissões de CO2, tendo como 

base energética a exploração das energias renováveis [14].  

 � = 12
�	 (2) 

 

 
 = �. �� (3) 

Onde, 

E – energia armazenada [Wh], 

C – capacidade [F], 

K - permitividade elétrica [C²/N².m²], 

A – área da placas [m²], 

d – distância entre as placas [m], 

U – diferença de potencial entre as placas [V]. 
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Pontos positivos da presente tecnologia:  

 
• São construídos com materiais amigos do ambiente;  

• Funcionam em ambientes adversos e sem manutenção;  

• As correntes de carga e descarga podem ser elevadas e com tempos rápidos;  

• Podem ser completamente descarregados sem efeito na sua degradação; 

• Têm a eficiência energética mais elevada de todas as tecnologias conhecidas.  

Pontos negativos da presente tecnologia:  

• Aplicações atuais limitadas, possivelmente condicionando economias de escala; 

• Limitado a aplicações de potência; 

• Necessidade de eletrónica de potência com caraterísticas específicas. 
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2.3 Principais incentivos aos investidores  

As aplicações de armazenamento de energia são um elemento chave na melhoria da fiabilidade da 

rede tanto em instalações de consumidores residenciais e como em instalações empresariais com 

produção. A decisão do investimento assenta essencialmente na capacidade das operadoras num 

mercado regulado recuperarem os investimentos antes da implementação uma nova tecnologia. Em 

função do vazio regulamentar os operadores apresentação e por fatores tecnológicos consolidados tais 

como falta de resultados práticos e custos de implementação. 

Em função de novos quadros regulatórios europeus, tais como 2009/72/EC diretiva elétrica, 

2009/28/EC diretiva de energias renováveis, diretiva de eficiência energética de 2012 e a 

regulamentação nº 347/2013, que apresentam os guidelines e objetivos da UE, ao nível dos estímulos 

e remunerações necessários à implementação de novas formas de armazenamento.   

O maior estímulo advém da redução do custo da tecnologia utilizadas nestes equipamentos, como se 

pode observar na figura 10 o preço por capacidade instalada teve uma redução ao longo dos últimos 

três anos de 50%. 

 

Figura 10 - Evolução do preço por capacidade instalada [15]. 
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Existe igualmente uma elevada confiança ao nível das agências de avaliação energética em função 

das guidelines apresentadas pela UE, indicando que o próximo mercado emergente no sector 

energético será o do armazenamento. Essa confiança encontra-se espelhadas nas figuras 11 e 12, 

onde se pode analisar as perfectivas de evolução da implementação dos SAE. 

 

Figura 11 – Evolução anual da implementação de SAE por tecnologia e remuneração [15]. 

 

 

Figura 12 - SAE instalados por segmentos [15]. 
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2.4 Componentes integrantes do SAE 

Um SAE é constituído por inúmeros componentes, todos eles vitais ao funcionamento do sistema. 

Embora existam diferenças entre as tecnologias de armazenamento, o diagrama da figura 13 ilustra 

como os SAE são constituídos. 

 

 

Figura 13 - Diagrama dos módulos dos SAE [16]. 

 

 

O elemento principal do SAE é o próprio dispositivo de armazenamento de energia onde o processo 

físico de armazenamento de energia se realiza. Na globalidade dos SAE é necessária uma interligação 

com a rede de energia, essa conexão devido aos regulamentos da QEE que obrigam a que todos os 

geradores ligados à rede de energia não provoquem perturbações na portadora e desequilíbrios entre 

fases [17]. Para que se garante os limites regulamentares da QEE é necessária a presença de um 

conversor de energia do tipo seguidor de tensão e.g. STATCOM. Controladores dedicados à gestão do 

estado físico do sistema, proteções contra defeitos, controladores da resposta do sistema, routers com 

protocolos digitais e.g. DNP3, modbus, para que se possa aceder remotamente aos equipamentos, 

transformador e sistemas de refrigeração são na sua essência os restantes elementos constituintes 

dos SAE [16].  
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2.5 Indicadores de desempenho 

O desempenho dos SAE pode ser tratado de forma agnóstica à tecnologia e equipamentos. Na tabela 

1 são apresentados os indicadores de desempenho de qualquer SAE. 

Tabela 1 - Indicadores de desempenhos dos SAE [18]. 

Indicadores Descrição 

C-Rate Rácio de descarga da bateria face à sua capacidade máxima. 

SoH Capacidade atual do SAE face à sua capacidade inicial [%]. 

CycleLifetime Número teórico máximo de ciclos de carga e descarga 
completa. 

Self-Discharge Rate Redução da energia armazenada com o sistema em standby 
[%/mês]. 

End-of-Life 
Momento a partir do qual a performance (técnica) se 
degradou ao ponto de não poder ser utilizado o sistema para 
as suas funcionalidades. (número de ciclos). 

Potência Máxima potência disponibilizada em contínuo [kW]. 

Capacidade Energia Energia máxima disponível no sistema [kWh]. 

Tempo Resposta Tempo entre a receção de um comando e a disponibilização 
da potência no ponto de entrega [ms]. 

RampRate Aumento máximo de potência por unidade de tempo [kW/s]. 

Eficiência do SAE 

Rácio entre a energia útil disponibilizada no ponto de entrega 
e toda a energia armazenada no SAE. Contabilizando todos 
consumos auxiliares do sistema - aquecimento, 
arrefecimento. 

Eficiência Roundtrip Eficiência do SAE num ciclo com SoC igual, e com DoD 
constante. 

Disponibilidade Percentagem de tempo disponível para providenciar serviços 
[%]. 

Ciclo de vida Perfil típico de utilização da bateria, incluindo taxas de carga 
e descarga, DoD.  

Temperatura Temperatura na envolvente da bateria (incluindo temperatura 
produzida pela bateria) [ºC]. 

Tempo Tempo desde a instalação (independente da utilização) [h]. 

Utilização Número de ciclos de carregamento. 

DoD Energia descarregada em cada ciclo [%]. 

SoC Estado atual de armazenamento do SAE [%]. 
 

Na perspetiva do ORD indicadores mais relevantes são o tempo de resposta, a potência, 

disponibilidade e o SoC. No caso dos investidores os indicadores mais relevantes são a utilização, a 

eficiência e o CycleLifetime já que estes indicadores influenciam diretamente a remuneração efetiva do 

equipamento. 
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2.6 Riscos associados 

Os principais riscos encontram-se associados as falhas mecânicas ou físicas dos próprios elementos 

de armazenamento. No caso das baterias de iões de lítio o principal risco encontra-se associado à 

estabilidade térmica. Para valores acima dos 70 ° C podem ocorrer fugas térmicas, que resultam em 

emissões de grandes volumes de gases tóxicos e/ou combustíveis, com risco elevado de incêndio, 

como se pode verificar na figura 14. 

 

Figura 14 - Sobreaquecimento da célula de iões de lítio [10]. 

Igualmente nas baterias de fluxo e supercondensadores para temperaturas superiores a 50ºC 

apresentam riscos de segurança relacionados com a toxicidade dos reagentes e com a acidez do 

eletrólito. Nos volantes de energia os riscos encontram-se associados aos componentes mecânicos, 

rolamentos, lubrificantes entre outros. No caso de falha de algum destes elementos em função das 

elevadas rotações a que este equipamento opera, poderá provocar estragos consideráveis às 

instalações, como se poderá observar na figura 15. 

 

Figura 15 - Explosão de um volante de inércia na Califórnia [10].  
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3 Sistemas de Armazenamento de Energia  

 

Capitulo 3 

Integração do SAE na rede MT  

O presente capítulo apresenta o estudo do SAE adjudicado pela EDPD à Siemens, chamado 

Siestorage. Tendo sido definido um modelo matemático passível de ser modelado em Simulink 

necessário para a simulação de dois casos de testes (compensação de cavas de tensão e modo de 

ilha) e respetiva discussão dos resultados obtidos. 

3.1 Modelo matemático e de Simulink 

Desenvolveu-se um modelo matemático e respetiva modelação em SIMPOWERSYSTEM (ferramenta 

para modelação, simulação e análise de sistemas dinâmicos, desenvolvida pela MatWorks), da rede 

MT, da carga (Instituto Superior de Agronomia) e do sistema de controlo SAE. O SAE encontra-se em 

paralelo com a rede, tal como é apresentado na figura 3, conferindo desta forma uma alimentação em 

modo de ilha à carga (Polo de Agronomia da Universidade de Évora).  

3.1.1 Características da subestação e linha MT 

Modelo a montante do barramento do Instituto Superior de Agronomia de Évora, caracterizado pela 

subestação e linha aérea, figura 16.  

 

Figura 16 - Subestação e Linha MT 
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Figura 17 - Modelo físico do sistema real apresentado na figura 16.  

 

O SAE e carga são alimentados através de uma linha MT de 15kV, a partir de subestação com potência 

de curto-circuito de 25,79MVA. A Tabela 2 apresenta o resumo das características da rede de 

alimentação do SAE e da carga. 

Tabela 2 - Características a montante do barramento 

Potência de CC Corrente de CC Tensão de alimentação Linha 

Scc=25,79MVA Icc=16kA Vrede=15kV RLinha=7,3Ω  
LLinha=29,8mH 

 

A linha é caracterizada pela sua impedância como se pode verificar na figura 17, que a partir dos 

parâmetros da linha indicados na tabela 2, irá ser calculada usando a equação 4.  

 

Onde, 

Z – impedância [Ω], 
R – resistência [Ω], 
X – admitância [Ω]. 
 

 

 

 

 

 � = � + ��   (4) 

 � = 7,3 + �	9.21	[Ω]   (5) 



 

  22  
 

Foi utilizado um bloco RL série para modelar o efeito da linha MT, figura 18. 

 

Figura 18 - RL série, em Simulink. 

 

A subestação foi desenhada a partir de três fontes de tensão controladas pelos sinais da equação 6. 

Optou-se pela utilização das fontes de tensão controlada em detrimento do bloco já disponível pelo 

Simulink, já que o mesmo não conferia a flexibilidade necessária para a simulação das cavas de tensão. 

Assumido a rede apresentada como um sistema trifásico equilibrado.  

 

 

Apresentado de seguida os blocos utilizados para a representação da subestação e suas 

caracteristicas. Sendo importante de referir que o bloco RL série apresentado, na figura 19, tem como 

objectivo a caracterização da potência de cc a montante da subestação. 

 

 

Figura 19 - Modelo da subestação em Simulink. 

 

 

 

���
� !" = √2!$% sin)�*+											!, = √2!$% sin)�* − 	./ +	!� = √2!$% sin)�* + 	./ +

 (6) 
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Com o objectivo de validar o modelo da rede MT apresentado realizou-se uma simulação da tensão no 

barramento tendo obtido o resultado esperado para o valor de tensão de pico máximo, tal como é 

apresentado na equação 7 e na figura 20. 

 

 

Devido a perdas na linha de MT o valor de tensão de pico máximo observado na figura 20 terá de ser 

menor do que o calculado a partir da equação 7. 

 

 

 

Figura 20 - Tensão no barramento. 

 

 

 

 

 !01á3 = √	√3 	!45�5		  (7) 

   
   
   

 !67á8 = 12,25	! > 	!67á8	;,<$=>"?;		  (8) 
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3.1.2 Carga 

No âmbito da presente dissertação assume-se uma carga não dinâmica com os consumos nominais, 

indicado na tabela 3. 

Tabela 3 - Consumos nominais da carga. 

Potência ativa Potência reativa Fator de potência  

Pcarga=393kW Qcarga=119kVar FP=0,957 

   

Foi utilizado um bloco RL série carga para representa uma carga estática com as características da 

tabela 3, como apresentado na figura 21. 

 

 

Figura 21 - RL série carga. 

 

3.1.3 SAE  

O SAE que será analisado na presente dissertação tem como base o Siestorage, equipamento 

desenvolvido pela Siemens com o objetivo de fornecimento de suporte à alimentação para uma carga 

específica. O SAE monitoriza a diferença de tensões no barramento e na carga, essa diferença (ou erro 

como é tratada a grandeza ao nível dos controladores) permite a deteção de perturbações na rede 

compensando-as com a injeção de corrente. De forma a conseguir compensar de forma mais eficiente 

as perturbações na rede o SAE encontra-se instalado em paralelo com a carga. 
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Figura 22 - Barramento onde o SAE se encontra instalado em paralelo com a carga. 

 

Considerando que o SAE em análise tem as características da tabela 4. 

Tabela 4 - Características do SAE. 

Potência nominal Energia disponível 

Pn=472kW W=360kWh 

 

Assumindo o SAE como um sistema que injeta corrente, recorreu-se a três fontes de corrente 

controlada, representado o mesmo sistema na figura 23.   

 

Figura 23 - Modelo do SAE a partir de três fontes de corrente controlada. 

 

 

 

 



 

  26  
 

3.1.4 Controlador da corrente injetada pelo SAE 

A compensação de tensão será realizada a partir da injeção de corrente reativa. O modelo dinâmico do 

sistema é modelado por um controlador linear projetado que controla a injeção de corrente, com o 

objetivo de mitigar a queda de tensão. Apresenta-se na figura 24 onde é injetada a corrente de modo 

a compensar as perturbações da rede[19]. 

 

Figura 24 - Modelo simplificado do sistema em análise. 

 

Com o objetivo de simplificação da análise do regime estacionário da compensação de tensão será 

necessário transformar o sistema trifásico variável num sistema bifásico invariante no tempo. Dessa 

forma será necessário recorrer às transformações de Concordia e Park para a obtenção de um sistema 

de coordenadas linearmente independente de duas fases. A transformação de Concordia permite a 

transformação das coordenadas abc → αβ e a transformação do Park permite a transformação das 

coordenadas αβ → dq garantindo um sistema invariante no tempo. A matriz de transformação de 

Concordia é definida na equação 9 [20]. 

 

@ABC = D23		
EF
FF
FF
G 1 0 1√2
−12 √32 1√2
−12 −√32 1√2IJ

JJ
JJ
K
 (9) 

 

Onde, 

Cord – matriz Concordia. 

A relação entre o sistema de coordenadas trifásico LMN e o sistema αβ é dada por: 

 

 O3P3Q3RS = @ABCT O
3U3V3WS (10) 
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Coincidindo o eixo α com a fase a, a componente homopolar 3X é nula, obtém-se a seguinte 

transformação: 

 Y3P3QZ = O 1 01 2√3 √3S Y
3U3VZ (11) 

 

 

Invertendo a matriz obtém-se a conversão do sistema bifásico para o sistema trifásico, através da 

equação 12. 

 

 

O3U3V3WS = EF
FF
G 1 0
−12 √32
−12 −√32 IJ

JJ
K
Y3P3QZ (12) 

 

 

Através da transformação de Park, D, é possível obter um referencial bifásico síncrono com a tensão 

da rede ([=�*): 
 \ = Ycos [ −sin [sin [ cos [ Z (13) 

Onde, 

D – matriz de Park. 

 

 

Garantindo desta forma a invariância do sistema no tempo, obtendo desta forma valores contínuos 
nas tensões. Sendo a mudança de referencial realizada de acordo com a equação: 
 
  

 Y3?3_Z = \T Y3P3QZ (14) 
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De acordo com a figura 24, quando as quedas de tensão no barramento são pequenas em comparação 

com a tensão da rede, pode-se expressar a tensão no barramento como [19]: 

 !,"== ≈ !=$?$ a1 − b�"=c" − bdefg�� h (15) 

 

Onde, 

bNL4iL – potência reativa na carga (kVar)  

bjk�   – potência reativa a ser injetada (kVar) 

 

A partir da equação 15 consegue-se exprimir a variação da tensão no barramento como: 

 ∆!,"== ≈ −!=$?$ 	bdefg��  (16) 

 

 ∆!ML44bjk� ≈ −!45�5gNN  (17) 

 

 

Como se pretende efetuar o controlo da tensão, injetando corrente na equação 18 é estabelecida uma 

relação linear entre a tensão e a corrente.  

 �m ≈ −!45�5gNN  (18) 

 

Onde, 

�m – ganho diferencial com dimensões de corrente [A] 
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Assim de forma a controlar a corrente a partir da variação da tensão é dimensionado um controlador 

PID, como apresentado na figura 25. Este controlador tem como parâmetro diferencial o definido na 

equação 18 e um controlador PI (figura 26) em série.  

 

 

Figura 25 - Controlador de corrente a partir da variação da tensão. 

 

O controlo PID é uma técnica de controlo de processos que une as ações diferencial, integral e 

proporcional. O controlo proporcional é responsável pelo ajuste da variável de controlo (Vd) de forma 

proporcional ao erro. O controlo integral ajusta a variável de controlo em função do tempo em que o 

erro ocorre. O controlo diferencial tem como base a taxa de variação do erro para o ajuste da variável 

de controlo [21]. 

 

O controlador PI é constituído por dois parâmetros, um ganho proporcional, um ganho integral e uma 

rampa (definida na figura 27) em série. Estes ganhos serão deduzidos a partir da equação 19. 

 

 

Figura 26 - Controlador PI. 
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 !�!�45n =
o�0 + �jp q ∙ �m1 + o�0 + �jp q ∙ �m ∙ s =

�0�m + �j�mp1 + �0�m	s + �j�mp 	s (19) 

 

 = �6�tp + �d�tpu1 + �6�tsv + �d�ts (20) 

 

Assumindo s = 0.1 obtiveram-se os parâmetros do controlador PID a partir da equação 18 e 20, 

representados na tabela 5.  

 

Tabela 5 - Parâmetros do controlador PID. 

Ganho proporcional Ganho integral Ganho diferencial 

Kp=0.01 Ki= 300 Kd= 1,7 [A] 
 

 

Para terminar o dimensionamento do controlador foi necessário definir uma rampa com o tempo de 

restabelecimento da tensão, que se assumiu igual a um período de rede (200ms), como apresentado 

na figura 27. 

 

 

Figura 27 - Rampa que define o tempo de resposta do SAE. 
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3.2 Casos de teste   

 

Com a integração dos SAE, no SEE, são disponibilizadas várias funcionalidades, tais como a 

compensação de cavas de tensão, a redução ou eliminação de interrupções, o controlo de frequência, 

o alisamento do diagrama de carga, o controlo PQ e PV, a redução de harmónicas, entre outras. Os 

casos de testes realizados tiveram como objetivo analisar duas funcionalidades críticas ao nível dos 

critérios de continuidade de serviço, a compensação de cavas de tensão e o funcionamento em modo 

de ilha. 

 

3.2.1 Compensação de cavas de tensão 

Tendo sido realizadas inúmeras simulações são apresentadas de seguida duas das simulações 

representativas do desempenho do SAE em modo de compensação de cavas de tensão. Pretende-se 

com estes dois casos de testes avaliar os limites funcionais do equipamento ao nível da compensação 

de cavas de tensão. Sendo que no primeiro caso de teste é realizada uma perturbação de 9% da tensão 

nominal nas três fases e no segundo é realizada uma perturbação de 14% da tensão nominal nas três 

fases. 

 

Figura 28 - Montagem no caso de perturbações na rede. 
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1º Caso de teste  

Realizou-se uma perturbação de 9% da tensão nominal nas três fases, em t=1s, como se pode verificar 

na figura 29. A decisão de apresentar um caso de teste com uma perturbação de 9%, teve em 

consideração a análise do controlador, já que se estivermos perante um mau dimensionamento do 

mesmo o transitório de arranque do SAE poderia agravar o defeito durante breves segundos, o que 

não se verificou. 

 

Figura 29 - Cava de tensão de 9% da tensão nominal. 

 

 

A figura 29 apresenta a evolução temporal da tensão eficaz no barramento em pu. Verificando-se que 

após a perturbação e por consequência da injeção de corrente pelo SAE (figura 30), a tensão no 

barramento manteve-se dentro da gama regulamentar +15%/-10%, aproximando-se do valor ideal 

(0%). 

 

Figura 30 - Corrente injetada pelo SAE para realizar a compensação da cava. 

 

Com o presente caso de teste valida-se que o SAE tem capacidade de uma atuação rápida e precisa 

às perturbações da rede, compensando as cavas de tensão. 
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2º Caso de teste  

Pretendeu-se com o presente caso de teste validar o limite máximo da variação da tensão para o qual 

o SAE não tem capacidade de garantir os valores regulados. Após sucessivas simulações (iniciadas 

com uma perturbação de 12% incrementando sucessivamente 0.1%) foi encontrado o limite máximo 

da variação da tensão, que corresponde a uma perturbação de 14% da tensão nominal nas três fases, 

em t=1s, como é apresentado na figura 31. 

 

 

Figura 31 - Cava de tensão de 14% da tensão nominal. 

 

Verificando-se que contrariamente ao ocorrido no primeiro caso de teste, após a perturbação a tensão 

no barramento não recuperou o suficiente para se manter dentro da gama regulamentar +15%/-10%, 

tendo o valor da tensão eficaz do barramento recuperado até -10.4% do seu valor nominal.  

Conclui-se assim que o SAE conforme dimensionado só garantirá os limites regulatórios para cavas 

não superiores a 14% da tensão nominal, e isso deve-se essencialmente à diferença entre a potência 

injetada pelo SAE e à potência de curto-circuito a montante do barramento  
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3.2.2 Modo de ilha  

Para o caso de falha da rede a montante do barramento, deverá existir um isolamento da rede ao nível 

do Posto de Corte (como representado na figura 32), para que se inicie um arranque em vazio, já que 

numa primeira fase, se pretende colocar tensão no barramento sem carga ligada para que os clientes 

não sofram danos nos equipamentos. Só numa segunda fase se ligará a carga em paralelo ao SAE.  

 

 

Figura 32 - Montagens em modo de ilha. 

 

 

A figura 33 apresenta a evolução temporal dos valores eficazes da tensão no barramento, com o 

arranque do SAE no caso de carga em vazio. Verifica-se que o restabelecimento dos valores normais 

do barramento ocorre ao fim de um período de rede, tal como foi dimensionada a rampa do controlador 

(figura 18). 
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Figura 33 - Evolução temporal dos valores eficazes da tensão, até ao restabelecimento da tensão no barramento. 

 

Já na figura 34 é apresentada a ligação da carga ao barramento ao fim do restabelecimento da tensão 

no barramento (t=0.4s), verificando-se o restabelecimento da corrente que a serve é consumida pela 

carga, pois na presente dissertação assume-se que a carga é constante, com um consumo de 18.17 

A. 

 

 

Figura 34 - Ligação da carga para t=0.4s. 
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3.3 Discussão  

Dos resultados finais obtidos para o modo da compensação de cavas de tensão, conclui-se que o 

controlador proposto cumpre as especificações do Siestorage ao nível da compensação das 

perturbações na rede. Obteve-se um valor máximo para a compensação de cavas muito similar ao 

sistema real, já que o sistema real tem a capacidade de compensar perturbações não superiores a 

13,5% da tensão nominal e o valor obtido na presente dissertação foi de 14%. 

Quanto aos resultados obtidos no caso de teste em modo de ilha barramento, pode concluir-se que 

com a implementação destes elementos ao longo da rede de distribuição poderá fornecer-se um melhor 

serviço aos clientes, contribuindo para a redução da duração das interrupções e garantir percentagens 

mais elevadas de continuidade de serviço ao nível da rede de distribuição. 

Comprovando-se que o modelo desenhado cumpre com as especificações do sistema real, validando 

desta forma o controlador projetado, ao nível da compensação de cavas de tensão e de mitigação das 

interrupções na rede. 
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4 Modelos Remuneratórios  

Capítulo 4 

Modelos Remuneratórios  

O presente capítulo tem como objetivo apresentar uma revisão sistemática dos modelos remuneratórios 

que o mercado desenvolveu ou que se encontra em vias de implementação para este tipo de 

equipamento, com o especial enfoque nas respostas às necessidades das redes inteligentes e à 

propriedade destas. Pretende-se abordar questões relacionadas com a propriedade do equipamento - 

responsabilidade da gestão e remuneração dos equipamentos e rede distribuição 

  

O valor criado pela implementação de SAE no SEE é reconhecido, e devidamente fundamentado ao 

longo da presente dissertação. Mas uma série de imperfeições de mercado presentes nos atuais 

mercados de energia encontram-se a colocar barreiras à sua disseminação dificultando a procura por 

parte de investidores privados nestes tipos de equipamentos. Além disso, a inovação e a introdução no 

mercado de novas tecnologias poderão também necessitar de apoio específico para validar e acelerar 

a respetiva integração bem como de modelos empresariais adequados. No entanto encontram-se a 

decorrer uma série de projetos de investigação financiados a partir de orçamentos de I&D a nível 

europeu e nacional, e, sobretudo, com a introdução no mercado de tecnologias do programa InnovFin 

existirá um financiamento adicional para tecnologias de armazenamento mais maduras disponível 

através dos Fundos Estruturais e de Investimento Europeu, do Mecanismo Interligar a Europa e do 

Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos. 

 

No documento “Energy storage – the role of electricity” são delineados quatro princípios que apoiam o 

desenvolvimento do mercado para os sistemas de armazenamento de energia. Os quatro princípios a 

seguir apresentados consistem numa visão em que os SAE possam combinar vários fluxos de valor, 

contribuindo para o novo sistema de energia, sendo necessário o desenvolvimento de novos modelos 

de negócio [22]. 
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1º Principio 

As soluções para sistemas de armazenamento de energia podem ser desenvolvidas ao nível do cliente, 

da rede ou ainda como produtor. Em todos os casos, a decisão de investir baseia-se em dois pontos: 

(i) Comparação com investimentos alternativos ou sem investimentos; 

(ii) Maior exposição a preços de escassez ou outros riscos de abastecimento.  

Inúmeros estudos demonstram que um SEE com uma grande percentagem de FER variável sejam 

economicamente mais eficientes com armazenamento do que sem armazenamento [23]. Torna-se mais 

evidente num sistema em modo de ilha com alta participação de FER variável. No entanto, antes que 

as decisões de investimento em SAE se possam materializar, é necessário estabelecer um quadro 

político e regulamentar que permita que mecanismos flexíveis desempenhem o seu papel no sentido 

de tornar o sistema energético mais sustentável e mais competitivo.  

Os SAE até ao dia de hoje tinham como função principal absorver energia durante períodos de excesso 

de geração ou preços baixos para liberá-lo ao SEE em tempos de escassez ou de preços elevados. A 

utilização do armazenamento para esta função básica proporcionou benefícios que permitiram um caso 

de negócio. No entanto, o requisito de flexibilidade, em termos de quantidade e de tempo, é 

significativamente diferente num novo sistema energético com baixas emissões de CO2. As propostas 

de conceção de mercado contribuirão para colocar um valor real na flexibilidade, incluindo do 

armazenamento de energia, no SEE. O reforço da ligação entre o sistema energético e a 

descarbonização de outros sectores económicos e.g. a mobilidade, a indústria, poderia também reduzir 

os custos globais num todo. 

 

2º Principio  

Será necessária a implementação de componentes mais flexíveis no sistema de eletricidade com o 

objetivo de compensar o aumento da geração variável de eletricidade de FER. O armazenamento é um 

desses componentes e os seus benefícios devem ser reconhecidos nos mercados, de modo a permitir 

tratamento igual em relação à operação da rede. Além disso, quando o armazenamento fornece 

serviços que vão além das soluções de flexibilidade convencionais, como a descarbonização de outros 

setores económicos, isso pode contribuir para a abertura de um novo mercado de negócios. 

Evidentemente, os sistemas de remuneração e incentivos para os investidores/operadores de soluções 

de armazenamento devem ser concebidos e implementados em conformidade com o direito da 

concorrência (incluindo os auxílios governamentais) e regulamentos específicos. 
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3º Principio 

Com a geração a partir de FER variável introduz-se a necessidade de equilibrar a flutuação da geração 

em períodos mais longos. O armazenamento de energia pode absorver o excesso de eletricidade de 

baixo carbono e garantir a estabilidade do sistema por períodos mais longos (p.e. o Governo Romeno 

decretou a obrigatoriedade da implementação de soluções de armazenamento nas centrais de geração 

eólica com o objetivo de reduzir os impactos negativos à rede elétrica em função da flutuação das 

velocidades do vento). 

A limitação física das tecnologias comuns de armazenagem i.e. armazenamento de bombas de água, 

pilhas e armazenamento de energia no ar comprimido, implica que o custo marginal da capacidade se 

torne demasiado elevado ou a capacidade de armazenamento físico não possa ser suficientemente 

expandida para satisfazer as necessidades de armazenamento de energia a longo prazo. Estas 

preocupações podem ser abordadas através da integração de vários setores e da utilização do 

armazenamento de produtos químicos. O armazenamento químico poderia garantir a estabilidade do 

sistema elétrico por períodos mais longos.  

A implementação de FER variável como matéria-prima proporciona um potencial de descarbonização 

adicional da economia e.g. a indústria, e simultaneamente serviços e benefícios do sistema elétrico. 

Esses benefícios adicionais incluem o valor da mudança para fontes renováveis de matéria-prima e.g. 

hidrogénio verde nas refinarias e potencial aumento na competitividade do setor através de uma 

vantagem de CO2. 

Com uma taxação maior sobre o CO2 emitido para a atmosfera, bem como outras políticas de apoio 

para reduzir as emissões de gases poluentes nos diversos setores da economia poderão promover tais 

soluções [11]. 

 

4º Principio 

Os SAE colocados próximos da geração ou do consumidor poderão aliviar a pressão sobre a rede, 

aumentando a estabilidade da oferta e procura num ponto de equilíbrio entre geração e consumo. O 

valor que o armazenamento pode proporcionar para a integração da FER variável no sistema 

energético deve ser refletido e recompensado por soluções de armazenamento centralizadas e 

descentralizadas. Para que se possa efetivar implementação massiva deste tipo de equipamento na 

nossa rede será necessário um suporte específico aos investidores em FER variáveis. Por exemplo, 

quando um investidor decidir instalar um parque de PV deverá ser devidamente informado de quais as 

vantagens da instalação de SAE em termos de eficiência global do sistema [24]. 
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Em suma os sistemas de armazenamento de energia podem ser integrados em diferentes níveis do 

sistema elétrico e assim proporcionando diferentes funcionalidades: 

• Nível da geração: Arbitragem, equilíbrio e poder de reserva; 

• Nível da transmissão: controle de frequência, adiamento de investimento; 

• Nível da distribuição: controlo da tensão, capacidade de reserva; 

• Nível do cliente: alisamento do diagrama de carga, tempo de uso, gestão de custos. 

 

 

Os principais desafios para o armazenamento são: 

 Tecnologia 

- Aumentar as capacidades e a eficácia das tecnologias existentes, 

- Desenvolvimento de novas tecnologias para o desenvolvimento local (doméstico), descentralizado ou 

aplicação centralizadas e.g. grandes instalações eólicas ou de PV, 

- Criação de economias de escala disseminando a aplicação das baterias por vários sectores. 

 

Questões de mercado e regulamentares 

- O mercado deverá incentivar a construção e prestação de serviços de armazenagem, 

- Criação de um mercado a nível europeu de energia e de mercados de equilíbrio comuns de geração, 

reforçando a interligações e agendando planos de investimentos de novas centrais. 

-Desenvolvimento de um novo modelo de mercado dentro do MIBEL ao nível de serviços 

complementares. 

 

Propriedade e gestão 

- Definição clara dos modelos de propriedade em função da capacidade instalada.  

- O ORT não deverá deter os ativos, mas deverá poder controla-los, tal como já acontece com a 

regulamentação das PRE. 

- O ORD poderá deter este tipo de ativos no caso de necessidade de melhoria da qualidade da rede, 

mas na sua essência deverá deixar ao mercado deter o ativo, detendo só o poder de controlo.   
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Estratégia 

- Desenvolvimento de uma abordagem sistémica da armazenagem, 

-Forçar os estados membros das UE a transpor os regulamentos e aceitar as recomendações da 

Comissão Europeia, 

Apresentando na tabela 6 um resumo da regulamentação e os standards aplicados aos SAE pelos 

diferentes países da UE. 

 

Tabela 6 - Regulamentação e standards aplicados aos SAE [25]. 

Países da UE  Regulamentação e Standards 
Alemanha Existe regulação específica para os SAE. Os SAE devem satisfazer os 

requerimentos de carga ou gerador dependendo do modo do seu funcionamento. 
O código do transporte menciona o armazenamento para os mercados de 
serviços. O armazenamento diretamente associado às energias renováveis 
mantém a remuneração das PRE. 

Reino Unido Não apresenta regulação específica para os SAE. Não há incentivos diretos para 
o armazenamento, são disponibilizados fundos para projetos inovadores com 
soluções com baixas emissões de CO2. 

Irlanda Não apresenta regulação específica para os SAE. O OST apresenta o desejo de 
segmentar o armazenamento baseado na aplicação e que este seja visto como 
um ativo da transmissão. 

Dinamarca Não apresenta regulação específica para os SAE. Considerando o 
armazenamento como consumo, pelo que deve pagar imposto e de acesso à rede 
de distribuição. 

Itália Não apresenta regulação específica para os SAE. Os sistemas de 
armazenamento ligados às redes estão submetidos às mesmas condições 
requeridas para um gerador. Os ORT e ORD podem construir e operar sistemas 
de armazenamento se a análise custo/benefício for favorável face a soluções 
convencionais.  

Roménia Existe regulação específica para os SAE. Os SAE deverão ser instalados pelos 
produtores de energia elétrica a partir de FER, suprindo dessa forma das 
necessidades de importação de energia. 

Bélgica Não apresenta regulação específica para os SAE. 
França Não apresenta regulação específica para os SAE. 
Hungria Não apresenta regulação específica para os SAE. 
Noruega Não apresenta regulação específica para os SAE. 
Polónia Não apresenta regulação específica para os SAE. 
Portugal Não apresenta regulação específica para os SAE. 
Espanha Não apresenta regulação específica para os SAE. 
Holanda Não apresenta regulação específica para os SAE. 
Eslováquia Não apresenta regulação específica para os SAE. 
Áustria  Não apresenta regulação específica para os SAE. 
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Como é percetível por análise da tabela 6 na generalidade dos países europeus não existe um 

enquadramento regulatório para os SAE. No entanto, em Portugal tem vindo a ser analisado pelo 

regulador várias preocupações dos ORD e ORT quanto à implementação e desenvolvimento de 

modelos remuneratórios, para fazer face à introdução destes sistemas no SEE [26]. 

Conclui-se que um dos principais desafios para o desenvolvimento dos sistemas de armazenamento 

de energia, numa primeira fase, é o fator económico. As soluções de armazenamento não deverão ser 

limitadas ou reguladas com um único propósito, ainda que conferindo vantagens claras à estabilidade 

do SEE e sem que a taxação adequada sobre as emissões de CO2 ou a criação de um modelo 

remuneratórios para serviços complementares sejam economicamente pouco aliciantes para os 

investidores [11]. 
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5 onclusão 

Capítulo 5 

Conclusão 

Com os resultados obtidos pode-se avaliar o impacto do SAE na tensão da rede, verificando-se que 

para flutuações transitórias (cavas de tensão) superiores a 14% da tensão nominal o SAE não dispõe 

de capacidade de compensação, o que está dentro dos requisitos regulamentados. Concluiu-se 

também que a funcionalidade do SAE em modo de ilha apresenta claras vantagens ao cliente tanto ao 

nível da eliminação de interrupções antes do restabelecimento da rede de distribuição como sendo um 

elemento de garantia da continuidade de serviço.  

Comprovou-se que o modelo desenhado cumpre com as especificações do sistema real, validando 

desta forma o controlador projetado. Pode-se assim afirmar que o dispositivo Siestorage é uma boa 

solução no mercado dos SAE, como um elemento de apoio cargas criticas onde é essencial o respeito 

pelos valores regulados e o menor tempo de indisponibilidade.  

Pretendeu-se a obtenção de respostas às questões relacionadas com a propriedade do equipamento - 

responsabilidade da gestão e remuneração dos equipamentos e rede distribuição - mas ao longo da 

pesquisa desenvolvida para suportar a revisão sistemática dos modelos remuneratórios que o mercado 

propõe, deparei-me com a impossibilidade de apresentar uma resposta assertiva a cada uma dessas 

questões. Todos os SAE até ao momento implementados foram desenhados para uma função 

específica, sendo que a sua remuneração, propriedade e gestão pertencem a uma única entidade. Os 

sistemas SAE com âmbito mais abrangente e funcionalidades dedicadas a redes inteligentes que deem 

resposta ao aumento da geração a partir de FER variáveis encontram-se num estágio piloto, onde a 

principal preocupação é a aquisição de conhecimento, daí que não se possa chegar a conclusões 

definitivas quanto a modelos de negócio. 

Concluiu-se que em função da existência de tecnologias com rentabilidades superiores e sem a criação 

de regimes regulatórios e incentivos à implementação destes equipamentos, será muito difícil a breve 

termo observarmos uma disseminação destes. Em resposta às necessidades de mercado, com clientes 

mais exigentes e equipamentos cada vez mais sensíveis a pequenas perturbações na rede, as 

entidades regulatórias de cada país e a entidade reguladora europeia terão de desenvolver um quadro 

regulatório especifico para estes equipamentos, já que aos dias de hoje o que temos são 

recomendações e perspetivas futuras. 
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5.1 Perspetivas para trabalhos futuros  

Em função dos resultados e conclusões alcançadas na presente dissertação, apresentam-se os 

seguintes cenários de trabalho futuro:  

• Desenvolvimento de um controlador que tenha em consideração cargas dinâmicas;  

• Estudo de uma rede com vários SAE e FER variáveis, onde se avaliaria o sincronismo e o 

desempenho destas redes em modo de ilha; 

• Elaboração de um estudo, de qual seria o impacto para o setor dos electroprodutores se as 

rendas das massas girantes fossem transferidas para as instalações de SAE; 

• Estudar o impacto da implementação dos SAE em soluções de diferimento de investimento. 
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