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Resumo 

Verificamos, aos dias de hoje, uma alteração evidente do sistema elétrico nacional, por 

introdução de produção dispersa a aumentar de dia para dia acompanhado pelo aumento do consumo de 

eletricidade no setor doméstico nos últimos anos. As diferentes necessidades de cada consumidor são 

uma realidade que levam a elevados gastos neste setor, no entanto, não há ligação direta e relacionável 

entre o consumo de energia e a produção da mesma nos vários sistemas de produção dispersa em 

determinados momentos de forma menos dispendiosa. 

Para este efeito, surgiu a necessidade de criação de um sistema que possibilite uma inteligente 

alocação de cargas com base em consumos de energia dos diversos equipamentos disponíveis em cada 

uma das nossas habitações, garantindo sempre disponibilidade dos utilizadores para prescindir ou não da 

utilização destes equipamentos em diversas horas do dia. 

Apesar de sabermos que os custos de energia e a inteligente utilização da produção dispersa 

serem hoje em dia um tema de importância significativa, também o é a qualidade de vida alocada ao 

conforto das nossas habitações pois ganha especial importância a inclusão neste sistema da possibilidade 

de definição de cargas de base, ou prioridade máxima, bem como a definição significativa das restantes 

cargas em termos de necessidade ou importância para o consumidor. 

Esta dissertação estuda soluções, através de métodos iterativos, para otimização do despacho 

horário das diversas cargas, de forma a maximizar a valorização da produção dispersa, bem como a 

prioridade em termos de escolha dos utilizados dos diferentes equipamentos. Assim sendo, conseguimos 

definir um plano de utilização da energia diário garantindo sempre a satisfação do utilizador, tanto em 

termos de conforto como de impacto financeiro por via de otimização de custos através de uma utilização 

inteligente de produção dispersa.  
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Abstract 

 

Today we are seeing a clear change in the portuguese national electricity system, due to the 

introduction of scattered production increasing day by day, accompanied by the increase in electricity 

consumption in the domestic sector in recent years. The different needs of each consumer are a reality 

that lead to high expenses in this sector however there is no direct and relatable connection, between 

energy consumption and production in the various dispersed production systems, at certain times in a 

less expensive way. 

For this purpose, the need to create a system that allows an intelligent allocation of loads based 

on energy consumption of the various equipments available in each of our dwellings, always 

guaranteeing the availability of the users to do with the use of these equipments in diverse Times of 

Day.  

Although we know that the energy costs and the intelligent use of the dispersed production are 

nowadays a subject of significant importance, so is the quality of life allocated to the comfort of our 

dwellings, and for this reason recognized by all, it gains special importance the inclusion in this system 

of the possibility of defining basic loads, or top priority, as well as the significant definition of the 

remaining loads in terms of necessity or importance to the consumer. 

This dissertation studies solutions, through iterative methods, to optimize the time dispatch of 

the various loads in order to maximize the value of dispersed production, as well as the priority in terms 

of the choice of the used equipment. In this way, we have been able to define a daily energy use plan 

that is always guaranteed the user´s fulfilment both in terms of comfort and financial impact through 

optimization of costs through the intelligent use of dispersed production. 
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Capítulo 1  

1. Introdução 

Este capítulo tem como finalidade obter uma perspetiva da situação atual do tema a 

ser desenvolvido.  Inicialmente, é feita uma contextualização do tema, posteriormente, a 

motivação que levou à escolha do tema em questão. Serão, igualmente, apresentados os 

objetivos, a estrutura da dissertação, bem como os dados e ferramentas utilizadas. 

1.1 Contextualização 

Devido ao forte crescimento das novas tecnologias, como tecnologias de monotorização, IOT, 

equipamentos inteligentes e tecnologias de baterias estas têm vindo cada vez mais a estar 

disponíveis ao consumidor. Estas tecnologias têm chegado ao mercado de forma acessível o que 

vai permitir gerir os equipamentos de forma remota de forma a reduzir os custos da energia. 

Hoje em dia, o próprio consumidor quer participar na gestão da energia da sua habitação de 

forma a reduzir os custos. Para isso, é necessária uma participação dinâmica por parte do 

mesmo, havendo necessidade ter informações essenciais como o sinal do preço da rede e como 

conseguir controlar os equipamentos da residência. É cada vez mais viável o consumidor 

encontrar soluções mais baratas do que a tradicional energia fornecida pela rede, como a 

utilização de produção dispersa. No entanto, como é que o consumidor pode gerir o seu 

consumo de energia, através da transferência de consumos das horas mais caras para horas 

mais baratas, otimizando a alocação de consumos? O consumidor apenas poderá otimizar a 

transferência de consumos de cargas flexíveis.  

 

1.2  Motivação 

Atualmente, o consumo de energia a nível doméstico representa aproximadamente 

uma quarta parte do consumo total de energia de Portugal [12]. A evolução tecnológica e de 

poder de compra levam a que haja cada vez mais equipamentos por utilizador, desde 
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telemóveis, televisores, sistemas de aquecimento ambiente, entre outros. Este aumento, ainda 

que gradual, de equipamentos per capita alavanca um aumento de consumo de energia e 

consequentemente de custo de energia. 

Por outro lado, com o aumento de informação disponível e a diminuição do preço da 

tecnologia, abre espaço à curiosidade a nível de consumos de energia, permitindo 

investimentos e sistemas mais inteligentes que possibilitem a comunicação e medição dos seus 

consumos. 

Com a introdução destes sistemas inteligentes, bem como o aumento de investimento 

em sistemas de auto consumo (sistemas fotovoltaicos), surge a necessidade e a possibilidade 

tecnológica de alocar estas cargas de acordo com as necessidades do consumidor de forma a 

tirar o máximo proveito dos sistemas produtores de energia nas proximidades. Assim, denota-

se a contribuição para uma estabilidade no sistema elétrico nacional, uma maximização do 

proveito dos investimentos em sistemas de produção dispersa e uma minimização da fatura 

energética, nunca pondo em causa a qualidade de vida e o conforto que toda esta evolução 

tecnológica nos tem vindo a garantir. 

A inexistência de um sistema de fácil utilização para a otimização da calendarização 

dos consumos e as diversas fontes de energia, os custos de energia e a qualidade de vida de 

cada um de nós, motiva a realização desta dissertação. 

A adequação do sistema elétrico, com todas as suas valências, sejam elas cargas ou 

pontos de produção, só é essencial ao consumidor o contributo da presente dissertação à 

comunidade.  

 

 

1.3 Objetivos 
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Capítulo 2  

2. Estado da arte 

2.1 Divisão dos vários componentes num Sistema de gestão de 

energia 

Baseado em [1] é possível afirmar que as casas inteligentes são edifícios automatizados 

com dispositivos de deteção e controlo como ar condicionado e aquecimento, ventilação, 

iluminação, hardware e sistemas de segurança. Estes sistemas modernos que incluem 

interruptores e sensores que comunicam com uma central, que por vezes são chamados 

gateways. Estes são sistemas de controlo com uma interface que interage com um tablet, 

telefone, computador.  

 

Figura 2.1 Representação dos vários componentes de um sistema de gestão de 
energia de uma habitação [1]. 

 

Podemos dividir o sistema de gestão das casas inteligentes em 4 secções. Na primeira, 

podemos incluir os objetos inteligentes tais como eletrodomésticos, iluminação ou sensores 

ligados à produção ou linhas de transmissão. Estes objetos podem sentir, atuar, processar dados 

e comunicar.  Os mesmos podem ser divididos em três tipos: não flexíveis, flexíveis ou aparelhos 

de dupla natureza. 
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Os não flexíveis estão associados a cargas de base tais como frigorifico e arcas ou não 

preventivas como luz, televisão, computador, secador não podendo ser controlados por um 

sistema. 

Os objetos flexíveis são associados a cargas regulares ou tarefas preventivas tais como 

aquecimento, ar condicionado e podem ser operados automaticamente pelo sistema. 

 

Os aparelhos de dupla natureza podem ser flexíveis como também não flexíveis, como 

é o caso da máquina de lavar a roupa ou da máquina de lavar a louça. O utilizador não se 

interessa do tempo exato que a máquina trabalha desde que o faça, ou o utilizador tem a 

necessidade de a utilizar quando mais lhe convém passando a comportar-se como não flexível. 

 

A segunda secção chama-se hubs. O hub é um dispositivo responsável por recolher os 

dados puros e/ou processar dados dos dispositivos inteligentes enviando-os para a cloud. 

Quando possível, a hub faz o processamento de dados a enviar para a cloud, de maneira a 

reduzi-los. 

Num cenário de casas inteligentes, o hub poderá enviar comandos para os objetos 

inteligentes atuando como regulador de horários ou de carga. 

No caso de ser um hub residencial, pode mandar comandos para dispositivos que 

controlam o fluxo da energia e controlar as operações de compra ou venda de energia para a 

rede. O hub consegue perceber os protocolos de comunicação usada pelos objetos inteligentes 

e serve de comunicação entre eles. Normalmente, uma habitação irá precisar mais do que um. 

 Antes de falar da próxima secção, temos de rever o conceito Iot, internet of things, 

uma rede de objetos físicos, veículos, prédios e outros que possuem tecnologia embarcada, 

sensores e conexão com a rede e é capaz de absorver e transmitir dados. O Iot, normalmente, 

consiste em muitos sensores e dispositivos com identificação rádio frequência, que irão permitir 

o atual funcionamento dos objetos. 

 

Figura 2.2 Representação dos vários componentes de um sistema de gestão de 
energia de uma habitação e seus componentes [1] 
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A cloud passa a ser a próxima secção. Tratando-se da parte mais complexa, tem como 

tarefa essencial armazenar os dados. Devido à grande quantidade de dados, são necessários 

novos métodos de analisar os dados de forma a serem utlizados. Na cloud, os dados baseados 

em eventos são convertidos em processamento baseado em consulta. Este é um passo crucial 

no sentido de colmatar as diferenças entre as redes iot em tempo real e o mundo das aplicações 

de terceiros. Os dados deverão, então, ser organizados em diferentes níveis de forma a serem 

facilmente combinados, reconsiderados e agregados com dados anteriormente obtidos, com a 

possibilidade de alguns terem vindo de outras fontes. De facto, o mais importante é a 

simplicidade de acesso à informação por parte das aplicações. 

 

 A última secção é a third party, a qual deve desenvolver aplicações para o usuário de 

maneira a criar horários, regular e gerir a carga. Os horários são uma maneira de poder 

controlar os dispositivos flexíveis. Assim, a carga deve ser gerida de forma a otimizar a hora de 

consumo de energia, considerando o preço de eletricidade atual e pelo recurso disponível de 

energias renováveis do local.  

 

Desenvolver um sistema computacional inteligente de previsão de carga é 

maioritariamente o principal objetivo da gestão de procura de energia. Existem diversas 

abordagens com potencial de utilização em tempo real como redes de gestão de energia 

inteligentes para enfrentar os desafios futuros na procura de energia.  

 

 

 

2.2 Modelos utilizados 

Existem diversas abordagens que poderão ser aplicadas no sistema de gestão de 

energia. 
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Figura 2.3 Metodologias usadas na inteligência artificial [2] 

 

 

Estes métodos retratados são baseados no artigo [2], sendo um dos modelos únicos o 

fuzzi logic sets. A teoria usa um conjunto de variáveis de entrada para um conjunto de variáveis 

de saída usando a lógica “if then”. Tal conjunto é definido por uma função de liderança, que 

determina os valores de associação para cada objeto. Uma vantagem deste modelo está 

relacionada com o facto de terem capacidade de representar uma descrição significativa e 

conceitos que não estão completamente definidos. Esse método pode ser útil para conjuntos 

de dados de carga com incertezas e relações não lineares entre os parâmetros de entrada e 

saída.  A FL têm vindo a ser utilizada na análise de dados para sistemas de energia de redes 
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inteligentes. Os medidores inteligentes instalados no ponto de entrada da instalação do 

consumidor são monitorados num sistema de gerenciamento de carga não intrusivo para 

encontrar as atividades de carga.  

 

Embora este modelo seja capaz de decidir sobre informações incertas e explicar as 

decisões relacionadas, não pode adquirir regras de controlo e os seus parâmetros precisos nas 

regras. Para evitar esses problemas, uma rede neuronal pode oferecer um mecanismo de 

aprendizagem para lidar com incertezas cognitivas. Com efeito, se incorporarmos os dois 

métodos é suscetível de permitir que o sistema raciocine como um ser humano. 

 Uma rede neuronal artificial é também um método usado na aprendizagem automática 

e uma neurociência cognitiva é baseada no aspeto fundamental da rede neuronal biológica. 

Este modelo pode ser organizado em diferentes formas para implementar um diverso número 

de tarefas incluindo pesquisa de dados, classificação, reconhecimento de padrão, previsão e 

processo de modelagem. Este modelo providencia uma solução onde mapeamento linear ou não 

linear dos recursos de entrada e destino do modelo é necessário, devido à sua capacidade de 

aprendizagem, processamento paralelo, generalização e tolerância a erros. A maior vantagem 

da rede neuronal é a clara relação das variáveis de entrada com as variáveis de saída que têm 

de ser clarificadas antes do processo de previsão. Recentemente existem diversos estudos que 

utilizam as redes neuronais para prever a procura no ambiente de uma rede inteligente.  

Existem várias arquiteturas da rede neuronal artificial que podem ser divididas em MLP, 

SOM, DL e ELM. 
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2.3 Benefícios e problemas 

  

Os benefícios de usar aplicativos domésticos inteligentes baseados em IOT são 

evidentes e atraentes. Esta secção lista algumas das vantagens que são agrupadas em 

categorias, dependendo de benefícios similares. 

Os dispositivos de IOT em residências inteligentes são usados para fornecer tecnologia 

avançada, para controlar sistemas inteligentes e reduzir o desperdício de energia. Esses 

dispositivos melhoram a eficiência e o fator de potência, enquanto economizam energia. 

 

 

 

. 

 

Figura 2.4 Benefícios baseados em IOT [3] 

 

 

 

 As casas inteligentes baseadas no IOT oferecem um grande número de benefícios. No 

entanto, estas tecnologias ainda não são a solução perfeita, estando os investigadores 

preocupados com os desafios associados a estas tecnologias e ao seu uso baseado no IOT. 

Podemos enumerar alguns desafios divididos de acordo com a sua natureza. 
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Figura 2.5 Categorias de desafios para aplicações de casas inteligentes baseados 
no IOT [3] 
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2.4 Empresas e tecnologias existentes 

O grande desenvolvimento das tecnologias tem sido o objetivo de algumas empresas 

para se inserirem no mercado de gestão de energia em habitações. Na seguinte figura, pode-

se constatar alguns exemplos de empresas com softwares desenvolvidos nesta área. 

 

 

Figura 2.6 Líderes na pesquisa de sistemas de gestão de energia de habitações [3] 

 

 Diversas empresas de desenvolvimento de software estabelecem como participantes 

importantes, refinando ainda mais os produtos e indo além do estágio piloto para implantações 

completas com clientes maiores. No entanto, também houve um ressurgimento de pequenas 

empresas iniciantes tentando capturar o mercado de conhecimentos sobre energia. 

 

O Oracle Utilities oferece aplicativos essenciais aos negócios [4] que ajudam as 

concessionárias de serviços de eletricidade, gás e água em todo o mundo a aprimorar a 

experiência do cliente, aumentar a eficiência operacional e alcançar a excelência no 

desempenho. Fornecem, ainda, soluções de atendimento ao cliente e faturação, 

gerenciamento de rede, trabalho e ativos, serviços de campo, gerenciamento de dados de 

medição e análise e integram-se aos principais aplicativos corporativos, middleware, 

tecnologias de banco de dados, servidores e armazenamento da Oracle. O software desta 

empresa permite que os clientes se adaptem com mais agilidade à desregulamentação do 



25 

mercado, atendam às exigências dos clientes em constante evolução e cumpram os 

compromissos de eficiência energética. 

 

A Plataforma Tendril [5] ingere inúmeros tipos de dados a partir de uma variedade de 

fontes, tornando-se um repositório central para informações pertinentes a clientes e 

residências. Exemplos de tipos de dados incluem características da casa (idade, tamanho, 

material, tipo HVAC, etc.), ocupação demográfica (consumo, faturação, etc.), parceria (dados 

do mercado, dados do dispositivo, etc.), clima e muito mais. As informações personalizadas 

são fornecidas por meio de vários canais como os alertas de alta utilização, um portal da Web, 

e-mails de desafio e uma aplicação móvel. 

Exemplos de informações incluem: notificação de alto uso, oferta personalizada de 

produtos ou serviços, dicas e recomendações sobre economia de energia, promoções do 

programa utilitário (iluminação, etc.), uso de energia por aparelho. Ações tomadas pelos 

clientes ou iniciadas automaticamente pela plataforma, garantem a confiabilidade da rede e 

reduzem a necessidade de infraestrutura dispendiosa. Exemplos de ações incluem o seguinte: 

o cliente compra um termostato inteligente ou atualiza um aparelho utilitário que ajuste 

automaticamente os termostatos para maximizar a economia de energia; o cliente faz o 

download de um aplicativo para dispositivos móveis e os aquecedores de água são otimizados 

para funcionar durante períodos de excesso de geração renovável. 

 

 

2.5 Desenvolvimento da produção dispersa 

Nos últimos anos, o paradigma tradicional do funcionamento do sistema eletrico, tem 

sofrido algumas mudanças, nomeadamente relacionadas com a integração da produção 

dispersa. 

Não existe uma conformidade relativamente à definição da produção dispersa, vários 

investigadores definem de forma diferente, por exemplo no artigo [7] é definido como uma 

fonte de energia elétrica conectada diretamente à rede de distribuição ou diretamente na rede 

do consumidor, no entanto o a internacional council on large eletricity System define como 

toas as unidades de geração com uma máxima capacidade de geração de alguns kW a 100kW, 

que geralmente está conectado a uma rede de distribuição que não são centralizados nem 

despachados [8]. 

 Nos últimos anos houve um crescimento da preocupação da sociedade, relativamente 

às questões ambientais, que levaram ao aumento de produção de energia através de energias 

renováveis figura 2.7.  
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Figura 2.7 Evolução da geração de energia global por fonte de energia (em trilhão 
kW h) [9] 

Esta mudança afeta as formas de geração de energia e a própria rede de transmissão e 

de distribuição. Destaca-se, nomeadamente, o crescimento de PD [9] como podemos ver na 

figura. 

 

 

 

Figura 2.8 Estimativa do crescimento de produção dispersa instalada [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

Capítulo 3  

3. Análise de Dados 

3.1 Introdução 

Este capítulo descreve os diferentes modelos aplicados aos diversos componentes a 

nível de gestão do sistema energético distribuído. Inicialmente vamos dividir em dois grandes 

tipos de estrutura: estrutura centralizada e estrutura descentralizada como também a  

descrição dos dados utlizados para simular o programa do ponto de vista do utilizador. 

 

3.2 Sistema centralizado  

Neste sistema centralizado a informação está distribuída em diversos agentes para 

toma de decisão. Dada a existência de vários agentes é necessária uma estrutura centralizada 

que comunique com todos os utilizadores. Estas estruturas têm acesso a informações de 

previsão meteorológica, preço de mercado de energia e sinais de valor, tendo como valor a 

importância ou nível de necessidade da carga para o utilizador, comunicados pelos vários 

consumidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Representação de um sistema centralizado 
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No presente caso, estrutura centralizada, o consumidor será responsável pela 

introdução dos equipamentos existentes e referentes cargas, definindo, à partida, qual o valor 

que atribui a cada uma destas, tendo em conta a tipologia da habitação, número de utilizadores 

e possíveis restrições. 

Este sistema centralizado necessitará sempre de uma interface capaz de reunir todas 

as necessidades dos vários subsistemas, bem como as suas restrições, valores e tipologias. Este 

tipo de abordagem restringe o sucesso de cada projeto isoladamente uma vez que os 

utilizadores não podem comunicar diretamente, deixando a tomada de decisões para os 

operadores do sistema. 
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3.3 Sistema descentralizado  

 

Figura 3.2 Representação de um sistema descentralizado 

 

Este sistema descentralizado é o objetivo desta dissertação, de forma a evitar a 

existência de um agente ou um equipamento inteligente. Neste modelo, todas as habitações 

terão um sistema que recebe as propostas dos vários fornecedores, quantidade de energia 

disponível de produção dispersa em cada momento, bem como os preços a que esses 

fornecedores estão dispostos a vender. 

 Com estes dados, o sistema irá alocar as cargas de forma a tirar o maior proveito 

possível da produção dispersa, minimizando a quantidade de energia que será necessária 

adquirir à rede. Consequentemente, dado que os valores para os custos associados às produções 

distribuídas são tendencialmente inferiores ao preço da rede, resultará numa diminuição dos 

custos de energia de cada utilizador, individualmente. 

Estas decisões consistem, de acordo com as especificações do utilizador, alocação de 

cargas voláteis, equipamentos que poderão ser alocadas aos momentos em que a energia 

disponível da produção dispersa tem valor mais interessante, devolvendo novamente ao 

utilizador o valor otimizado para as condições definidas. Será, também, enviada informação 

acerca de sugestões de melhoria. 
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3.4 Rede e produção dispersa 

Para simulação do modelo foi utilizado o preço horário de mercado de um dia útil [6], 

definindo como margem para o comercializador 10% do custo inicial, considerado de seguida 

como “preço da rede”. 

Para os restantes fornecedores, foram associados custos variáveis com valores no 

intervalo entre o preço de mercado e o preço da rede, dada a inexistência do comercializador 

e consequentemente a sua margem. 

 

 

Figura 3.3 Preço da energia fornecida da rede e de rede com produção dispersa 

 

Como referido, o valor da rede com produção dispersa, será sempre igual ou inferior ao valor 

inicial da rede e é nesta gama de valores que obteremos o nosso benefício. 

 

 

Figura 3.4 Produção disponível pelos fornecedores  
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Havendo disponibilidade de energia produzida de forma dispersa, não há necessidade 

de compra à rede e, consequentemente, o valor do preço de energia diminui. Este facto 

introduz uma possibilidade de minimização de custo, que de nada vale se não for acompanhada 

por um planeamento inteligente dos consumos. No limite, caso fosse possível apenas consumir 

numa hora, decidiríamos sempre pela hora 13, diminuindo a fatura energética em cerca de 

4,5%. 

No entanto, é dificílimo que o consumo de energia seja todo concentrado em apenas 1 

hora. Assim sendo, é necessário verificar quais as necessidades do lado da utilização, por forma 

a construir uma distribuição viável. 

3.5 Cargas utilizadas 

Como anteriormente mencionado, a otimização dos diversos equipamentos 

consumidores de energia presentes em cada habitação, não se compadece com uma simples 

otimização económica. A tabela seguinte define para cada equipamento existente, as suas 

necessidades tanto quantitativas, como temporais. 

Para a simulação são definidos em termos gerais duas tipologias de carga: cargas de 

base e cargas voláteis. 

As cargas de base representam todos os equipamentos que, por definição, necessitam 

de energia de forma constante ao longo de todo o dia. Por outro lado, as cargas voláteis são 

todas aquelas que, apesar de consumirem um valor de energia constante, o horário de 

funcionamento poderá flutuar ao longo do dia, seja por necessidade do utilizador ou por 

conforto. 

Definimos para as cargas de base um consumo de 2 kWh durante todo o dia estando, 

assim, associado a cargas que estarão sempre em funcionamento. 

Estarão também presentes cargas voláteis que poderão ser alocadas nas 24 horas. 

 

Tabela 3.1  Dados de cargas controláveis 

Horas necessárias 
 

Equipamentos 
1 2 3 4 

Aquecimento 4,0  4,0 4,0 4,0 

Forno 3,0    

Ferro 2,0    

Máquina de secar a roupa 2,0    

Máquina de lavar Roupa 2,0    

Máquina de lavar a louça 1,0    

Aspirador 2,0    

Televisões 0,4    

Iluminação 0,2 0,2   
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Para as cargas voláteis está definido na tabela 3.1 o consumo de cada carga, bem como 

o número de horas diárias em que estas são indispensáveis. 

 

Após definição das quantidades de energia necessárias para cada carga, é necessário 

incluir a variável conforto. Com esta finalidade definiu-se um valor traduzido em €/kWh, que 

representará o valor que cada utilizador estará disposto a despender para garantir o 

funcionamento do equipamento a determinada hora. 

Podemos observar o exemplo de valor que será introduzido pelo utilizador para a 

máquina de lavar a roupa. 

 

Tabela 3.2 Valor definido pelo utilizador para a máquina de lavar a roupa para as 
24 horas 

Valor do Bloco (€/kWh) 

SLOT 
M. Lavar 

Roupa 

1 0,074 

2 0,069 

3 0,056 

4 0,063 

5 0,054 

6 0,053 

7 0,056 

8 0,072 

9 0,075 

10 0,070 

11 0,068 

12 0,078 

13 0,066 

14 0,073 

15 0,071 

16 0,080 

17 0,089 

18 0,082 

19 0,082 

20 0,083 

21 0,083 

22 0,083 

23 0,083 

24 0,080 
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Capítulo 4  

4. Desenvolvimento 

4.1 Introdução 

Este capítulo irá apresentar a metodologia utilizada para desenvolvimento da 

otimização do sistema de energia de uma habitação integrada num sistema de produção 

dispersa através de algoritmo, tendo em conta as variáveis e restrições referidas 

anteriormente. 

 Por forma a demonstrar o desenvolvimento da solução, este exercício será 

dividido em duas componentes. Assim, inicialmente, será demonstrado o desenvolvimento para 

a alocação de cargas e, seguidamente, o despacho para definição de fornecedores.  
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4.2 Modelo matemático  

O problema abordado na dissertação é a otimização de operação de um sistema 

energético de habitação doméstica que integra uma comunidade de produção dispersa.  

Esta otimização procura os períodos ótimos para o funcionamento dos diversos 

componentes, de forma a reduzir o custo associado ao consumo de energia, tendo sempre em 

conta a preferência do utilizador, utilizando custos variáveis devido à integração da produção 

dispersa nesta otimização.  

O objetivo descrito pela equação centra-se na maximização do valor que damos a 

determinada utilização a determinada hora, subtraído ao custo do funcionamento daquele 

equipamento a essa mesma hora. No entanto, este custo dependerá dos vários fornecedores 

disponíveis nesse momento, encontrando um ponto ótimo traduzido em proveito financeiro. 

Para tal, foi realizada uma formulação matemática, otimizada através de método 

iterativo, recorrendo à linguagem de programação de VB, integrada no programa de Microsoft 

office excel.  

Intervalos de consumos são definidos por Slot´s, criando-se, assim, um Slot por cada 

uma das 24 horas de consumo. 

Para as cargas, foram definidos Blocos de consumo, cujo número de slot´s é 

equivalente ao número de intervalos de tempo necessárias despender para operação do 

equipamento. 

O fornecedor será a origem da energia, que poderá ser da rede, interna, ou de vários 

fornecedores de produção dispersa. Associado aos fornecedores, está o custo. 

Valor é o custo que permite ao utilizador definir a sua preferência 

 

 

 

( 4.1) 

  

 

Em que: 

i- Slot 

j – Bloco 

k – Fornecedores 

 

𝑥𝑖𝑗 representa um número binário em que é igual a 1 se a carga, bloco, for alocada no 

slot i e 0 se não for.   

Sujeito a restrições 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟   (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 𝑗

𝑛_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 _𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜

𝑗=1

𝑛_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 _𝑠𝑙𝑜𝑡

𝑖=1

− 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑖  𝑗 ) × 𝑥𝑖𝑗  
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( 4.2) 

 

 

Todos as cargas terão de ser alocadas de forma a respeitar a potência disponível por 

parte de cada fornecedor. 

O custo será calculado de acordo com os fornecedores disponíveis. 

 

 ( 4.3)  

 

 

Em que o custo da carga j no slot i será calculado através do custo dos  vários 

fornecedores disponíveis nesse momento. 

  

 𝑥𝑖𝑗∀ 𝑖 𝜖 𝑛_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜𝑠

𝑛_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 _𝑠𝑙𝑜𝑡

𝑗=1

> 1 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑗 = 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑖 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎 𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑟 𝑘𝑖 ×  𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜𝑘𝑖    
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4.3 Descrição do algoritmo implementado 

O funcionamento do programa de otimização está representado no seguinte 

fluxograma. Com efeito, para um dia de atividade deverá ser utilizado com a frequência diária, 

com base nos dados de cargas, produção e preços fornecidos pelos diversos intervenientes. 

 

 

Figura 4.1 Fluxograma referente ao sistema de otimização 

Inicialmente, o sistema organiza as propostas de venda dos produtores para cada slot 

desde as propostas mais baixas para as mais altas. 
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Figura 4.2 Preço de energia dos vários produtores 

 

Figura 4.3 Propostas de venda de produtores organizadas de forma crescente 

 

Depois de organizadas as propostas dos fornecedores por ordem crescente de preço, 

passará à alocação de blocos. Inicialmente, o bloco é inserido no primeiro slot e vai percorrendo 

os slots de forma a verificar se existe um slot em que o somatório do proveito associado é 

maior, alocando-o no de maior valor. Esta alocação irá depender do custo associado de 

determinado bloco a funcionar naquele determinado slot. Assim, o custo associado ao 

funcionamento seria calculado como na equação (4.3). 

O custo de cada slot é definido com base nas disponibilidades e preços de energia, 

fornecidos pelos vários agentes da produção dispersa.  

A alocação funcionará da seguinte forma: inicialmente, é selecionado o bloco com 

maior valor que será alocado no slot com custo mais baixo, tirado, assim, o proveito máximo. 

Os seguintes blocos são alocados através de um processo iterativo, maximizando o valor 

e tendo em conta os preços e produção disponível, e que ainda não foi alocada, por parte de 

cada produtor. 

Podendo utilizar vários fornecedores se estes não tiverem produção suficiente para 

utilização da respetiva carga. 
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 O processo iterativo deverá preencher, assim, nos slots de menor custo, os blocos de 

maior proveito. Com efeito, se o custo do bloco j ficar alocado no slot i será o custo dos blocos 

já alocados no slot i, que inicialmente é 0, com a incrementação da quantidade disponível em 

cada produtor vezes o respetivo custo, até ser fornecida a carga total necessária à alocação 

desse bloco. Como podemos ver representado no fluxograma seguinte. 
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Figura 4.4  Fluxograma referente ao cálculo do custo do sistema de otimização 
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Desta forma, é avaliado o proveito que as cargas terão em determinado momento, 

sendo este o parâmetro essencial para a alocação da carga no respetivo slot e tendo em conta 

o seu custo e o valor que o utilizador dá à utilização da carga naquele momento. 

De forma a avaliar o impacto da utilização deste sistema, iremos ter em conta quatro 

cenários. 

O primeiro cenário consiste numa situação “atual”, ou seja, nesta situação só será 

considerada a rede como fornecedor de energia, não considerando a produção dispersa. Não é 

implementado o sistema de gestão de cargas numa habitação e o utilizador utiliza os 

equipamentos quando lhe é mais conveniente. 

 

O segundo cenário, “sistema de gestão de cargas numa habitação”, continua sem a 

implementação de produção dispersa e continuamos com a rede como único fornecedor, mas 

agora com a implementação do sistema de gestão de cargas numa habitação, onde será 

introduzido um valor para determinada carga em cada hora e será avaliado o proveito de forma 

a otimizar o processo. 

 

O terceiro cenário, “sistema de introdução de produção dispersa e sistema de gestão 

de cargas numa habitação”, implementa a produção dispersa e o sistema de gestão de cargas 

numa habitação. Há a introdução de previsões de cargas disponíveis por parte de cada 

fornecedor para cada hora, assim como o custo associado à sua utilização. Como também 

introduzimos novamente o valor para determinada carga em cada hora, e será avaliado o 

proveito tendo em conta o custo dos vários fornecedores de forma a otimizar o processo. 

 

 O quarto cenário, “sistema de introdução de produção dispersa, sistema de gestão de 

cargas numa habitação e implementação da utilização de bateria” utiliza a produção dispersa 

e o sistema de gestão de cargas numa habitação assim como um sistema de baterias, utiliza os 

dados da terceira situação com a vantagem de poder absorver energia, através da bateria, a 

um preço mais baixo a ser utilizada em momento oportuno. 

 

Tabela 4.1 Resumo das características das diferentes situações implementadas 

Situação 1 2 3 4 
Utiliza o sistema de gestão de cargas numa 

habitação  
 x x x 

Utiliza o sistema de introdução de produção 
dispersa 

  x x 

Utilização de bateria    x 
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Capítulo 5  

5. Resultados Obtidos 

5.1 Introdução 

Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados obtidos nos quatro cenários, 

através do sistema de otimização do sistema de gestão de cargas numa habitação com 

integração de produção dispersa. Será feita uma comparação dos resultados obtidos, por forma 

a verificar o impacto da introdução dos diversos sistemas. 

 

5.2  Simulador 

De forma a otimizar a alocação das cargas de uma habitação, tendo em conta as 

preferências do utilizador e a possibilidade futura de aproveitamento da produção dispersa nas 

proximidades, foi implementado um algoritmo, em que o utilizador terá uma interface de 

inserção os dados de maneira a colocar as suas preferências, exemplificado na figura 5.1. 

Será, assim, definida a quantidade de energia necessária a cada hora, com base na 

utilização dos equipamentos. 

Na tabela 5.2 é definido o valor que o utilizador está disposto a pagar para que 

determinado equipamento funcione na respetiva hora. 

Nestas duas tabelas temos as necessidades e preferências do utilizador para proceder 

ao modelo de alocação de cargas. 
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Tabela 5.1 Equipamentos e respetivas potência a alocar 

 

 

 

 

Energia 
Consumida 

(kWh) 
Aquecimento Forno Ferro 

Máquina. 
Secar 

Máquina 
Lavar a 
Roupa 

Máquina 
Lavar a 
Louça 

Aspirador Televisões Base Iluminação 

Nº SLOTS 4 1 1 1 1 1 1 1 24 2 

SLOT Bloco1 Bloco2 Bloco3 Bloco4 Bloco5 Bloco6 Bloco7 Bloco8 Bloco9 Bloco10 

1 4,0 3,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 0,4 2,0 0,2 

2 4,0        2,0 0,2 

3 4,0        2,0  

4 4,0        2,0  

5         2,0  

6         2,0  

7         2,0  

8         2,0  

9         2,0  

10         2,0  

11         2,0  

12         2,0  

13         2,0  

14         2,0  

15         2,0  

16         2,0  

17         2,0  

18         2,0  

19         2,0  

20         2,0  

21         2,0  

22         2,0  

23         2,0  

24         2,0  



 

 

Tabela 5.2 Valor que o utilizador dá as cargas na respetiva hora 

Valor do 
Bloco 

(€/kWh) 
Aquecimento Forno Ferro M. Secar 

M. Lavar 
Roupa 

M. L. 
Louça 

Aspirador  Televisões Base Iluminação 

SLOT Bloco1 Bloco2 Bloco3 Bloco4 Bloco5 Bloco6 Bloco7 Bloco8 Bloco9 Bloco10 

1 0,085 0,072 0,075 0,083 0,074 0,084 0,060 0,080 1,000 0,073 

2 0,059 0,063 0,060 0,059 0,069 0,074 0,061 0,062 1,000 0,068 

3 0,060 0,063 0,057 0,068 0,056 0,059 0,067 0,052 1,000 0,068 

4 0,058 0,063 0,055 0,058 0,063 0,049 0,060 0,063 1,000 0,065 

5 0,066 0,063 0,052 0,057 0,054 0,058 0,051 0,061 1,000 0,058 

6 0,063 0,063 0,050 0,061 0,053 0,065 0,053 0,066 1,000 0,062 

7 0,052 0,063 0,064 0,058 0,056 0,065 0,057 0,054 1,000 0,068 

8 0,065 0,063 0,050 0,051 0,072 0,070 0,066 0,066 1,000 0,055 

9 0,070 0,063 0,066 0,075 0,075 0,060 0,055 0,080 1,000 0,059 

10 0,061 0,063 0,074 0,067 0,070 0,059 0,056 0,061 1,000 0,077 

11 0,086 0,076 0,081 0,070 0,068 0,060 0,056 0,087 1,000 0,075 

12 0,064 0,076 0,060 0,064 0,078 0,074 0,056 0,065 1,000 0,088 

13 0,088 0,068 0,064 0,066 0,066 0,071 0,056 0,079 1,000 0,068 

14 0,077 0,068 0,081 0,060 0,073 0,084 0,075 0,065 1,000 0,062 

15 0,081 0,062 0,061 0,074 0,071 0,082 0,075 0,079 1,000 0,081 

16 0,072 0,062 0,064 0,057 0,080 0,070 0,075 0,068 1,000 0,073 

17 0,063 0,061 0,076 0,067 0,089 0,077 0,075 0,068 1,000 0,079 

18 0,082 0,079 0,073 0,087 0,082 0,077 0,075 0,086 1,000 0,062 

19 0,102 0,088 0,073 0,078 0,082 0,077 0,085 0,076 1,000 0,071 

20 0,082 0,087 0,073 0,078 0,083 0,081 0,085 0,077 1,000 0,070 

21 0,088 0,076 0,095 0,072 0,083 0,091 0,085 0,083 1,000 0,099 

22 0,084 0,078 0,067 0,072 0,083 0,076 0,085 0,090 1,000 0,099 

23 0,079 0,079 0,085 0,072 0,083 0,076 0,085 0,077 1,000 0,084 

24 0,093 0,079 0,087 0,092 0,080 0,066 0,074 0,077 1,000 0,069 



 

 

 

5.3  Resultados obtidos - situação 1 

Os dados introduzidos relativamente à potência e blocos necessários das cargas será o 

apresentado na tabela 5.1 e será constante ao longo das várias situações. 

Na primeira situação, em que o utilizador utiliza somente os equipamentos e para os 

quais ele está disposto a pagar um valor, utiliza a rede como sendo o seu único fornecedor. 

Tendo isto em conta, podemos observar os seguintes resultados. 

 

Figura 5.1 Equipamentos alocados no cenário 1 

Como o preço é o da rede, todas as cargas serão alocadas quando o utilizador dará mais valor, 

ficando, assim, com esta implementação, as cargas maioritariamente alocadas entre as 16 e 

22 horas.  

Como não é introduzida a produção dispersa, o único fornecedor será a rede e será 

necessária um total de 76,800 kw distribuídos nas 24 horas como vemos no gráfico seguinte. 

 

O gráfico anterior representa a energia fornecida pela rede ao longo das 24 horas em kw. 
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Como resultado desta situação teremos uma média de custo de 0,063 (€/kWh), e um 

proveito médio de 0,937 (€/kWh), sendo que, definitivamente, teremos um custo diário de 

4,961 (€) e proveito de 82,039 (€), sendo este o valor que pretendemos maximizar.  

 

  

Tabela 5.3 Média dos resultados obtidos na 
situação 1 

 

Tabela 5.4  Resultados obtidos na situação 1 

 

SLOT 
Custo 

(€/kWh) 
Valor 

(€/kWh) 

Valor 
(€/kWh) - 

Custo 
(€/kWh) 

1 0,062 1,00 0,938 

2 0,056 1,00 0,944 

3 0,055 1,00 0,945 

4 0,053 1,00 0,947 

5 0,052 1,00 0,948 

6 0,054 1,00 0,946 

7 0,053 1,00 0,947 

8 0,055 1,00 0,945 

9 0,058 1,00 0,942 

10 0,060 1,00 0,940 

11 0,064 1,00 0,936 

12 0,065 1,00 0,935 

13 0,066 1,00 0,934 

14 0,065 1,00 0,935 

15 0,065 1,00 0,935 

16 0,059 1,00 0,941 

17 0,059 1,00 0,941 

18 0,066 1,00 0,934 

19 0,075 1,00 0,925 

20 0,077 1,00 0,923 

21 0,077 1,00 0,923 

22 0,074 1,00 0,926 

23 0,074 1,00 0,926 

24 0,073 1,00 0,927 

Média 0,063 1,000 0,937 

 

SLOT  

Custo 
(€) 

Valor 
(€)  

Valor (€) - 
Custo (€) 

1 0,125 1,00 0,875 

2 0,113 1,00 0,887 

3 0,110 1,00 0,890 

4 0,106 1,00 0,894 

5 0,104 1,00 0,896 

6 0,107 1,00 0,893 

7 0,106 1,00 0,894 

8 0,109 1,00 0,891 

9 0,117 1,00 0,883 

10 0,120 1,00 0,880 

11 0,128 1,00 0,872 

12 0,131 1,00 0,869 

13 0,132 1,00 0,868 

14 0,131 1,00 0,869 

15 0,131 1,00 0,869 

16 0,352 3,00 2,648 

17 0,468 7,00 6,532 

18 0,660 14,00 13,340 

19 0,677 11,00 10,323 

20 0,154 1,00 0,846 

21 0,398 23,00 22,602 

22 0,191 11,00 10,809 

23 0,147 1,00 0,853 

24 0,146 1,00 0,854 

Total 4,961 87,000 82,039 
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5.4  Resultados obtidos - situação 2 

 Após a introdução do sistema de gestão de cargas numa habitação, iremos obter 

uma alocação de cargas diferente à obtida anteriormente, sendo que agora o programa irá ter 

a introdução do valor que o utilizador está disposto a pagar para determinada carga a 

determinada hora. Obtemos o seguinte gráfico com a distribuição das cargas. 

 

 

Podemos observar que as cargas serão alocadas de forma mais distribuída, devido à 

introdução de sistema de gestão de cargas numa habitação. Assim, há um misto de alocação 

de cargas, com base no preço da energia e no valor que o utilizador dá a cada utilização nas 

diferentes horas do dia. 

 

 

Figura 5.4 Fornecedores alocados na situação 2 

Mais uma vez, teremos a rede como único fornecedor e podemos observar a energia 

fornecida pela rede ao longo do dia. 
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Com a introdução do sistema de gestão de cargas de uma habitação, iremos ficar com 

um custo médio de 0,063(€/kWh), um proveito médio de 0,0604 (€/kWh). No entanto, teremos 

um custo total diário de 4,914 (€) e proveito de 24,544 (€). 

Resumidamente, ao alocarmos as cargas com o método iterativo temos um ganho diário 

de 0,05 €/dia. 

 

 

Tabela 5.5 Resultados obtidos na situação 2 
Tabela 5.6 Média dos resultados obtidos 

na situação 2 

SLOT 
Custo 

(€/kWh) 
Valor 

(€/kWh) 

Valor 
(€/kWh) 
- Custo 

(€/kWh) 

1 0,062 0,215 0,152 

2 0,056 1,000 0,944 

3 0,055 1,000 0,945 

4 0,053 1,000 0,947 

5 0,052 1,000 0,948 

6 0,054 1,000 0,946 

7 0,053 1,000 0,947 

8 0,055 1,000 0,945 

9 0,058 1,000 0,942 

10 0,060 1,000 0,940 

11 0,064 0,239 0,175 

12 0,065 1,000 0,935 

13 0,066 0,392 0,326 

14 0,065 0,385 0,319 

15 0,065 0,387 0,322 

16 0,059 0,382 0,323 

17 0,059 0,145 0,087 

18 0,066 0,202 0,135 

19 0,075 0,171 0,096 

20 0,077 1,000 0,923 

21 0,077 0,172 0,095 

22 0,074 0,325 0,251 

23 0,074 1,000 0,926 

24 0,073 1,000 0,927 

Média 0,063 0,667 0,604 

 

SLOT 
Custo 

(€) 
Valor 

(€)  
Valor (€) - 
Custo (€) 

1 0,187 1,503 1,316 

2 0,113 1,000 0,887 

3 0,110 1,000 0,890 

4 0,106 1,000 0,894 

5 0,104 1,000 0,896 

6 0,107 1,000 0,893 

7 0,106 1,000 0,894 

8 0,109 1,000 0,891 

9 0,117 1,000 0,883 

10 0,120 1,000 0,880 

11 0,154 1,435 1,281 

12 0,131 1,000 0,869 

13 0,396 1,176 0,780 

14 0,392 1,154 0,762 

15 0,392 1,162 0,770 

16 0,352 1,145 0,793 

17 0,351 2,034 1,682 

18 0,264 1,612 1,348 

19 0,376 1,881 1,505 

20 0,154 1,000 0,846 

21 0,321 2,060 1,738 

22 0,162 1,298 1,136 

23 0,147 1,000 0,853 

24 0,146 1,000 0,854 

Total 4,914 29,460 24,544 
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5.5  Resultados obtidos - situação 3 

Nesta situação já é utlizado o sistema de gestão de cargas numa habitação como 

também a utilização de outros produtores com produção dispersa, na qual está incluído a 

autoprodução. Nesta situação será introduzido pelo utilizador o valor que o utilizador está 

disposto a pagar para determinada carga a determinada hora, assim como serão fornecidas as 

previsões de produção dos vários fornecedores, incluindo a autoprodução. Irão ser fornecidos 

dados como os apresentados na tabela 5.7, como também o respetivo custo, tabela 5.8. 

 

 

Tabela 5.7 Valores da carga disponível dos fornecedores €/kWh 

SLOT Rede FV Forn3 Forn4 Forn5 Forn6 Forn7 Forn8 Forn9 Forn10 

1 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 10 0,660 0,004 0,034 0,047 0,027 0,022 0,015 0,028 0,039 

11 10 1,725 0,075 0,007 0,084 0,136 0,034 0,013 0,073 0,078 

12 10 2,175 0,051 0,162 0,020 0,037 0,105 0,110 0,093 0,162 

13 10 2,190 0,020 0,158 0,080 0,200 0,056 0,149 0,093 0,154 

14 10 2,205 0,114 0,069 0,088 0,130 0,041 0,151 0,169 0,054 

15 10 1,830 0,178 0,089 0,110 0,181 0,135 0,133 0,065 0,116 

16 10 1,530 0,082 0,025 0,022 0,045 0,059 0,096 0,049 0,126 

17 10 1,035 0,047 0,052 0,017 0,045 0,040 0,093 0,034 0,078 

18 10 0,450 0,031 0,037 0,015 0,013 0,022 0,014 0,015 0,009 

19 10 0,015 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 

20 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

21 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

22 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

23 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

24 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Tabela 5.8  Custo da energia dos fornecedores por kWh 

SLOT Rede FV Forn3 Forn4 Forn5 Forn6 Forn7 Forn8 Forn9 Forn10 

1 0,062 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

2 0,056 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

3 0,055 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

4 0,053 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

5 0,052 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

6 0,054 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

7 0,053 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

8 0,055 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

9 0,058 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

10 0,060 0,059 0,057 0,057 0,055 0,058 0,059 0,059 0,058 0,059 

11 0,064 0,062 0,062 0,058 0,060 0,058 0,061 0,062 0,062 0,059 

12 0,065 0,060 0,065 0,062 0,064 0,063 0,060 0,059 0,059 0,061 

13 0,066 0,062 0,062 0,066 0,064 0,061 0,061 0,063 0,064 0,061 

14 0,065 0,060 0,062 0,062 0,062 0,062 0,064 0,065 0,063 0,065 

15 0,065 0,062 0,063 0,064 0,062 0,062 0,064 0,064 0,061 0,063 

16 0,059 0,058 0,054 0,054 0,055 0,056 0,055 0,056 0,056 0,053 

17 0,059 0,056 0,055 0,055 0,057 0,058 0,054 0,056 0,059 0,055 

18 0,066 0,061 0,065 0,060 0,062 0,064 0,061 0,064 0,065 0,061 

19 0,075 0,069 0,073 0,075 0,074 0,075 0,073 0,075 0,072 0,074 

20 0,077 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

21 0,077 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

22 0,074 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

23 0,074 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

24 0,073 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 

Com a introdução destes dados, iremos obter uma nova alocação, influenciada pela 

integração de produção dispersa externa e autoprodução das várias cargas. 
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Iremos ter vários fornecedores alocados, como energia fornecida em KW, incluindo o 

autoconsumo, (FV) bem como os restantes fornecedores de produção dispersa externa, 

observados na figura 5.5. O objetivo ao maximizar o proveito levará a que se consuma, 

respeitando a valorização do utilizador, a energia em momentos em que o custo é menor, seja 

ele por ação do fotovoltaico ou por ação da produção distribuída. 
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Apesar da otimização pretendida, o valor dado pelo utilizador não permite que se 

consuma todo o fotovoltaico, tendo, neste caso, que ser injetado na rede. Este facto verifica-

se na hora 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora, com a introdução do sistema de gestão de cargas de uma habitação e com a 

integração de autoprodução e sistema de produção dispersa, iremos ficar com um custo médio 

de 0,0626(€/kWh), um proveito médio de 0,604 (€/kWh). No entanto, teremos um custo total 

diário de 4, 820 (€) e proveito de 24,567 (€). Melhorando ainda mais os valores pagos no final 

do dia, neste cenário poupamos cerca de 0,09 €/dia de consumo. 
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Tabela 5.9 Média dos resultados 
obtidos na situação 3 

 

 

Tabela 5.10 Resultados obtidos na 
situação 

 

SLOT 
Custo 

(€/kWh) 
Valor 

(€/kWh) 

Valor 
(€/kWh) 
- Custo 

(€/kWh) 

1 0,062 0,215 0,152 

2 0,056 1,000 0,944 

3 0,055 1,000 0,945 

4 0,053 1,000 0,947 

5 0,052 1,000 0,948 

6 0,054 1,000 0,946 

7 0,053 1,000 0,947 

8 0,055 1,000 0,945 

9 0,058 0,195 0,136 

10 0,059 1,000 0,941 

11 0,061 1,000 0,939 

12 0,062 0,160 0,097 

13 0,064 0,392 0,328 

14 0,063 0,385 0,322 

15 0,064 0,387 0,324 

16 0,058 0,382 0,324 

17 0,058 0,145 0,087 

18 0,065 0,240 0,174 

19 0,075 1,000 0,925 

20 0,077 1,000 0,923 

21 0,077 0,172 0,095 

22 0,074 0,325 0,251 

23 0,074 1,000 0,926 

24 0,073 1,000 0,927 

Média 0,0626 0,667 0,604 

SLOT Custo (€) Valor (€)  
Valor (€) 
- Custo 

(€) 

1 0,187 1,503 1,316 

2 0,113 1,000 0,887 

3 0,110 1,000 0,890 

4 0,106 1,000 0,894 

5 0,104 1,000 0,896 

6 0,107 1,000 0,893 

7 0,106 1,000 0,894 

8 0,109 1,000 0,891 

9 0,140 1,557 1,417 

10 0,119 1,000 0,881 

11 0,123 1,000 0,877 

12 0,312 1,757 1,445 

13 0,385 1,176 0,790 

14 0,379 1,154 0,775 

15 0,383 1,162 0,779 

16 0,348 1,145 0,797 

17 0,347 2,034 1,686 

18 0,261 1,437 1,176 

19 0,150 1,000 0,850 

20 0,154 1,000 0,846 

21 0,321 2,060 1,738 

22 0,162 1,298 1,136 

23 0,147 1,000 0,853 

24 0,146 1,000 0,854 

Total 4,820 29,387 24,567 
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5.6 Resultados obtidos - situação 4 

Nesta situação iremos ter a introdução de uma bateria que irá ser introduzida como 

uma carga e será carregada quando o custo for menor, sendo utilizada para fornecer energia 

quando o custo da energia for o mais elevado, que como podermos confirmar, na situação 

anterior será às 21 horas. 

Com a introdução da bateria como fornecedor às 21, irá baixar o preço de energia a 

essa hora, o que irá provocar uma maior alocação de cargas a essa hora. 
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Como iremos ver, a bateria irá ser integrada nos fornecedores alocados e o seu custo 

será calculado de acordo com o custo associado ao seu carregamento, com a introdução de 

mais 10% desse mesmo custo, devido às perdas existentes. 

No entanto, a energia injetada à rede não sofrerá qualquer alteração permanecendo 

cerca de 0,065 (kW) na hora 11. 
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Tabela 5.11 Média dos resultados obtidos 
na situação 4 

 

Tabela 5.12 Resultados obtidos na 
situação 4 

 

Agora, com a introdução da bateria, iremos ficar com um custo médio de 0,062(€/kWh), 

um proveito médio de 0,585 (€/kWh). Contudo, o custo diário será de 4,801 (€) e proveito de 

27,551 (€). 

 

 

 

 

 

 

 

SLOT Custo (€) Valor (€)  
Valor (€) 
- Custo 

(€) 

1 0,125 1,000 0,875 

2 0,113 1,000 0,887 

3 0,110 1,000 0,890 

4 0,106 1,000 0,894 

5 0,157 3,000 2,843 

6 0,107 1,000 0,893 

7 0,106 1,000 0,894 

8 0,109 1,000 0,891 

9 0,140 1,716 1,576 

10 0,119 1,000 0,881 

11 0,123 1,000 0,877 

12 0,312 1,833 1,521 

13 0,385 1,351 0,966 

14 0,379 1,308 0,929 

15 0,383 1,325 0,942 

16 0,348 1,289 0,941 

17 0,230 1,625 1,395 

18 0,261 1,699 1,438 

19 0,150 1,000 0,850 

20 0,154 1,000 0,846 

21 0,480 3,171 2,691 

22 0,162 1,298 1,136 

23 0,147 1,000 0,853 

24 0,146 1,000 0,854 

Total 4,801 32,351 27,551 

SLOT 
Custo 

(€/kWh) 
Valor 

(€/kWh) 

Valor 
(€/kWh) 
- Custo 

(€/kWh) 

1 0,062 1,000 0,938 

2 0,056 1,000 0,944 

3 0,055 1,000 0,945 

4 0,053 1,000 0,947 

5 0,052 1,000 0,948 

6 0,054 1,000 0,946 

7 0,053 1,000 0,947 

8 0,055 1,000 0,945 

9 0,058 0,172 0,113 

10 0,059 1,000 0,941 

11 0,061 1,000 0,939 

12 0,062 0,153 0,090 

13 0,064 0,270 0,206 

14 0,063 0,262 0,199 

15 0,064 0,265 0,201 

16 0,058 0,258 0,200 

17 0,058 0,203 0,146 

18 0,065 0,189 0,123 

19 0,075 1,000 0,925 

20 0,077 1,000 0,923 

21 0,067 0,127 0,060 

22 0,074 0,325 0,251 

23 0,074 1,000 0,926 

24 0,073 1,000 0,927 

Média 0,062 0,648 0,585 
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5.7  Comparação dos resultados obtidos 

Tabela 5.13  Tabela dos dados obtidos nas diversas situações. 

 

 

Nesta tabela é apresentada uma comparação dos resultados finais entre as várias 

situações. Desta forma, é possível verificar que, com a implementação do sistema de alocação 

de cargas numa habitação, existe uma redução de custo de 0,047 €. No entanto, o proveito, o 

valor total menos o custo, sofre um decréscimo devido ao elevado valor indicado pelo utilizador 

na situação 1 de forma a locar as cargas exatamente onde o utilizador pretendia. 

Com a introdução do sistema de produção dispersa (situação 3), o custo total sofrerá 

alteração e terá um custo menor, com diferença da situação 1 e situação 3 de 0,141 (€). Porém, 

o valor que queremos otimizar irá sofrer uma ligeira diminuição.  

Com a introdução da utilização das baterias (situação 4), iremos ter uma ligeira 

diminuição de custo relativamente à situação anterior como também, para o utilizador, irá haver 

um maior conforto que podemos associar ao valor total pois este irá aumentar 

substancialmente relativamente ao caso anterior. 
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Capítulo 6 

6. Conclusão 

6.1 Conclusões gerais 

Com o aparecimento de infraestruturas capazes de funcionar remotamente, é possível 

realizar sistemas de otimização cada vez mais eficientes e mais capazes, relativamente às 

diversas componentes do sistema energético de uma habitação como também à do sistema 

energético com produção dispersa.  

O trabalho presente nesta dissertação providencia um algoritmo de otimização para 

resolver o problema de alocação de cargas de uma habitação, tendo em conta a produção 

dispersa disponível. Esta metodologia é baseada num sistema iterativo, de forma a alocar as 

cargas obtendo desta forma o maior proveito da produção dispersa.  

O modelo implementado considera dois tipos de dados, provenientes do utilizador, e 

previsão dos dados de produção dispersa e o seu valor associado. 

Os dados definidos pelo utilizador serão as cargas que se pretende alocar assim como 

o valor que o utilizador está disposto a pagar pela sua utilização a determinada hora. 

Por parte dos fornecedores de energia, são entregues ao algoritmo os dados de 

disponibilidade de produção bem como os custos associados. 

As previsões de disponibilidade de energia por parte dos sistemas de produção dispersa, 

dos diversos fornecedores, assim como a autoprodução de fotovoltaico, serão introduzidas de 

forma a tirar o máximo proveito das mesmas. 

O algoritmo desenvolvido está detalhado nesta dissertação e baseada numa formulação 

com uma única função objetivo que inclui todas as variáveis do problema. 

Vão existir dois tipos de cargas, a carga base, que neste caso se manterá inalterável ao 

longo do dia, e as restantes cargas que serão apresentadas como cargas voláteis que só 

funcionarão a determinadas horas, podendo ser necessárias em apenas uma ou mais horas, de 

acordo com o funcionamento do equipamento. Isto garante a fácil integração das necessidades 

ou intenções do utilizador no sistema de otimização. 

A introdução de produção dispersa externa e a autoprodução representa um novo 

paradigma da rede de distribuição, este modelo considera o fornecimento de energia por parte 

destas componentes, que irá ter um custo associado menor ao oferecido pela rede. 

 Este algoritmo irá maximizar o valor que o utilizador define para uma carga a uma 

hora subtraindo o custo da produção de energia para alimentar a mesma carga nesse instante. 
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Este custo irá depender dos custos associados à produção dos diversos fornecedores 

disponíveis naquele momento. 

O algoritmo irá apresentar o despacho de alocação de cargas por hora, bem como a 

origem da produção utilizada de forma a fornecer ao utilizador uma maior comodidade com o 

menor custo possível. 
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6.2  Trabalhos futuros 

 

Com a realização desta dissertação levantam-se algumas questões sobre o que poderá 

ser feito de forma a continuação do trabalho realizado até ao momento. Desta forma, pode-se 

afirmar que este trabalho foi apenas aplicado a uma habitação. No entanto, podemos expandir 

este trabalho a uma rede de habitações, o que possibilitará a obtenção de melhores resultados, 

fazendo com que as previsões sejam mais fiáveis, visto que a produção disponível dos restantes 

produtores virá das restantes habitações.  
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Anexos A 

Anexo A- Código implementado 
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Sub HEMOS_V2() 

 

 

Dim EnerForn() As Double  ' Matriz de Energia fornecida por cada fornecedor a cada slot 

Dim CustoForn() As Double  ' Matriz do custo da Energia fornecida por cada fornecedor a cada 

slot 

Dim EnerBlocos() As Double  ' Matriz da Energia consumida por cada Bloco 

Dim ValorBlocos() As Double  ' Matriz do valor da Energia consumida por cada Bloco em cada 

Slot 

Dim NSlotBlocos() As Integer  ' Vetor com o número de slots continuos em cada bloco 

Dim OrdForn() As Integer  ' Matriz de ordenação crescente dos fornecedores pelos custos de 

fornecimento 

Dim OrdFornFlag() As Boolean ' Vetor para controlo dos fornecedores já ordenados 

Dim Carga() As Double  ' Vetor da Energia alocada em cada Slot 

Dim AlocaBlocos() As Integer  ' Matriz com a ordem (inteiro) com que foi alocado cada bloco a 

cada slot 

Dim AlocaCarga() As Double  ' Matriz com a carga alocada de cada bloco a cada slot 

Dim AlocaForn() As Double  ' Matriz com a energia (double) que foi alocada por cada fornecedor 

a cada slot 

Dim BlocosFlag() As Boolean ' Vetor para controlo dos blocos que já entraram 

 

n_slot = Worksheets("EnerForn").Cells(1, 3)   'número de slots 

n_forn = Worksheets("EnerForn").Cells(2, 3)   'número de fornecedores 

n_blocos = Worksheets("EnerBlocos").Cells(1, 3)   'número de blocos 

 

ReDim EnerForn(1 To n_slot, 1 To n_forn) 

ReDim CustoForn(1 To n_slot, 1 To n_forn) 

ReDim ValorBlocos(1 To n_slot, 1 To n_blocos) 

ReDim OrdForn(1 To n_slot, 1 To n_forn) 

ReDim OrdFornFlag(1 To n_forn) 

ReDim OrdForn(1 To n_slot, 1 To n_forn) 

ReDim Carga(1 To n_slot) 

ReDim AlocaBlocos(1 To n_slot, 1 To n_blocos) 

ReDim AlocaCarga(1 To n_slot, 1 To n_blocos) 

ReDim AlocaForn(1 To n_slot, 1 To n_forn) 

ReDim BlocosFlag(1 To n_blocos) 

 

ReDim EnerBlocos(1 To n_slot, 1 To n_blocos) 

ReDim NSlotBlocos(1 To n_blocos) 
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'leitura de vetores 

 

'Matriz Enerform 

For i = 1 To n_slot 

    For j = 1 To n_forn 

        EnerForn(i, j) = Worksheets("EnerForn").Cells(6 + i, 2 + j) 

    Next j 

Next i 

 

'Matriz CustoForn 

For i = 1 To n_slot 

    For j = 1 To n_forn 

        CustoForn(i, j) = Worksheets("CustoForn").Cells(6 + i, 2 + j) 

    Next j 

Next i 

 

'Matriz ValorBlocos 

For i = 1 To n_slot 

    For j = 1 To n_blocos 

        ValorBlocos(i, j) = Worksheets("ValorBlocos").Cells(6 + i, 2 + j) 

    Next j 

Next i 

 

'Matriz EnerBlocos 

For i = 1 To n_blocos 

    NSlotBlocos(i) = Worksheets("EnerBlocos").Cells(5, 2 + i) 

Next i 

 

For i = 1 To n_slot 

    For j = 1 To n_blocos 

        EnerBlocos(i, j) = Worksheets("EnerBlocos").Cells(6 + i, 2 + j) 

    Next j 

Next i 

 

'Criar indice de ordenação de fornecedores 

For i = 1 To n_slot 

    For j = 1 To n_forn 

        MinCustForn = 999999999 

        For k = 1 To n_forn 

            If Not (OrdFornFlag(k)) Then 
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                If CustoForn(i, k) < MinCustForn Then 

                    OrdForn(i, j) = k 

                    MinCustForn = CustoForn(i, k) 

                End If 

            End If 

        Next k 

        OrdFornFlag(OrdForn(i, j)) = True 

    Next j 

    For k = 1 To n_forn 

        OrdFornFlag(k) = False 

    Next k 

Next i 

'For i = 1 To n_slot 

'    For j = 1 To n_forn 

'    Next k 

'Next i 

 

 

For ii = 1 To n_blocos ' para cada bloco a alocar 

    ProveitoMax = 0 

    Bloco = 0 

    Slot = 0 

    For i = 1 To n_blocos 'tentar cada bloco 

        If BlocosFlag(i) = False Then 'So se o bloco ainda não foi alocado 

            For j = 1 To n_slot 'tentar cada bloco em cada slot 

                Proveito = 0 

                For l = 1 To NSlotBlocos(i) 

                    If (j + l - 1) > n_slot Then Exit For 

                    EnerFornAcc = 0 

                    Custo_e = 0 

                    supply = Carga(j + l - 1) + EnerBlocos(l, i) ' carga a tentar alocar (carga alocada+ 

nova carga) 

                    For k = 1 To n_forn 

                        EnerFornAcc = EnerFornAcc + EnerForn(j + l - 1, OrdForn(j + l - 1, k)) 

                        If supply > EnerFornAcc Then 

                            Custo_e = Custo_e + EnerForn(j + l - 1, OrdForn(j + l - 1, k)) * CustoForn(j + 

l - 1, OrdForn(j + l - 1, k)) 

                        Else 

                            FracEnerForn = supply - (EnerFornAcc - EnerForn(j + l - 1, OrdForn(j + l - 1, 

k))) 
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                            Custo_e = Custo_e + FracEnerForn * CustoForn(j + l - 1, OrdForn(j + l - 1, k)) 

                            Custo_e_kW = Custo_e / supply 

                            Exit For 

                        End If 

                    Next k 

                    Proveito = Proveito + ValorBlocos(j + l - 1, i) - Custo_e_kW 

                Next l 

                 

                If Proveito > ProveitoMax Then 

                    ProveitoMax = Proveito 

                    Bloco = i 

                    Slot = j 

                End If 

            Next j 

        End If 

    Next i 

    For l = 1 To NSlotBlocos(Bloco) 

        AlocaBlocos(Slot + l - 1, Bloco) = ii 

        AlocaCarga(Slot + l - 1, Bloco) = EnerBlocos(l, Bloco) 

        Carga(Slot + l - 1) = Carga(Slot + l - 1) + EnerBlocos(l, Bloco) 

        BlocosFlag(Bloco) = True 

    Next l 

Next ii 

 

'Calcula a carga alocada a cada fornecedor 

For j = 1 To n_slot 'para cada slot 

    supply = Carga(j) ' carga alocada 

    EnerFornAcc = 0 

    For k = 1 To n_forn  'para cada escalão fornecedor ordenado 

        EnerFornAcc = EnerFornAcc + EnerForn(j, OrdForn(j, k)) 

        If supply > EnerFornAcc Then 

            AlocaForn(j, OrdForn(j, k)) = EnerForn(j, OrdForn(j, k)) 

        Else 

            FracEnerForn = supply - (EnerFornAcc - EnerForn(j, OrdForn(j, k))) 

            AlocaForn(j, OrdForn(j, k)) = FracEnerForn 

            Exit For 

        End If 

    Next k 

Next j 
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'Imprime Matriz AlocaBlocos 

For i = 1 To n_slot 

    For j = 1 To n_blocos 

        Worksheets("AlocaBlocos").Cells(6 + i, 2 + j) = AlocaBlocos(i, j) 

    Next j 

Next i 

 

'Imprime Matriz AlocaCarga 

For i = 1 To n_slot 

    For j = 1 To n_blocos 

        Worksheets("AlocaCarga").Cells(6 + i, 2 + j) = AlocaCarga(i, j) 

    Next j 

Next i 

 

'Imprime Matriz AlocaForn 

For i = 1 To n_slot 

    For j = 1 To n_forn 

        Worksheets("AlocaForn").Cells(6 + i, 2 + j) = AlocaForn(i, j) 

    Next j 

Next i 

 

End Sub 

 

 

 

 

 

 


