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Resumo 

Com os problemas económicos e ambientais decorrentes da utilização dos 

combustíveis fósseis para a produção de energia eléctrica, a comunidade científica tem 

procurado encontrar novas soluções tecnológicas. O recurso às energias renováveis afigura-se 

como a melhor alternativa para a melhoria do actual desempenho do sistema eléctrico, assim 

como para o cumprimento das metas definidas nos acordos internacionais.  

Com as recentes medidas de incentivos por parte do governo, em especial com a 

criação do regime de remuneração bonificado, prevê-se que os sistemas de microgeração 

proliferem ao longo das redes de Baixa Tensão (BT). Para as aplicações de microgeração, os 

sistemas fotovoltaicos tem-se destacado das demais tecnologias, não só pelo avançado estado 

de desenvolvimento, mas também devido à facilidade de implementação e modularidade dos 

sistemas. As redes de distribuição, em particular as redes BT, são normalmente afectadas por 

conteúdos harmónicos produzidos pelo aumento das cargas não-lineares ligadas à rede. 

Perante esta realidade é importante avaliar qual o impacto causado pela inserção da 

microgeração na qualidade de energia e de que forma as redes se comportam perante este 

novo cenário, uma vez que os sistemas de microgeração caracterizam-se pela intermitência 

da produção e pela geração de conteúdos harmónicos, devido ao uso de electrónica de 

potência nos estágios de conversão de energia.  

Com este projecto de dissertação, pretende-se efectuar o estudo e análise da 

operacionalidade de uma microrede eléctrica rural em BT, assim como avaliar o impacto nos 

parâmetros da qualidade de energia, devido à inserção de sistemas de microgeração 

fotovoltaica. Para a realização deste estudo foi elaborado um modelo do sistema fotovoltaico, 

assim como da microrede eléctrica e implementado através do software de simulação PSIM©.   

O desempenho do modelo desenvolvido encontra-se dentro do esperado para este tipo 

de estudo. Através da simulação de algumas das situações mais críticas do ponto de vista da 

rede, foi possível retirar algumas conclusões importantes. Das quais se destaca o aumento dos 

níveis de tensão dos diferentes barramentos da microrede quando os sistemas fotovoltaicos 

estão a produzir e a injectar potência. Nesta situação, verifica-se uma diminuição de 

potência solicitada à rede principal, pelo que a potência gerada flui para as cargas mais 

próximas. Verificou-se ainda um aumento do conteúdo harmónico de tensão e corrente ao 
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longo da microrede, provocado pela entrada dos sistemas fotovoltaicos. Perante situações de 

perturbação na microrede, onde se dá o aparecimento de sobretensões e picos de corrente, o 

índice harmónico na rede também é afectado por essas perturbações devido às indutâncias da 

rede. Perante variações das condições climatéricas, a rede responde dinamicamente e 

compensa a falha de potência gerada pelos sistemas fotovoltaicos. 

 

  

Palavras-Chave: Microgeração, Qualidade de energia, Redes de Baixa 

Tensão, Sistemas fotovoltaicos ligados à rede, Conversores electrónicos de 

potência, Conteúdos Harmónicos. 
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Abstract 

Due to the economic and environmental problems occurring from the use of fossil fuels for 

the production of electric power, the scientific community has tried to find new technological 

solutions. The use of renewable energies seems to be the best alternative to improve the 

current performance of the electrical system, as well as to accomplish the goals defined in 

international agreements.  

With the recent incentive measures on behalf of the government, especially with the creation 

of a subsidized remuneration regime, it is predicted that microgeneration systems will 

proliferate throughout the Low Voltage (LV) network. For the applications of 

microgeneration, the photovoltaic systems have stood-out from the remaining technologies, 

not only due to their advanced state of development, but also due to the ease in 

implementation and modularity of the systems. The distribution networks, in particular LV 

networks are normally affected by harmonic contents produced by the increase in non-linear 

charges connected to the network. In face of this reality it is important to evaluate the 

impact caused by the insertion of microgeneration in energy quality and how the networks 

behave in this new scenario, as microgeneration systems are characterized by production 

intermittence and the creation of harmonic contents due to the use of potency electronics in 

the stages of energy conversion.  

This dissertation project aims to study and analyze the operability of a rural electric micro 

network in LV, as well as evaluate the impact on energy quality parameters, due to the 

insertion of photovoltaic microgeneration systems. To perform this study a photovoltaic 

system model was created, as well as of the electric micro network and implemented with 

the simulation software PSIM©.   

The performance of the developed model is in what is expected for this type of study. 

With the simulation of some of the most critical situations from the network point of view, it 

was possible to draw some important conclusions. Of which, it is important to mention the 

increase in voltage levels of the different busbars of the micro network when the photovoltaic 

systems are producing and injecting power.  In this situation, a decrease in the power 

required for the main network is verified, so the power generated flows to closer charges. An 
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increase in the harmonic content of voltage and current throughout the micro network was 

also verified, caused by the entry of photovoltaic systems. In face of disturbance situations in 

the micro network, where the appearance of overvoltage and current spikes can occur, the 

harmonic index is also affected by these disturbances, due to network inductances. When 

there are variations in atmospheric conditions, the network responds dynamically and 

compensates the failure in power generated by the photovoltaic systems.  

Key-words: Microgeneration, Energy Quality, Low Voltage Networks, 

Photovoltaic systems connected to the network, Power electronic converters, 

Harmonic Contents. 
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Capítulo 1  

Introdução 

1.1 -  Enquadramento 

No passado, o contínuo aumento do consumo de energia eléctrica levou a que se 

construíssem grandes centrais de produção de energia eléctrica, assim como extensas redes 

de transporte e distribuição, com o objectivo de suprir as crescentes necessidades 

energéticas dos consumidores. Durante décadas, os aspectos ambientais eram colocados de 

parte em benefício de energia barata e em grandes quantidades. A utilização de fontes de 

energia primária como o carvão, o diesel ou o gás natural, contribuíram fortemente para a 

emissão de elevadas quantidades de emissões de gases de efeito de estufa (GEE) para a 

atmosfera. O caso português é um bom exemplo disso mesmo, visto que em 2005 o sector 

energético contribuiu com 72,9% do total de GEE emitidos.  

O protocolo de Quioto assinado em 1997, resultante de uma série de conferências 

sobre o clima e a sustentabilidade energética, estabeleceu a obrigatoriedade da redução das 

emissões de GEE em pelo menos 5,2% em relação aos valores de 1990 [1]. Este tratado, para 

além das medidas importantes que daí resultaram, deu também origem a uma nova 

abordagem para o mercado energético, contribuindo para uma mudança de estratégia e 

mentalidade dos governos para as questões energéticas e ambientais. Em virtude desta nova 

problemática, a comunidade europeia criou em 2001 a directiva 77/01/EC, impondo cotas 

mínimas de produção de energia eléctrica a partir de energias renováveis. Mais 

recentemente, em 2007, na sequência das propostas apresentadas pela Comissão Europeia, 

todos os Chefes de Estado e de Governo se comprometeram a reduzir as emissões da UE em 

20% até 2020, ou em 30%, se for possível chegar a um acordo internacional. Comprometeram-

se igualmente a elevar para 20% a quota-parte das energias renováveis e a aumentar em 20% 

a eficiência energética até 2020.  
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Em resposta aos protocolos e metas definidas internacionalmente, Portugal tem 

nestes últimos anos realizado grandes investimentos na construção de novos centros de 

produção de energia eléctrica recorrendo às energias renováveis, como é o caso dos parques 

eólicos, centrais fotovoltaicas e de biomassa, a ampliação ou construção de novas centrais 

hídricas, entre outros. Este facto é visível no gráfico que se segue: 

 

Figura 1.1 - Evolução da energia produzida através de Energias Renováveis [2] 

Para além da produção de energia eléctrica (através do aproveitamento dos recursos 

renováveis) em média e grande escala, o governo também criou incentivos e legislação 

próprias para a microgeração renovável, nomeadamente com a emissão do Decreto-Lei nº 

363/2007 de 2 de Novembro, no qual os produtores de energia eléctrica através da 

microgeração podem ser remunerados a um preço bastante vantajoso recorrendo ao regime 

de remuneração bonificado. Assim, qualquer entidade que disponha de um contrato de 

compra de electricidade em baixa tensão, também pode ser produtor através de unidades de 

microgeração.  

Denominam-se por tecnologias de microgeração, as tecnologias de produção de 

electricidade de baixas potências, normalmente até os 100kW. Os sistemas de microgeração 

podem ser solares, eólicos, hídricos, co-geração, biomassa, ou pilhas de combustível 

(utilizando hidrogénio proveniente de fontes de energia renovável) [3], localizados 

habitualmente junto dos próprios locais de consumo, podendo estar, ou não, directamente 

ligados à rede de baixa tensão (BT). 

No sistema eléctrico convencional, a energia eléctrica é produzida em grandes 

centros produtores de forma centralizada, sendo o transporte efectuado em tensões elevadas 

(AT e MAT) e o consumo realizado, normalmente, em Média Tensão (MT) e Baixa Tensão, pelo 

que dá origem a um trânsito de potência num só sentido e a grandes distâncias, de modo a 

alimentar os consumidores mais afastados da rede [46]. Nesta situação, devido às quedas de 

tensão ao longo das linhas de transporte e distribuição, a qualidade de energia nos pontos 

mais distantes da rede é muitas vezes afectada.  
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Na maioria dos sistemas de microgeração ligados à rede eléctrica, é necessário a 

utilização de sistemas de conversão de energia, de modo a obter uma maior flexibilidade de 

controlo e assegurar o fornecimento de energia com as características exigidas para a rede 

eléctrica receptora (230V; 50Hz, no caso português). Estes sistemas são importantes, uma vez 

que as características eléctricas da energia produzida pelos sistemas de microgeração podem 

variar em função da tecnologia utilizada, ou seja, podem apresentar tensões e correntes 

contínuas no caso de baterias, sistemas fotovoltaicos ou pilhas de combustível, e funcionar a 

frequências elevadas e variáveis como é o caso das micro-turbinas e volantes de inércia [4]. 

Assim, os interfaces de conversão devem ser desenvolvidos em função da tecnologia a 

implementar, de modo a ajustar as características eléctricas de produção, às características 

exigidas pela rede eléctrica de recepção.   

Os sistemas de conversão, apesar de serem extremamente úteis para a 

implementação dos sistemas de microgeração ligados à rede, representam também uma fonte 

de possíveis perturbações, devido à utilização de electrónica de potência. Um dos principais 

problemas destes sistemas é a injecção na rede receptora de conteúdos harmónicos, o que 

pode constituir um sério problema para a operacionalidade da mesma, principalmente em 

redes fracas e em redes com impedâncias de linha elevadas. Apesar dos valores das 

indutâncias das linhas de baixa tensão serem relativamente pequenos, quando comparados 

com os valores de resistência, estas podem constituir um problema para a rede, tendo em 

conta os possíveis aumentos do trânsito de conteúdos harmónicos. Por outro lado, os sistemas 

de microgeração apresentam um funcionamento bastante dependente das condições 

climatéricas, dando deste modo, origem a uma produção de energia irregular, o que poderá 

também afectar o funcionamento e operação da rede eléctrica.     

De todas as tecnologias de microgeração existentes actualmente, os sistemas 

fotovoltaicos são a tecnologia mais promissora, sendo por isso previsível um forte crescimento 

na sua aplicação [5]. Assim, para a realização deste projecto de dissertação, a tecnologia de 

microgeração utilizada para a ligação à rede de BT, será de origem fotovoltaica.  

No ponto 1.3 será descrito mais em detalhe, quais os objectivos e os estudos 

pretendidos para esta dissertação. 

1.2 -  Âmbito do Trabalho 

O presente trabalho, insere-se na disciplina de dissertação do Mestrado Integrado em 

Engenharia Electrotécnica e de Computadores da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto, no 1º semestre do ano lectivo de 2009/2010. 
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1.3 -  Definição dos objectivos 

Com a realização deste trabalho pretende-se efectuar o estudo e análise dos 

principais parâmetros da qualidade de energia de uma microrede eléctrica em BT monofásica, 

quando submetida a várias unidades de microgeração. A tecnologia a implementar será de 

origem fotovoltaica, uma vez que este tipo de sistemas apresenta um grande potencial de 

crescimento, para além disso, as suas características de funcionamento representam de uma 

forma geral, algumas das situações mais delicadas no que diz respeito à integração das 

diversas tecnologias de microgeração com a rede eléctrica.  

Para a realização deste estudo será utilizado o software PSIM©. Esta plataforma 

deverá permitir a implementação dos diversos componentes do sistema fotovoltaico e da rede 

de teste, com o objectivo de efectuar a simulação das diversas situações críticas de 

funcionamento pretendidas, e analisar os vários fenómenos daí resultantes.  

De modo a garantir a validade dos resultados obtidos, é crucial efectuar o estudo do 

princípio de funcionamento dos painéis fotovoltaicos, assim como do sistema de conversão, 

nomeadamente o conversor DC-DC e o inversor com o respectivo controlo, devendo-se para 

tal identificar os principais requisitos que permitam um correcto dimensionamento, assim 

como a respectiva modelação. Para além dos vários componentes que integram o sistema 

fotovoltaico, será concebido o esquema eléctrico representativo de uma microrede rural, na 

qual serão inseridos vários sistemas de microgeração e ainda algumas cargas típicas destas 

redes.  

Depois de concluído o modelo de teste, pretende-se efectuar alguns testes, com o 

objectivo de simular as situações mais delicadas em termos de operacionalidade da rede, 

para posteriormente retirar resultados e conclusões relativamente ao comportamento das 

grandezas e fenómenos eléctricos que condicionam a qualidade de energia e operação da 

microrede. A avaliação dos resultados obtidos tem como suporte a legislação em vigor em 

Portugal, e em casos omissos, serão utilizadas as normas estabelecidas internacionalmente.  

1.4 -  Estrutura da Dissertação 

Este documento é constituído por 7 capítulos.  

No capítulo 1, Introdução, efectuasse enquadramento geral do tema em estudo. Ainda 

neste capítulo são apresentados os principais objectivos deste trabalho, assim como o âmbito 

em que se insere este documento. 

No capítulo 2 é desenvolvido o tema da microgeração, onde são apresentadas as 

características principais das tecnologias de microgeração actuais, dando-se especial atenção 

aos sistemas fotovoltaicos.  
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No capítulo 3 apresenta-se o estado da arte das tecnologias de conversão de energia. 

Para além disso, será efectuada uma abordagem teórica aos conceitos matemáticos 

relacionados com os painéis fotovoltaicos.  

No capítulo seguinte, o 4, aborda-se de forma pormenorizada as questões da 

qualidade de energia bem como a identificação dos principais requisitos a ter em conta neste 

tipo de estudo. Para além da caracterização dos vários parâmetros da qualidade de energia, 

também se explana de que forma esta é influenciada pela microgeração.  

No capítulo 5 é apresentada uma descrição detalhada dos vários componentes 

desenvolvidos para a simulação da rede de teste. Paralelamente também serão abordados os 

métodos escolhidos, relacionando-os com os conceitos teóricos estudados.  

O capítulo 6 está reservado à apresentação dos testes simulados, bem como à análise 

dos resultados obtidos.  

Por último no capítulo 7, é feita uma conclusão geral relativa ao projecto realizado, 

bem como a análise dos objectivos cumpridos. No final são apresentadas algumas propostas 

de desenvolvimento futuro, com vista a optimizar as soluções apresentadas neste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

 

 

 



7 
 

 
 

Capítulo 2  

Microgeração 

2.1 -  Introdução 

Na actualidade, o conceito de produção dispersa de energia eléctrica tem ganho cada 

vez maior protagonismo no panorama energético mundial. No entanto, este conceito não é 

novo, visto que os primeiros centros de produção de energia eléctrica surgiram de forma 

descentralizada.  

A era da electricidade teve início no ano de 1879, quando Thomas Edison projectou 

com êxito a lâmpada eléctrica. Nessa altura, a iluminação das residências e das ruas operava-

se por meio de candeeiros a gás, os quais, representavam risco de incêndio e continham 

substâncias perigosas, pelo que esta invenção teve um grande impacto naquela época. De 

modo a potenciar a sua invenção, Thomas Edison criou uma companhia de iluminação 

eléctrica com o objectivo de desenvolver os equipamentos necessários para a implementação 

do seu projecto de iluminação eléctrica [6] [7]. Já nessa época, Thomas Edison acreditava 

que a melhor forma para satisfazer as necessidades dos clientes era através de redes leves, 

com centrais descentralizadas próximas das casas ou dos escritórios. Com base neste 

conceito, a companhia eléctrica Edison1 construiu a Estação de Pearl Street no ano de 1882, 

em Nova Iorque. Esta, foi a primeira central de produção eléctrica descentralizada e tinha 

capacidade para produzir calor e electricidade que era distribuída pelos edifícios envolventes 

[8]. 

                                                 
1 Edison Eletric Light Company – Companhia de iluminação eléctrica criada por 

Thomas Edison em Outubro de 1879. 
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Figura 2.1 - Estação de Pearl Street. Primeira central de produção dispersa construída em 
1882 [8] 

Com o aparecimento das primeiras centrais de produção dispersa, foram criadas 

pequenas redes de distribuição de energia eléctrica, que funcionavam em corrente contínua. 

Os níveis de tensão eram bastante limitados, assim como as distâncias entre a central de 

produção e os pontos de consumo. De forma a garantir o equilíbrio entre a produção e o 

consumo eram utilizados sistemas de armazenamento (geralmente baterias), ligados 

directamente à rede em corrente contínua [8].    

Nikola Tesla2, que havia sido assistente de Thomas Edison, desenvolveu em 1887 o 

conceito da corrente alternada, conseguindo posteriormente convencer o governo americano 

a adoptar o modelo-padrão de corrente alternada como meio mais eficiente para a 

distribuição de energia eléctrica, contrariando os interesses de seu antigo empregador 

Thomas Edison, que defendia a utilização da corrente contínua [9]. A partir desta altura 

verificam-se grandes avanços tecnológicos utilizando a energia alternada, nomeadamente: a 

descoberta da corrente polifásica, novos tipos de geradores e transformadores, o motor 

eléctrico, o campo magnético, entre outros. Estas descobertas vieram alterar de forma 

bastante significativa o panorama eléctrico, uma vez que as redes em corrente alternada 

permitem o transporte de energia a longas distâncias e com grandes vantagens em termos 

económicos. Perante este cenário, verificou-se uma convergência na estratégia do mercado 

eléctrico, visando a produção de energia em grande escala de forma centralizada, permitindo 

assim reduzir os custos da energia e, paralelamente dar resposta ao crescimento do consumo. 

Este conceito de exploração do sistema eléctrico teve uma evolução bastante acentuada ao 

longo dos tempos, resultando no sistema convencional de energia eléctrica ainda existente.  

                                                 
2 Nikola Tesla – Nasceu em 1856 na Croácia (Áustria – Hungria nessa época) e mudou-

se para os Estados Unidos em 1884.[9]  
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Apesar do sistema eléctrico convencional apresentar uma grande maturidade de 

funcionamento, tem-se verificado nos últimos anos uma evolução para um paradigma de 

operação mais descentralizado, onde se privilegia a integração de sistemas de produção 

dispersa [10], aumentando a exploração das energias renováveis e a eficiência no uso da 

electricidade. Na origem desta mudança de estratégia estão essencialmente os seguintes 

factores: 

- Elevados custos na expansão ou construção de novas redes eléctricas e centrais de 

produção; 

- Aumento do consumo e exigência de maior fiabilidade e sustentabilidade do sistema; 

- Aumento do preço dos produtos petrolíferos; 

- Elevados custos provocados pela interrupção no fornecimento de energia; 

- Crescente preocupação com as questões ambientais; 

- Elevadas perdas de energia nas redes eléctricas, aumentando com isso os custos da 

electricidade; 

- A liberalização do mercado de energia; 

- Necessidade de diversificar as fontes de energia primária; 

- Grande desenvolvimento da tecnologia de produção de energia, nomeadamente dos 

sistemas de produção através do aproveitamento de energias renováveis; 

- Necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito de estufa (GEE), de modo a 

cumprir as obrigações estabelecidas nos acordos internacionais. 

A crescente integração de sistemas de produção dispersa com o sistema convencional 

deu origem a uma nova estrutura do sistema eléctrico de energia. A figura seguinte permite 

verificar a diferença entre as duas perspectivas de exploração do sistema eléctrico, ou seja, 

no primeiro caso é visível a topologia típica do sistema convencional e no segundo é possível 

identificar a integração dos sistemas de produção dispersa de electricidade com a rede 

eléctrica principal. 
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Figura 2.2 - Diferentes perspectivas da exploração dos sistemas eléctricos de energia 
actualmente [11] 

A Produção Dispersa (PD) é uma produção eléctrica de pequena dimensão orientada 

para alimentar directamente os consumidores no local, normalmente implementada no local 

de consumo. Este tipo de produção permite captar/aproveitar um recurso energético 

distribuído ou descentralizado baseado em tecnologias renováveis ou nem tanto, ou seja, o 

aproveitamento de energia eólica, solar, geotérmica, ondas, marés, biogás, biomassa, 

geradores de combustão, microturbinas, pilhas de combustível, etc.  

A dimensão dos sistemas de PD poderá ser considerada relativamente pequena quando 

comparada a produção centralizada, podendo variar de acordo com a tecnologia utilizada e 

poderá atingir as várias dezenas de MW na Cogeração ou parques eólicos, até potências 

inferiores a 10 kW. Para os sistemas de produção dispersa, onde são utilizadas tecnologias 

com potências até 100kW, é habitualmente designado por sistemas de microgeração ou 

microprodução. Em Portugal, o conceito de microgeração está legislado através do decreto-lei 

68/2002 de 25 de Março, definindo-a como sendo a produção de energia eléctrica em baixa 

tensão, destinada predominantemente a consumo próprio, sem prejuízo de poder entregar a 

produção excedente a terceiros ou à rede pública de baixa tensão, sendo que a potência 

entregue à rede não poderá ser superior a 150 kW.  

Inicialmente, os sistemas de produção dispersa estavam condicionados pelo elevado 

custo da tecnologia utilizada, tornando os projectos insustentáveis face ao preço da 

electricidade praticado no sistema convencional de produção. Perante esta situação, os 

diversos governos interessados no aproveitamento das energias endógenas, tomaram uma 

série de medidas no sentido de incentivar e potenciar o crescimento deste tipo de sistemas, 

nomeadamente com a criação de legislação própria e a adopção de medidas de incentivos de 

modo a tornar os projectos aliciantes para os promotores. Estas medidas de incentivos visam 
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não só aumentar a quantidade de energia eléctrica produzida por meio do aproveitamento de 

energias renováveis, mas também possibilitar que a utilização em larga escala da tecnologia 

dos sistemas de produção dispersa permita reduzir o seu preço, permitindo assim que estes 

projectos sejam viáveis e auto-sustentáveis a médio prazo.  

No ponto seguinte será feita uma breve descrição da evolução na legislação sobre os 

sistemas de microgeração, bem como dos incentivos levados a cabo por parte do governo 

português de modo a criar condições para um aumento dos sistemas de aproveitamento das 

energias renováveis.  

2.2 -  Legislação  

Desde a década de 90 que existe uma consciencialização generalizada para os 

problemas climáticos e ambientais existentes, assim como para a necessidade de se 

encontrarem soluções energeticamente eficientes e inofensivas para o ambiente. Contudo, só 

nos últimos anos se deu o grande impulso para a produção de energia recorrendo ao 

aproveitamento das energias renováveis, devido à criação de nova legislação e melhores 

politicas de incentivos por parte do Governo. De seguida é apresentada a evolução da 

legislação mais relevante que abriu caminho ao Decreto-lei n.º 363/2007:   

- O Decreto-Lei n.º 312/2001, de 10 de Dezembro pretende regular a capacidade de 

recepção de energia eléctrica nas redes do Sistema Eléctrico Público (SEP), de forma a 

permitir a recepção e entrega de energia eléctrica proveniente de novos centros 

electroprodutores do Sistema Eléctrico Independente (SEI), aplicando-se a todos os centros 

electroprodutores, independentemente da sua potência ou localização.  

- Em 2002, através do Decreto-Lei n.º 68/2002, de 25 de Março, foi definida a 

microgeração como sendo uma actividade de produção de energia eléctrica em BT com 

possibilidade de entrega à rede eléctrica pública. Este decreto determinava que a energia 

eléctrica produzida seria essencialmente destinada ao auto-consumo, e o excedente poderia 

ser entregue a terceiros ou à rede pública embora limitada em 150kW de potência. As tarifas 

de venda de energia eléctrica, produzida pelos sistemas de microgeração de electricidade, à 

rede pública, deveriam ser fixadas por portaria e os valores praticados deveriam ser distintos 

dos esquemas tarifários específicos vigentes, para as instalações de produção de electricidade 

por fontes de energia renováveis e para as instalações de co-geração. No entanto verificou-se 

que estas medidas foram ineficientes tendo em conta o reduzido número de instalações de 

microgeração licenciadas.  

- O despacho conjunto n.º 51/2004. DR 26 SÉRIE II, estabelece um conjunto de 

orientações, regras e procedimentos técnico-administrativos para o desenvolvimento do 

licenciamento de projectos de produção de electricidade a partir de fontes de energia 
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renováveis (FER). Este despacho aplica-se à produção de electricidade a partir das seguintes 

FER: eólica, hídrica, biomassa, biogás, ondas e fotovoltaica, sendo que no caso dos 

aproveitamentos hidroeléctricos com potência instalada até 10 MW. 

- O Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro de 2006, veio classificar a produção 

de electricidade como podendo ser produção em regime ordinário ou produção em regime 

especial. Com esta medida pretende-se a garantia do abastecimento, no âmbito do 

funcionamento de um mercado liberalizado, promovendo a eficiência energética e a 

protecção do ambiente, incrementando a produção de electricidade mediante o recurso a 

fontes endógenas renováveis de energia. O acesso à actividade é livre, cabendo aos 

interessados, no quadro de um mercado liberalizado, a respectiva iniciativa [12].  

- O Decreto-Lei n.º 363/2007 de 2 de Novembro, surgiu com a necessidade de criar 

condições e incentivos para expansão dos sistemas de microgeração, em que se pretende 

agilizar e simplificar (nomeadamente ao nível do licenciamento) uma realidade já existente, 

no sentido de fomentar e difundir a microgeração, visto que as medidas anteriores não 

tinham surtido o efeito esperado. Este decreto aplica-se à produção de electricidade quer 

através de recursos renováveis como energia primária, quer produzam conjuntamente 

electricidade e calor.  

Segundo este decreto é considerada uma instalação de microgeração aquela que 

tenha uma potência de ligação até 5,75 kW, sendo que não é permitida a injecção na Rede 

Eléctrica de Serviço Público de mais de 50% da potência contratada para a instalação 

eléctrica de utilização, excepto para instalações eléctricas de utilização em nome de 

condomínios. Um dos aspectos mais importantes deste decreto prende-se com o 

estabelecimento das condições das tarifas de remuneração a pagar pela energia produzida 

pelos micro-produtores. As tarifas de remuneração dividem-se em regimes que são: 

Regime Remuneratório geral - a tarifa de venda de electricidade é igual ao custo da 

energia do tarifário aplicável pelo comercializador de último recurso do fornecimento à do 

consumo. Neste regime, a potência de ligação é limitada a 50% da potência contratada com 

um máximo de 5,75kW no caso de instalações não integradas em condomínios, situação em 

que esta limitação não é considerada. 

Este regime aplica-se às instalações de microgeração integradas num condomínio, 

onde não foi realizada auditoria energética ou não foram implementadas as medidas de 

eficiência energética identificadas na auditoria, assim como as restantes instalações onde não 

foram instalados colectores solares térmicos para aquecimento de água na instalação de 

consumo, com uma área mínima de 2m2 da área de colector, caso não esteja prevista a 

instalação de cogeração a biomassa a qual a existir deverá estar integrada no aquecimento do 

edifício. Aplica-se ainda à produção de energia por cogeração com base em energia não 

renovável; 
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Regime Remuneratório bonificado – Este regime aplica-se a instalações utilizando 

fontes de energia renováveis e devem obedecer aos seguintes pontos: 

a) - Limite anual de potência de ligação registada 
 

o A potência de ligação registada é sujeita a um limite anual que no ano de 

2008 é de 10MW; 

o O valor anual da potência de ligação registada é acrescido, anual e 

sucessivamente, em 20%; 

o As instalações registadas a partir da data em que o limite da potência de 

ligação registada para um dado ano tenha sido atingido, só terão acesso ao 

regime geral. 

b) - Condições de acesso ao regime bonificado 
 

o Pode injectar toda a potência na rede até um máximo de 3,68kW; 

o Realização de auditoria energética e implementação das medidas de 

eficiência energética identificadas, no âmbito da realização da mesma; 

o O limite anual de potência de ligação registada, a nível nacional, não tenha 

sido excedido. 

c) - Tarifa de Referência no ano 2008 
 

o A tarifa de referência a aplicar no ano 2008, é dada em função da tecnologia 

de energia utilizada (solar, eólica, hídrica, cogeração a biomassa); 

 

Figura 2.3 – Valores das tarifas para as diferentes tecnologias de microgeração [49] 
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d) - Evolução da Tarifa de Referência 
 

o A tarifa de referência aplicável aos primeiros 10MW de potência de ligação 

registada, a nível nacional (Continente e Regiões Autónomas), é de €0.65/kWh 

o Por cada 10MW adicionais de potência de ligação registada, a nível nacional, a 

tarifa de referência é sucessivamente reduzida de 5%; 

o No ano de ligação da instalação e nos cinco anos civis seguintes é garantida ao 

produtor a tarifa de referência em vigor na data de ligação; 

o Após os cinco primeiros anos civis (excluído o ano de ligação da instalação) de 

aplicação da tarifa garantida ao produtor, a tarifa de referência a aplicar no 

período adicional de dez anos será a tarifa de referência que vigorar a 1 de 

Janeiro, de cada ano, para as novas instalações a ligar à rede; 

o Terminado o período adicional de 10 anos referido no número anterior, aplica-

se a tarifa do regime geral em vigor. 

2.3 -  Tecnologias de Microgeração 

Existem actualmente diversos tipos de tecnologias destinadas ao aproveitamento das 

energias renováveis, no entanto apresentam diferentes fases de desenvolvimento. Os sistemas 

fotovoltaicos ou mesmo as microhídricas possuem já alguma maturidade, tendo por isso maior 

potencial de utilização e comercialização em larga escala. Por outro lado existem outras 

tecnologias em fase de desenvolvimento mais atrasado como é o caso das pilhas de 

combustível e as microeólicas, podendo no entanto constituir uma mais-valia para os sistemas 

de microgeração a médio-longo prazo.  

De seguida será feita uma breve descrição e caracterização das principais tecnologias 

de microgeração que poderão ser utilizadas para produção de electricidade com ligação à 

rede eléctrica de baixa tensão e que se enquadram nos pressupostos definidos para a 

realização deste estudo.   

2.3.1 -  Sistemas fotovoltaicos 

Os sistemas fotovoltaicos permitem o aproveitamento da energia solar através da 

conversão directa da radiação solar em electricidade recorrendo ao efeito fotovoltaico 

(descoberto em 1839 por Becquerel3) [13]. Estes sistemas afiguram-se actualmente como 

sendo a tecnologia de microgeração com maior implementação no mercado, prevendo-se que 

continue em franca expansão. Este facto, deve-se essencialmente ao avançado estado de 

maturidade da tecnologia e também devido à sua modularidade, o que permite maior 

facilidade de transporte, instalação e reparação dos equipamentos.  

                                                 
3 Alexandre-Edmond Becquerel – Físico Francês (1820 - 1891) 
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Como já foi referido anteriormente, esta dissertação será elaborada tendo em conta 

uma microrede com forte implementação de sistemas de microgeração fotovoltaicos. Deste 

modo, pretende-se efectuar um estudo mais detalhado desta tecnologia pelo que neste ponto 

será efectuado uma abordagem sobre os conceitos teóricos característicos como a radiação, 

efeito fotovoltaico e tecnologias desenvolvidas ou em desenvolvimento. No capítulo 3.2 será 

abordado com maior detalhe os modelos que caracterizam os sistemas fotovoltaicos.  

2.3.1.1 -  Radiação Solar    

As energias renováveis poderão ter um papel fundamental para a sobrevivência do 

planeta e para a sustentabilidade energética das populações. O Sol é do ponto de vista 

energético praticamente inesgotável, pois para além de permitir o aproveitamento indirecto 

de energia através das ondas, marés, vento ou dos rios permite também o aproveitamento 

directo da radiação solar, sendo possível converter a energia solar em energia eléctrica, 

térmica e mecânica. No âmbito deste trabalho apenas será abordada a conversão de energia 

solar em energia eléctrica de forma directa através do efeito fotovoltaico.  

Anualmente o nosso planeta recebe uma quantidade de energia de 1x1018 kWh sob a 

forma de radiação solar, o que representa cerca de 10 mil vezes a procura de energia, ou 

seja, bastaria aproveitar 0,01% dessa energia para fazer face às necessidades energéticas das 

sociedades. A intensidade dos valores de radiação incidente na superfície terrestre, depende 

sobretudo da distância entre o Sol e a Terra. Devido à rotação da terra em torno do Sol ao 

longo do ano verificam-se diferentes distâncias, assim, os valores de irradiância podem variar 

entre 1325 W/m2 e 1412 W/m2, sendo a média destes valores a constante solar Eo=1353 W/m2 

[15]. A radiação extraterrestre é a radiação fora da atmosfera e é atenuada para metade 

devido aos seguintes factores: 

- A banda visível do espectro (0,35 – 0,75µm), cerca de metade da energia, é 

reflectida por interacção com as moléculas gasosas e pó, podendo atingir valores de reflexão 

da ordem dos 80% devido à presença de nuvens; 

- Parte da radiação infravermelha (>0,75µm), que representa valores de energia um 

pouco inferiores aos da banda visível, é absorvida pelo vapor de água, CO2, etc 

- A radiação ultravioleta (<0,35µm), representa uma pequena parte da energia e é 

eliminada pela camada de ozono.  
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Figura 2.4 – Espectro da Radiação Solar [14] 

A radiação total incidente num painel inclinado é composta por três componentes e 

que são: 

Radiação directa – corresponde aos raios solares incidentes na superfície terrestre, 

provenientes directamente do sol; 

Radiação difusa – diz respeito a toda a radiação proveniente de todo o céu visível, 

excluindo o disco solar e originada pelos raios reflectidos e dispersos pela atmosfera. Os 

valores da radiação difusa dependem fortemente da presença de nuvens; 

Radiação do albedo - é originada pela reflexão da radiação incidente na superfície 

terrestre e depende sobretudo das características do solo. 

 

Figura 2.5 – Componentes da radiação incidente num painel inclinado [14] 

A radiação global incidente na superfície terrestre é dada pela soma da radiação 

directa e difusa. O nível de irradiância na Terra atinge um total aproximado de 1.000 W/m2 

ao meio-dia, em boas condições climatéricas, independentemente da localização. Ao 

adicionar a quantidade total da radiação solar que incide na superfície terrestre durante o 
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assim uma maior exposição solar ao longo do dia e durante o ano, tal como se pode verificar 

na figura seguinte. 

 

Figura 2.7 – Trajecto do Sol em determinados dias das estações [15] 

Em sistemas fotovoltaicos com painéis fixos ao longo do ano, existe também uma 

inclinação óptima que deve ser adoptada e varia de região para região. Para sistemas ligados 

à rede a inclinação óptima é dada pela latitude do local de instalação do sistema menos dez 

graus, conseguindo-se assim maximizar a produção de energia anual. A construção de 

instalações solares com orientações diferentes à da posição óptima, traduz-se numa menor 

produção de energia devido à redução da radiação, esta situação verifica-se por exemplo nos 

painéis instalados em fachadas de edifícios. 

 A posição do Sol pode ser definida em qualquer local pela sua altura e pelo seu 

azimute. A determinação da posição exacta do Sol permite obter os dados da radiação assim 

como da energia produzida pelas instalações solares. 

 

Figura 2.8 – Representação dos ângulos segundo as técnicas solares [15] 
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2.3.1.2 -  Efeito fotovoltaico 

A célula fotovoltaica é o elemento que permite converter a radiação solar em energia 

eléctrica directamente através do efeito fotovoltaico. Este efeito consegue-se em materiais 

semicondutores, como o silício, onde os campos eléctricos internos têm a capacidade de 

acelerar os pares electrão lacuna criados por incidência dos fotões solares, gerando uma 

corrente eléctrica que alimenta um circuito eléctrico exterior.  

 

Figura 2.9 – Representação esquemática do efeito fotovoltaico [14] 

Para que os electrões se possam deslocar têm de adquirir energia suficiente para 

passarem da banda de valência para a banda de condução. Quando um fotão da radiação solar 

contendo energia suficiente atinge um electrão da banda de valência, este move-se para a 

banda de condução, deixando uma lacuna no seu lugar, comportando-se como uma carga 

positiva. Neste caso, diz-se que o fotão criou um par electrão-lacuna.  

Uma célula fotovoltaica constituída apenas por cristais de silício puro não seria capaz 

de produzir energia eléctrica, uma vez que os electrões passariam para a banda de condução 

mas acabariam por se recombinar com as lacunas, não dando origem a qualquer corrente 

eléctrica. Para haver corrente eléctrica é necessário que exista um campo eléctrico, isto é, 

uma diferença de potencial entre duas zonas da célula.  

De modo a criar o campo eléctrico na célula fotovoltaica é necessário efectuar o 

processo de dopagem do silício, que consiste na introdução de impurezas com o objectivo de 

alterar as suas propriedades eléctricas, assim é possível criar duas camadas na célula: a 

camada tipo p e a camada tipo n, que possuem, respectivamente, um excesso de cargas 

positivas e um excesso de cargas negativas, relativamente ao silício puro. 

Para criar a região do tipo p é normalmente usado o Boro como dopante. Um átomo 

de boro forma quatro ligações covalentes com quatro átomos vizinhos de silício, mas como só 

possui três electrões na banda de valência, existe uma ligação apenas com um electrão, 

enquanto as restantes três ligações possuem dois electrões. A ausência deste electrão é 
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As células de silício amorfo têm uma participação de cerca de 10% do mercado de 

células fotoeléctricas. Uma grande vantagem deste tipo de células é o facto de serem 

formadas por películas muito finas sobre substractos rígidos, o que permite a sua utilização 

como material de construção, tirando ainda o proveito energético. No entanto, os seus 

rendimentos eléctricos são mais baixos, na ordem dos 8 a 10%.  

As células utilizando Telureto de Cádmio (CdTe), são células finas obtidas por 

deposição em vácuo ou por spputering, e apresentam baixos custos de produção. Em 

laboratório estas células apresentam uma eficiência de 17%, no entanto em comercialização 

apenas tem uma eficiência de 8%. Um dos problemas desta tecnologia prende-se com o uso de 

substâncias altamente contaminantes e venenosas. 

As células de Disselenieto de Cobre e Índio (CIS) podem atingir eficiências da ordem 

dos 17%, estando já em fase de comercialização. 

As células de Arsenieto de Gálio (GaAs) são utilizadas para aplicações que requerem 

elevadas eficiências como é o caso dos sistemas espaciais. Esta tecnologia pode atingir 

eficiências da ordem dos 30%. 

O preço da tecnologia de 2ª geração pode variar entre 2 e 4 €/Wp, e está dependente 

da evolução das tecnologias de fabrico e da dimensão do mercado. 

C) Terceira Geração – Este tipo de tecnologia ainda está em desenvolvimento em 

laboratório e diz respeito a células de nanocristais, permitindo a formação de películas finas 

sobre substratos flexíveis (células orgânicas, termofotovoltaico, rectenas, multi-junção). 

Estas são mais eficientes que as existentes, pois a absorção de um único fotão pode 

excitar dois ou três electrões. Quanto maior for o número de electrões excitados pelo fotão, 

maior será a corrente eléctrica produzida pela célula fotovoltaica. Devido à sua reduzida 

dimensão, estas novas células podem ser aplicadas em substratos flexíveis, ou mesmo sob a 

forma de tintas.  

Esta é uma das tecnologias de conversão fotovoltaica como maior potencial, devido 

ao seu baixo custo. O rendimento destas células é de 5%, prevendo-se que possa atingir os 10 

a 15% no futuro.  

Na figura seguinte é possível verificar os rendimentos de cada uma das diferentes 

tecnologias de conversão, assim como o seu limite teórico previsível.  
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Figura 2.13 – Limite teórico da eficiência das diferentes tecnologias de conversão [14] 

2.3.1.5 -  Classificação dos sistemas fotovoltaicos 

A dimensão e complexidade dos sistemas fotovoltaicos para a produção de energia 

eléctrica podem variar em função das necessidades energéticas e também da disponibilidade 

do recurso energético no local. Assim, estes sistemas podem ser classificados nas 3 categorias 

seguintes: 

a) Sistema Isolado (Stand Alone); 

b) Sistema híbrido (Hybrid System); 

c) Sistema ligado à rede (Grid connection). 

2.3.1.5.1 - Sistema Isolado (Stand Alone) 

Os sistemas fotovoltaicos Isolados/Autónomos, a instalação encontra-se desligada da 

rede, sendo a produção fotovoltaica a única fonte de produção de energia para as cargas. 

Nestes sistemas é usual o recurso a baterias para o armazenamento de energia, permitindo 

deste modo um maior racionamento do recurso energético, ou seja, permite armazenar 

energia nas horas de maior incidência solar para poder ser utilizada posteriormente nas horas 

de maior escassez.  

Estes sistemas são normalmente utilizados em situações em que a ligação à rede 

eléctrica ou a utilização de outra fonte de produção de energia seja inviável do ponto de vista 

técnico ou económico.  
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2.3.1.5.3 - Sistema ligado à rede (Grid connection) 

É segundo esta topologia que se insere a presente dissertação. Este tipo de sistemas 

caracteriza-se por possuir normalmente um elevado número de painéis fotovoltaicos. A 

energia por eles produzida é entregue na sua totalidade à rede eléctrica, pelo que não são 

utilizados sistemas de armazenamento. A energia eléctrica entregue à rede deverá satisfazer 

as exigências de qualidade e segurança impostas pelas normas em vigor, exigindo por isso um 

correcto dimensionamento dos diversos equipamentos da instalação, assim como do controlo 

a eles associados. 

 

Figura 2.16 - Configuração típica de um sistema ligado à rede [19] 

2.3.2 -  Microeólicas 

A implementação de sistemas microeólicos, apresenta actualmente um crescimento 

significativo no mercado. Este facto deve-se sobretudo às medidas de incentivos 

implementadas pelo governo e também devido à experiencia tecnológica adquirida com as 

turbinas eólicas de maiores dimensões, permitindo assim criar soluções práticas e viáveis para 

o aproveitamento do vento em pequenas potências.  

As microeólicas, tal como as turbinas de maior potência têm como objectivo 

converter a energia cinética do vento em energia mecânica e consequentemente em energia 

eléctrica. A dimensão das turbinas eólicas depende sobretudo da potência que se pretende 

obter, ou seja, quanto maior for a turbina eólica (maior área de varrimento das pás), maior 

será a potência extraída do vento.  

A potência mecânica disponível (P) numa turbina depende essencialmente da 

velocidade do caudal de ar (factor cúbico) que passa através dela, o que faz com  que o 

aproveitamento  deste recurso varie muito com a intensidade e a direcção do vento. Para 
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além da velocidade, a quantidade de energia  transferida ao rotor pelo vento  depende 

também da densidade do ar e da área de varrimento do rotor. 

A potência do vento que passa perpendicularmente através de uma área circular é 

dado por: 

 1
2  (2.1) 

Em que:  

P - Potência média do vento em Watts [W] 

ρ - Massa volúmica do ar  

V - Velocidade média do vento  

A – Área de passagem do vento  

O vento é caracterizado essencialmente pelos parâmetros velocidade e direcção. A 

intensidade deste recurso é bastante irregular, pois varia bastante ao longo do tempo e é 

bastante imprevisível. No que diz respeito à disponibilidade, esta depende fundamentalmente 

do local, sendo os locais mais altos os que apresentam melhores condições de vento. Quanto 

menores forem as alterações do relevo, menores serão as barreiras físicas e assim melhor será 

a regularidade do vento.  

Assim, antes de se proceder à instalação de sistemas eólicos, é necessário efectuar 

medições dos parâmetros do vento, assim como um estudo do relevo do local. Estes 

parâmetros são essenciais para se efectuar os cálculos técnico-económicos da instalação, quer 

para os grandes parques eólicos como para a instalação de micro-eólicas.   

As turbinas eólicas podem-se classificar como sendo de eixo vertical ou horizontal, 

como se pode verificar na figura seguinte.  

  

Figura 2.17 – Micro turbinas eólicas de eixo vertical e horizontal respectivamente [20] 
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As turbinas de eixo vertical, tem como grande vantagem o facto do gerador se 

encontrar na base e de poder captar os ventos sem necessidade dum mecanismo de 

orientação. No entanto, as pás ao girarem em torno do eixo vertical, estão sujeitas às 

variações dos ângulos e deslocamentos do vento, que afectam o rendimento da turbina e 

causam vibrações em toda sua a estrutura, para além disso, os esforços nas pás exercidos  

pela força centrífuga limita a sua velocidade.  

Actualmente, existe uma certa convergência para as turbinas eólicas de eixo 

horizontal composta por três pás. Apesar deste aspecto, o mais importante não é o número de 

pás, mas sim a superfície varrida por estas, pelo que uma turbina eólica com apenas duas pás 

pode ter a mesma eficiência que uma turbina eólica de três pás. Contudo, a turbina de três 

pás apresenta uma melhor estabilidade da estrutura. Uma turbina eólica de eixo horizontal é 

constituída basicamente por uma torre, que permite elevar a turbina eólica até ventos mais 

regulares, uma nave ou nacelle que contém o sistema mecânico, um veio que permite a 

rotação das pás e transmite a energia mecânica ao gerador eléctrico e as pás, que permitem 

“absorver” a energia cinética do vento. 

Os sistemas de microeólicas apresentam um grande potencial para zonas rurais com 

consumos isolados, em habitações unifamiliares, e cada vez mais, junto de maiores 

consumidores, em edifícios de habitação e serviços. A utilização destes sistemas para ligação 

à rede tem vindo a ganhar preponderância no mercado da microgeração. Em situações onde é 

requerida uma maior autonomia na produção de energia, é possível adoptar a instalação de 

um sistema híbrido de painéis fotovoltaicos com microeólicas obtendo-se assim uma maior 

robustez em termos energéticos, uma vez que o sistema deixa de estar dependente da 

vulnerabilidade de uma só fonte primária de energia. Estes dois recursos primários de energia 

complementam-se, sendo que normalmente, apresentam fases de incidência diferentes, o 

que torna estes sistemas mais fiáveis. 

 Do ponto de vista técnico, os sistemas de microeólicas apresentam problemas 

semelhantes aos sistemas fotovoltaicos quando ligados à rede eléctrica, visto que estes 

sistemas são afectados pela variabilidade e imprevisibilidade do vento, causando com isso 

perturbações no fornecimento de energia à rede. Para além disso, estes sistemas também 

necessitam de equipamentos de conversão de energia para o controlo e protecção quer dos 

equipamentos quer da energia produzida.    

2.3.3 -  Microhídricas 

A classificação dos aproveitamentos hidroeléctricos varia de país para país, em 

Portugal é usual designar os pequenos aproveitamentos com potências inferiores a 10MW, de 

centrais mini-hídricas. No entanto, a União Internacional dos Produtores e Distribuidores de 



29 
 

 
 

Energia Eléctrica – UNIPEDE recomenda a classificação dos pequenos aproveitamentos em 

função da potência instalada resultando na seguinte classificação: 

Tabela 2.1 - Classificação das centrais mini-hídricas quanto à potência 

Designação Pinst (MW)
Pequena Central hidroeléctrica < 10
Mini Central hidroeléctrica < 2
Micro central hidroeléctrica < 0,5

 

Este tipo de aproveitamento pode ser ainda classificado tendo em conta: 

• Tipo de reservatório (albufeira, barragem, etc); 

• Altura de queda 

o Baixa queda – 2 a 20 m de altura útil 

o Média queda – 20 a 150 m de altura útil 

o Alta queda – > 50 m de altura útil 

• Tipo de turbina 

o Acção – Captura a energia cinética a altas velocidades (turbinas 

Pelton, Turgo, Ossberger); 

o Reacção – Capturam a energia da água a movimentar-se pela turbina 

e podem estar submersas na água (turbinas Fransis e Hélice, 

Kaplan); 

A tecnologia do aproveitamento da energia hídrica para a produção de energia 

eléctrica apresenta um elevado estado de maturidade, tendo em conta que ao contrário das 

restantes renováveis, este tipo de aproveitamento já é usado há várias décadas. Durante 

muitos anos, os pequenos aproveitamentos hidroeléctricos tiveram um papel importante no 

abastecimento de energia às populações. No entanto, com o aparecimento das redes 

eléctricas e a adopção de sistemas hídricos de grandes dimensões, estes sistemas foram 

perdendo preponderância. Nos últimos anos, o interesse voltou a aumentar devido aos 

seguintes factores: 

o Aumento das preocupações estratégicas relacionadas com o abastecimento de 

energia; 

o Limitações técnicas e ambientais para o desenvolvimento de novos projectos de 

grande dimensão; 

o Tecnologia com elevada eficiência (70% a 90%); 

o Recurso facilmente previsível; 
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o Elevado factor de capacidade (P/Pmáx), mais de 50% o que é elevado 

comparado com o solar (10%) e as eólicas (30%); 

o Resolução de alguns problemas técnicos característicos dos pequenos 

aproveitamentos, entre os quais, os avanços no controlo da potência, e a 

adaptação dos pequenos geradores às redes eléctricas; 

o Melhoria das condições de licenciamento; 

o Melhoria da tecnologia da turbinas hidráulicas, permitindo o aproveitamento 

para sistemas de baixas potências; 

o Crescentes preocupações com as questões ambientais; 

o Incentivos para os aproveitamentos através de fontes renováveis. 

A potência eléctrica extraível neste tipo de aproveitamentos está dependente de dois 

parâmetros que são a queda e o caudal de água disponível. A expressão característica é dada 

por:  

  γ×Q×H×η 2.2  

Em que: 

γ - Peso volumétrico da água (9810N/m3); 

Q – Caudal de água que passa pela central; 

Hu - Altura de queda útil; 

η - Rendimento da central (Canal, Turbina, Gerador); 
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Na figura seguinte é possível identificar os principais elementos constituintes de uma 

mini-hídrica: 

 

Figura 2.18 – Elementos constituintes de uma mini-hídrica [21]  

Um aproveitamento mini-hídrico é composto essencialmente por: 

1 – Açude; 

2 - Tomada de água; 

3 - Canal de derivação;  

4 - Câmara de carga; 

5 - Conduta forçada; 

6 - Edifício e equipamentos electromecânicos 

7 - Canal de descarga 

O funcionamento destas mini-hídricas é semelhante ao de uma central hidroeléctrica, 

mas a uma escala menor. Estas pequenas centrais hidroeléctricas podem funcionar acima de 6 

000 horas por ano, com níveis de rentabilidade elevados. No entanto devido às economias de 

escala e ao diferente número de equipamentos existentes em cada instalação, o custo por 

unidade de potência instalada aumenta conforme a diminuição da dimensão da central. 

A aplicação destas tecnologias em Portugal com um máximo de potência de ligação à 

rede de 3,68 kW, de acordo com o regime bonificado do DL 363/2007, tem vindo a crescer. 

Na figura seguinte é possível observar a aplicação de uma microturbina hídrica disponível no 

mercado.  
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Figura 2.19 – Exemplo de uma microturbina hídrica em funcionamento [22] 

Estas tecnologias apresentam maior potencial em localidades rurais, onde a 

disponibilidade e condições de instalação destes equipamentos é mais favorável. Para estes 

projectos de menor dimensão também deve ser efectuado um estudo de viabilidade de 

aplicação, assim como uma avaliação técnica das características do recurso disponível, sendo 

que as condições são diferentes de caso para caso. 

2.3.4 -  Microturbinas a gás 

As microturbinas a gás têm apresentado um elevado desenvolvimento nos últimos 

anos, evoluindo das aplicações na indústria aeroespacial (desenvolvimento pequenas turbinas 

para os aviões) para a produção de energia eléctrica, em sistemas de produção dispersa. As 

microturbinas mais difundidas no mercado apresentam potências da ordem dos 20kW até 

250kW, havendo no entanto equipamentos para gamas de potência inferiores, embora com 

custos ainda bastante elevados.  

As microturbinas destinadas apenas à produção de energia eléctrica apresentam um 

rendimento aproximado de 30%. Este rendimento aumenta para valores próximos de 80%, se a 

microturbina estiver a funcionar em sistema de co-geração.  

As microturbinas apresentam dimensões relativamente reduzidas, e são compostas por 

compressor, câmara de combustão, turbina e gerador eléctrico, podendo ainda existir um 

recuperador de calor em sistemas de co-geração.  
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Figura 2.20 – Constituição de uma microturbina de veio único com recuperador [23] 

Neste sistema, o ar é injectado para dentro do compressor onde é comprimido e 

forçado a sair para a parte fria do recuperador onde os gases da combustão vão pré-aquecer o 

ar injectado antes da sua entrada na câmara de combustão. Nesta, é misturado o ar pré-

aquecido e o combustível, sendo a mistura queimada em seguida. O processo de combustão é 

controlado de modo a maximizar os índices de eficiência e minimizar as emissões de gases. O 

calor libertado da combustão vai aumentar a temperatura da mistura ar-combustível, 

elevando a sua pressão. O gás quente e pressurizado proveniente do queimador expande-se na 

turbina, transformando a energia térmica em energia mecânica, o que provoca o movimento 

do compressor e do gerador. O ar da combustão é posteriormente canalizado através do 

recuperador, antes de sair pelo escape, de modo a garantir uma maior eficiência energética 

do sistema. 

Visto que a energia obtida das microturbinas encontra-se em corrente alternada a 

altas frequências, é necessário converter as suas características eléctricas de modo a ser 

compatível com as da rede eléctrica. Assim, através de electrónica de potência, a corrente é 

rectificada para corrente contínua sendo de seguida invertida novamente para corrente 

alternada a uma frequência compatível com a rede. 

Os combustíveis mais usados nas microturbinas são o gás natural, o biogás, a gasolina 

sem chumbo, o gasóleo, o querosene e o propano. Contudo, o gás natural é o combustível 

com maior potencial de utilização, pois apresenta um menor teor de emissões de poluentes 

gasosos, levando a um maior interesse de integração desta tecnologia. Em seguida 

apresentam-se alguns aspectos para a sua proliferação: 

• Emissões atmosféricas baixas devido à combustão; 

• Baixos níveis de ruído e de vibração;  
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• Flexibilidade de combustível;  

• Dimensões reduzidas e simplicidade na instalação, podendo ser instalada em 

locais cobertos ou ao ar livre; 

• Modularidade, visto que as conexões da microturbina com a rede/carga 

podem ser feitas de modo “plug-and-play”;  

• Baixo custo e pequena necessidade de manutenção; 

• Grande eficiência quando utilizada em cogeração;  

• Tempos de arranque rápidos. 

A microturbina pode funcionar em modo isolado (“stand-alone”) ou em ligação com a 

rede eléctrica (“grid-connected”). No modo isolado os controlos da microturbina apenas 

regulam tensão (amplitude e frequência) na carga, ou seja o inversor funciona como uma 

fonte de tensão. Quando a microturbina opera em modo ligado à rede esta funciona como 

uma fonte de corrente, ligado à tensão da rede o sistema produz potência activa (factor de 

potência unitário) de acordo com a determinação do operador da máquina. Nas situações em 

que os níveis de tensão ou de frequência sejam ultrapassados ou caso se verifique uma 

condição de ilhamento, a microturbina permite desligar-se automaticamente da rede.  

2.3.5 -  Pilhas de Combustível 

Uma pilha de combustível é constituída por várias células de combustível ligadas em 

série. Cada uma destas células é um sistema electroquímico que converte directamente 

hidrogénio e oxigénio em electricidade, calor e água. 

As células de combustível são constituídas por um par de eléctrodos separados por um 

electrólito, cuja produção de electricidade dura enquanto o abastecimento de hidrogénio e 

oxigénio for mantido. As pilhas de combustível são caracterizadas pelo tipo de electrólito que 

utilizam (alcalinas, de membrana de troca de protões, de ácido fosfórico, de carbonatos 

fundidos e óxido sólido) [25]. As pilhas de combustível apresentam um princípio de 

funcionamento semelhante ao de uma bateria. Cada uma das células é composta por um 

ânodo e um cátodo porosos, cada um destes é revestido num dos lados por uma camada 

catalisadora de platina, e separados por um electrólito. O ânodo é alimentado pelo 

combustível (ex. hidrogénio molecular), enquanto o cátodo é alimentado pelo oxidante (ex. 

oxigénio da atmosfera), ocorrendo a seguinte reacção química: 2H2 + O2  2H2O + 2e- + calor. 

Os electrões libertados pela separação das moléculas de hidrogénio no ânodo são captados 

pela placa de platina e conduzidos através de um circuito eléctrico até ao cátodo, originando 

uma corrente eléctrica contínua [24]. 
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Figura 2.21 – Representação do funcionamento de uma pilha de combustível [24] 

As pilhas de combustível apresentam um grande potencial de utilização em sistemas 

de microgeração/produção descentralizada, uma vez que apresentarem baixas emissões 

poluentes, tem tempos de recarregamento rápidos (alguns minutos) e um tempo de vida útil 

elevado (mais de 20 anos), gama de potências elevada (0,5kW até vários MW), para além 

disso, têm uma alta densidade energética e não produzem vibrações, sendo praticamente 

silenciosas. Outra vantagem das pilhas de combustível, tem a ver com a possibilidade de 

integração com outras tecnologias de produção de energia eléctrica através de energias 

renováveis. Se a energia primária das pilhas de combustível for o Hidrogénio, este pode ser 

obtido a partir da electrólise utilizando energia eléctrica produzida pelos sistemas 

fotovoltaicos, eólicos, hidroeléctricos, etc. Este facto permite um maior aproveitamento dos 

recursos disponíveis, visto que permite produzir hidrogénio quando existe maior quantidade 

de recursos primários (sol, vento ou água), e utilizar esse hidrogénio em períodos de maior 

escassez desses mesmos recursos, conseguindo-se deste modo atenuar a intermitência 

característica destas fontes energéticas.  

Os pontos desfavoráveis à disseminação desta tecnologia, prendem-se 

fundamentalmente com os seguintes aspectos: 

• Equipamento ainda muito caro, sendo necessário maiores desenvolvimentos 

tecnológicos e a massificação da produção; 

• Falta de infra-estruturas para o hidrogénio; 

• Custo elevado dos materiais utilizados; 

• Impureza do combustível pode degradar rapidamente os materiais catalíticos. 
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Em sistemas ligados à rede, esta tecnologia necessita de equipamentos de electrónica 

de potência, de modo a converter corrente contínua em corrente alternada com as 

características eléctricas compatíveis com a rede eléctrica. Tal como as microturbinas, esta 

tecnologia permite fornecer energia à rede com grande qualidade de onda.   
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Capítulo 3  

Estado da Arte 

3.1 -  Introdução 

 Hoje, mais do que nunca, assiste-se a uma crescente preocupação com as questões 

energéticas e ambientais por parte das sociedades. As alterações climáticas verificadas ao 

longo das últimas décadas vieram dar o alerta para a necessidade de se efectuar uma 

mudança de estratégia e de visão relativamente às políticas até agora seguidas.  

Devido à necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, de 

aumentar a capacidade de produção de energia eléctrica atendendo às previsões de 

crescimento de consumo de energia eléctrica (2,4% ao ano nos próximos 20 anos [26]), de 

diminuir a dependência dos combustíveis fósseis, entre outros aspectos, a comunidade 

internacional tem vindo progressivamente a impulsionar a implementação dos sistemas de 

produção de energia eléctrica através de fontes de energias renováveis. Actualmente, as 

tecnologias com maior preponderância são os sistemas eólicos e os fotovoltaicos, sendo que 

estes últimos para além da sua utilização em grandes centros de produção, tem vindo a 

destacar-se das demais tecnologias na utilização em sistemas de microgeração.   

Apesar do efeito fotovoltaico já ser conhecido desde 1839, o seu aproveitamento 

esteve limitado pela tecnologia existente ao longo dos tempos. A proliferação deste tipo de 

tecnologia demorou a acontecer devido ao seu elevado custo e à baixa eficiência dos 

equipamentos fotovoltaicos, sendo que as primeiras aplicações destes sistemas restringiam-se 

a aplicações aeroespaciais ou à indústria de ponta. Os avanços verificados nos sistemas de 

conversão de energia e o recurso a novos materiais possibilitaram o fabrico de painéis cada 

vez mais eficientes. Para além disso, a crescente procura e incentivos à produção de energia 

por meio de energias renováveis, veio possibilitar uma redução de custos dos equipamentos 

fotovoltaicos, beneficiando assim a viabilidade económica deste tipo de Instalações.  
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No panorama nacional tem-se verificado uma enorme adesão, por parte de 

particulares e empresas, aos sistemas de microgeração, como se pode constatar pela 

iniciativa Renováveis na Hora. No seguimento desta política o Ministério da Economia prevê 

atingir 165MW de potência instalada em microgeração até 2015 [27], o que representa uma 

produção eléctrica de 200GWh. Neste contexto, prevê-se uma elevada penetração de 

sistemas de microgeração ligados à rede de baixa tensão. Assim, e no seguimento dos 

objectivos apresentados para a presente dissertação, interessa analisar de que forma a rede 

BT é afectada pela inserção destes sistemas de microgeração, nomeadamente no que diz 

respeito à qualidade de energia ao longo da rede. Como se sabe, os sistemas de microgeração 

(principalmente os fotovoltaicos e eólicos) tem características de funcionamento muito 

particulares, ou seja, apresentam uma grande variabilidade de funcionamento ao longo do dia 

em função das condições climatéricas, tem entradas e saídas rápidas de funcionamento, 

dependem do uso de electrónica de potência para controlar a qualidade de energia fornecida 

à rede podendo por isso introduzir maior poluição harmónica, etc… Tal como refere Paul 

Denholm4, “Estamos a colocar renováveis num sistema que não foi criado para as 

renováveis”, pelo que é muito importante efectuar a integração dos sistemas de produção 

renovável (em particular dos sistemas microgeração) com as redes convencionais, de forma 

correcta e sobretudo com base em estudos e testes aprofundados que permitam um 

funcionamento eficaz e essencialmente sem degradar as condições de serviço da rede 

existente.  

Neste capítulo 3 pretende-se abordar os conceitos teóricos e a evolução da tecnologia 

relativamente aos sistemas fotovoltaicos e às técnicas de conversão de energia existentes, de 

forma a permitir a elaboração de uma rede de teste.  

3.2 -  Painel fotovoltaico 

3.2.1 -  Modelo do painel fotovoltaico 

Conhecido o fenómeno físico do efeito fotovoltaico (descrito no ponto 2.3.1.2), é 

possível conceber um modelo matemático que caracterize uma célula. Como foi visto 

anteriormente, existem dois aspectos que assumem especial importância no efeito 

fotovoltaico: a radiação solar que transfere electrões para a banda de condução, e a junção 

PN que cria o campo eléctrico. Estas duas entidades são representadas num esquema 

eléctrico equivalente por uma fonte de corrente e por um díodo, respectivamente. Portanto, 

a célula fotovoltaica pode ser representada por um esquema eléctrico equivalente como se 

indica na figura seguinte: 

                                                 
4 Analista do laboratório nacional de energia renovável do governo americano 
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b) Vco – Tensão de circuito aberto; 

É o valor máximo da tensão aos terminais da célula quando não há nenhuma carga 

ligada, ou seja a célula está em circuito aberto. 

Nesta situação temos que: 

 
0

ln 1  
3.7  

 

c) Pmax – Potência máxima;   

O ponto de potência máxima corresponde ao ponto da curva característica em que o 

produto da tensão pela corrente é máximo, tendo em conta as condições de operação 

especificadas. Ao ponto Pmax corresponde uma tensão (Vpmax) e corrente máxima (Ipmax).  

3.2.3 -  Efeito da resistência série e paralelo 

Como foi referido anteriormente, a inserção das resistências Rs e Rp tem como 

objectivo representar as perdas verificadas nas células reais. No caso da resistência Rs traduz-

se nas perdas de tensão dos seguintes componentes: 

a) Resistência do silício; 

b) Resistência de contacto entre o silício e a metalização da célula; 

c) Resistência da metalização. 

No que diz respeito à resistência Rp esta tem por objectivo representar as correntes de fugas 

verificadas na superfície da célula por micro defeitos que originam curto-circuitos, estes 

problemas estão normalmente associados ao processo de fabrico. Os valores destas 

resistências variam entre 5 e 300Ω.  

Como se verificar nos gráficos seguintes, ao aumentar Rs ou diminuir o valor de Rp, a 

característica I=f(V) desce mais rapidamente, reduzindo o factor de forma (FF) assim como a 

potência máxima extraível da célula. O factor de forma é dado por: 

 
P AX

VOC ISC
3.8  
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Figura 3.4 - Efeito de Rs na característica da célula [14] 

 

 

Figura 3.5 - Efeito da Rp na curva característica da célula [14] 

Da observação dos gráficos anteriores verifica-se ainda que o aumento de Rs provoca 

uma diminuição da corrente Isc, por outro lado, a redução da resistência Rp dá origem a uma 

redução da tensão Voc.  

As expressões que dão origem aos valores de Rs e Rp são as seguintes: 

 
VOC VP AX

IP AX
3.9  

 

 
VOC

IP AX ISC
3.10  



44 
 

 
 

3.2.4 -  Efeito dos factores meteorológicos 

O desempenho/potência de uma célula fotovoltaica está directamente dependente 

das condições climatéricas a que é exposta. De seguida serão apresentadas as implicações que 

a radiação e a temperatura exercem sobre as características de uma célula ou conjunto de 

células (painéis/módulos).  

3.2.4.1 -  Efeito da radiação 

Na figura 3.6 é possível verificar a variação da curva característica de um painel 

fotovoltaico para diferentes valores de irradiação, mantendo a temperatura constante.   

 

Figura 3.6 - Curvas I-U de um módulo para diferentes irradiância, a uma temperatura 
constante [15] 

Como se pode verificar pela figura anterior, a corrente gerada (Isc) pelo painel tem 

uma variação proporcional com a irradiância incidente. A tensão Voc apresenta uma variação 

muito pequena com o aumento da irradiância, excepto para os casos em que a irradiância é 

muito baixa. Assim verifica-se que a potência, tal como a eficiência do painel melhoram com 

o aumento da irradiância.  

  ′
G′

3.11  

 
Em que:  

o I’sc – Corrente de curto-circuito para as condições de referência; 

o G – Radiação solar; 

o G’ – Radiação solar de referência. 
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3.2.4.2 -  Efeito da temperatura 

Na figura seguinte é possível identificar a curva característica de um painel em função 

da variação da temperatura, mantendo a radiação constante.  

 

Figura 3.7 - Curvas I-U do módulo para diferentes temperaturas e para uma irradiância 
constante [15] 

 

 
Neste caso, verifica-se que ao contrário da irradiação, o aumento da temperatura 

provoca um acréscimo muito pequeno no valor da corrente gerada pelo painel (Isc), sendo 

que esta variação é representada pelo coeficiente α (%/ºC).  

Por outro lado, com o aumento da temperatura verifica-se uma diminuição acentuada 

da tensão Voc, provocando uma diminuição do ponto de potência máxima do painel. Esta 

diminuição é representada pelo coeficiente β (V/ºC). 

Tipicamente β tem uma ordem de grandeza 10 vezes superior a α. Logo a potência da 

célula diminui com a temperatura, assim como o rendimento [14].  

3.3 -  Conversão de energia 

Nos sistemas fotovoltaicos, a energia solar é convertida directamente em energia 

eléctrica, através do efeito fotovoltaico, gerando assim tensão e corrente contínuas (CC). 

Devido às características da energia eléctrica produzida, é necessário utilizar um sistema de 

conversão de energia como interface entre a produção fotovoltaica e a rede eléctrica. A 

energia entregue à rede deve respeitar as características eléctricas exigidas pelas normas em 
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Figura 3.8 – Possíveis configurações dos inversores em sistemas fotovoltaicos [30] 

A utilização do conversor DC-DC depende somente da configuração do sistema de 

conversão. Em sistemas fotovoltaicos onde não é necessária a elevação de tenção DC, ou 

seja, onde não seja utilizada a função boost do conversor DC-DC é possível utilizar um 

conversor single stage, aumentando assim a eficiência do sistema. Por razões de segurança, 

as diversas configurações podem ter ou não a possibilidade de isolamento. Actualmente a 

configuração do sistema de conversão de energia mais utilizado é o seguinte: 

 

Figura 3.9 – Topologia de um sistema fotovoltaico ligado à rede [30] 

Esta configuração é constituída por dois estágios de conversão, no primeiro tem-se 

conversor DC-DC e no segundo o inversor DC-AC.  

O conversor DC-DC tem como objectivos principais a elevação do nível de tensão 

(proveniente do arranjo dos painéis fotovoltaicos) para valores adequados à correcta 

modelação por parte do inversor, devendo ainda efectuar o controlo da potência fornecida 

pelos painéis. No ponto [3.4] serão abordados em detalhe os diferentes algoritmos de controlo 

MPPT.    

O andar DC-AC tem como função principal gerar uma onda de tensão sinusoidal à 

frequência de 50Hz (ou 60Hz dependendo do país), com amplitude e desfasamento 

necessários para injectar uma onda de corrente sinusoidal na rede, correspondente à 

potência produzida pelos painéis.  
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Como já foi referido anteriormente, com a evolução dos sistemas de conversão 

começam a surgir configurações mais simplificadas, como é o caso do esquema single-stage, 

como se pode verificar na imagem seguinte: 

 

Figura 3.10 – Configuração single stage de um sistema fotovoltaico ligado à rede. [30] 

Esta configuração caracteriza-se por apresentar um único andar de conversão de 

energia, sendo por isso denominado de sistemas single stage. Neste caso o inversor tem como 

função não só garantir o fornecimento de energia à rede com as características eléctricas 

pretendidas, mas também passa a ter a função assegurar que o arranjo fotovoltaico está a 

fornecer a potência máxima tendo em conta as condições meteorológicas. A figura seguinte 

representa o exemplo de uma configuração single stage desenvolvida em [48].  

 

Figura 3.11 – Exemplo de um conversor single-stage [48] 

Uma outra evolução dos sistemas de conversão de energia prende-se com a 

organização dos conversores num sistema fotovoltaico. Tendo como objectivo melhorar a 

eficiência do sistema fotovoltaico, é possível optimizar a organização dos diferentes 

dispositivos de conversão de energia em função das características da instalação fotovoltaica. 

Assim, a configuração dos painéis fotovoltaicos e os estágios de conversão que compõe o 

sistema de geração eléctrica, podem ser classificados em quatro topologias: Central 

Inverters, Module Integrated, Multi string e Modular ou Team Concept. De seguida são 

apresentadas em pormenor estas quatro configurações. 
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3.3.1 -  Topologias para sistemas de conversão 

3.3.1.1 -  Central Inverters 

Na figura seguinte é possível identificar a disposição típica dos elementos de 

conversão de energia para a topologia Central Inverters. 

 

Figura 3.12 – Topologia “Central Inverters”  

Nesta topologia, o arranjo de painéis fotovoltaicos estão ligados a um único inversor 

responsável pela inversão da corrente DC [30], como é o caso da figura 3.9 e 3.10. Esta 

configuração caracteriza-se por ser um sistema de conversão com custos reduzidos e uma 

eficiência elevada do sistema de conversão, uma vez que usa apenas um inversor [31].  

O uso de apenas um inversor apresenta algumas desvantagens no que diz respeito à 

fiabilidade do sistema, pois em caso de falha deste equipamento toda a instalação será 

colocada fora de serviço, deixando por isso de fornecer energia à rede [30]. Com esta 

topologia verifica-se uma certa rigidez de operação do sistema, principalmente em 

instalações com a colocação dos painéis de forma bastante dispersa. Nesta situação as 

condições meteorológicas podem variar ao longo da instalação, não sendo por isso possível a 

optimização individual ou em grupo dos painéis fotovoltaicos, reduzindo deste modo a 

eficiência global do sistema [30]. 

Esta configuração foi a primeira a ser utilizada em sistemas fotovoltaicos, sendo ainda 

muito usual actualmente, uma vez que é uma topologia robusta e de elevado rendimento.  

3.3.1.2 -  Module Integrated ou  AC module 

Esta configuração apresenta a seguinte disposição dos elementos de conversão: 



50 
 

 
 

 

Figura 3.13 - Topologia “Module Integrated ou  AC module”  

Esta topologia, também designada de esquema em String, caracteriza-se por ser uma 

evolução da topologia anterior, em que a cada inversor está associado 1 painel fotovoltaico 

ou um pequeno grupo de painéis. Nesta configuração o inversor é responsável por menos 

painéis, mas em contrapartida é necessário um maior número de inversores na instalação, 

levando a um maior investimento inicial. Este investimento poderá ser facilmente 

compensado pelo aumento da eficiência da instalação global, visto que esta configuração 

permite o controlo de máxima potência de forma mais optimizada, e para além disso, permite 

obter um sistema de redundância do sistema, tendo em conta que se um dos inversores sair 

de serviço, apenas uma pequena parte da produção de energia deixará de ser fornecida à 

rede [31].  

3.3.1.3 -  Multi String Inverters 

A figura que se segue representa a disposição típica dos elementos de conversão para 

esta configuração:  

 

Figura 3.14 - Topologia “Multi String Inverters” 

Esta topologia caracteriza-se por possuir 2 andares de conversão, um andar DC-DC 

seguido de um andar DC-AC. Como se pode verificar pela figura anterior, a cada conjunto de 

painéis está associado um conversor DC-DC com o objectivo de efectuar o controlo de máxima 

potência (MPPT). Posteriormente os diversos conversores DC-DC são ligados a um único 

inversor DC-AC. Este inversor deverá fornecer à rede a potência recebida dos vários grupos de 
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painéis fotovoltaicos com as características eléctricas pretendidas. A grande vantagem desta 

configuração tem a ver com a redução dos inversores necessários relativamente à topologia 

descrita no ponto anterior, reduzindo assim os custos de investimento e melhorando a 

eficiência da instalação [31]. Outro aspecto importante prende-se com a possibilidade de 

expansão deste tipo de instalações. Desde que o inversor permita o acréscimo de potência da 

instalação, facilmente se pode adicionar novos grupos de painéis e respectivos conversores 

DC-DC, tornando o sistema mais modular.   

3.3.1.4 -  Modular ou Team Concept 

A figura seguinte representa a disposição típica dos elementos de conversão para esta 

configuração:  

 

Figura 3.15 - Topologia “Modular ou Team Concept”  

Esta configuração caracteriza-se por possuir um conversor para cada painel 

fotovoltaico. Este facto permite uma maior optimização dos painéis, no entanto torna o 

sistema mais dispendioso em termos de manutenção e investimento inicial, apresentando uma 

eficiência inferior à topologia Module Integrated. Deste modo a grande vantagem deste tipo 

de esquema é o de tornar os painéis fotovoltaicos elementos Plug and Play, permitindo assim 

uma rápida ligação à rede [36].  

3.3.2 -  Conversores DC-DC 

Os conversores DC-DC são um dos elementos mais importantes para a conversão de 

energia em sistemas fotovoltaicos ligados à rede. Estes dispositivos são formados por 

semicondutores (MOSFETs, IGBTs, MCTs, BJTs, or GTOs) [32] e operam como interruptores 

controlados, possuindo ainda elementos passivos como as bobinas e condensadores, tendo 

como objectivo controlar o fluxo de potência da fonte de entrada para a fonte de saída. A 

estes sistemas estão normalmente associados métodos de controlo, que garantem o 

funcionamento do conversor dentro dos parâmetros estabelecidos e mantendo o 

funcionamento sempre próximo do ponto de máxima potência.  
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Este tipo de conversores são usados para fornecer tensões contínuas reguladas a partir 

de uma fonte de tensão não regulada, tal como se pretende no presente estudo.  

O funcionamento de um conversor DC-DC básico pode ser estudado pela análise da 

figura seguinte, onde é possível observar o diagrama eléctrico e a respectiva onda de saída.  

  

Figura 3.16 – Conversor DC-DC básico; a) Diagrama do conversor; b) Onda de saída Vo [32] 

 O intervalo de comutação é definido como: 

 
1
FS

3.12  

 

 Em que, Fs é a frequência de comutação de S. A razão entre o intervalo de 

comutação Ts e o intervalo de condução do interruptor S (Ton) é definido por razão cíclica (D). 

  D
TON
TS

3.13  

 

A tensão média de saída do conversor é obtida pela seguinte expressão:  

  V
1
TS

VI
T N

DT VI
TON
TS

3.14  

 

Através da expressão Ton = D*Ts é possível obter a relação entre a tensão de saída e 

tensão de entrada, definida pelo ganho estático do conversor: 

  D
V
VI

3.15  

 

Os conversores DC-DC podem ser classificados em duas categorias, os conversores não 

isolados e os conversores isolados.  
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a) Conversores não-Isolados 

Os conversores DC-DC não-isolados caracterizam-se por não apresentarem qualquer 

tipo de isolamento entre a entrada e a saída do circuito de conversão. Estes conversores 

permitem alterar o nível de tensão DC de saída. Esta variação é conseguida essencialmente 

em função do duty-cicle (razão entre o tempo ON e o período do sinal PWM) de um sinal PWM 

que faz actuar o transístor. Deste tipo de conversores destacam-se: step-down ou buck, step-

up ou boost e step-up/down ou buck-boost. Existem ainda as topologias Cúk, Zeta e SEPIC, no 

entanto estas são menos usuais. De salientar que as configurações Boost e buck são as 

configurações base, por conseguinte os restantes tipos de conversores são variações destas. 

Na figura seguinte é possível identificar as diferentes configurações de conversores não-

isolados:  

 

Figura 3.17 – Diferentes configurações dos conversores DC-DC não-isolados [33] 

b) Conversores Isolados 

Os conversores DC/DC isolados tem a particularidade de apresentarem no seu circuito 

eléctrico um transformador de alta-frequência, o que lhes permite gerar um isolamento 

magnético entre a entrada e a saída. Estes conversores também são controlados através de 
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um sinal PWM com duty cycle. As configurações deste tipo de conversores são: Flyback, 

Forword, Push-Pull, Meia ponte e ponte completa. 

Para o presente estudo interessa analisar e estudar os conversores não-isolados, em 

especial as configurações Boost, Buck e Buck-Boost, que serão apresentados nos pontos 

seguintes.  

3.3.2.1 -  Conversor Boost ou Step-Up 

O conversor step-up permite obter à saída uma tensão DC igual ou superior à tensão 

DC colocada na entrada. A figura que se segue representa o esquema eléctrico do conversor 

em causa: 

 

Figura 3.18 – Esquema do conversor step-up ou boost [34] 

O princípio de funcionamento deste conversor baseia-se essencialmente no 

armazenamento e descarga de energia da bobina L, os tempos de armazenamento e descarga 

são definidos pelo duty cicle do sinal PWM aplicado ao transístor. Este processo é feito em 

duas etapas que são: 

1ª etapa (0 , DTs) – Nesta situação o comutador S está a conduzir. A bobina L é 

magnetizada através da energia fornecida pela fonte Vs.  

2ª etapa (DTs , (1-D)Ts) – O comutador S está bloqueado e o díodo D entra em 

condução. A fonte Vs e a bobina L fornecem energia à saída, verificando-se o aumento da 

tensão de saída. 

Como em regime estacionário, o valor médio da tensão da bobina L, durante um 

período da onda PWM é nulo, conclui-se que a função de transferência associada ao conversor 

DC-DC é dada pela seguinte expressão: 

 
VO
VS

1
1 D 3.16  
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Visto que D é uma variável entre 0 e 1 verifica-se que V0 ≥ Vs, verificando-se assim 

que o objectivo deste conversor é o de aumentar a tensão DC de entrada do conversor. A 

figura seguinte ilustra as curvas de tensão e corrente associadas a este conversor.  

 

Figura 3.19 – Curvas características de tensão e corrente de um conversor Step-Up ou Boost 
[33] 

 

3.3.2.2 -  Conversor Buck ou Step-Down 

O conversor step-down caracteriza-se por ser um conversor DC-DC abaixador de 

tensão, ou seja, gera à saída um valor de tensão inferior à tensão DC colocada à entrada. O 

esquema eléctrico representativo deste conversor é o seguinte: 

 

Figura 3.20 – Esquema eléctrico do conversor Buck ou Step-Down [33] 

Tal como no conversor anterior, este também tem como base de funcionamento, o 

armazenamento e descarga da bobina L. Os tempos de armazenamento e descarga da bobina 
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são controlados pelo duty cicle do sinal PWM aplicado ao transístor S (identificado no 

esquema anterior). A redução de tensão é efectuada em duas etapas que são: 

1ª etapa (0 , DTs) – Nesta situação o comutador S está a conduzir. A corrente circula 

por L e pela saída. Nesta etapa Vs fornece energia para a saída a para a magnetização da 

bobina L.  

2ª etapa (DTs , (1-D)Ts) – O comutador S está bloqueado. No instante de abertura de S 

a díodo D entra em condução. A energia da bobina L é transferida para a carga, isto é, a 

bobina L é desmagnetizada.  

Pela figura anterior verifica-se que em regime estacionário o valor médio da tensão 

da bobina L, durante um período do sinal PWM é nulo, concluindo-se por isso que a função de 

transferência associada a este conversor é dada pela seguinte expressão: 

 
VO
VS

D 3.17  

 

Como D é uma variável definida entre 0 e 1 comprova-se que o objectivo deste 

conversor é o de diminuir a tensão DC presente na entrada. As curvas de tensão e corrente 

típicas deste tipo de conversor são definidas na seguinte figura: 

 

Figura 3.21 – Curvas características de tensão e corrente de um conversor Step-Down ou 
Buck [33] 
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3.3.2.1 -  Conversor Buck/Boost ou Step-Down/Step-Up 

Este conversor é uma variação dos dois conversores apresentados anteriormente, e 

caracteriza-se por gerar à saída um sinal de tensão DC superior ou inferior ao sinal da 

entrada. O esquema eléctrico equivalente é o seguinte: 

 

Figura 3.22 - Esquema eléctrico do conversor Buck/Boost ou Step-Down/Step-Up [33] 

O funcionamento deste conversor também se deve ao controlo sobre a bobina L, que 

é efectuado a partir do duty-Cycle do sinal PWM aplicado ao comutador S (identificado na 

figura anterior). Como se pode verificar pela figura 3.23, este conversor apresenta a 

particularidade de inverter a tensão. As etapas de funcionamento deste conversor podem ser 

descritas em duas etapas que são: 

1ª etapa (0 , DTs) – Nesta situação o comutador S está a conduzir. A fonte Vs fornece 

energia para a magnetização da bobina L.  

2ª etapa (DTs , (1-D)Ts) – O comutador S está bloqueado e a energia do indutor L é 

transferida através do díodo D para a saída. A bobina L é desmagnetizada.  

Como em regime estacionário, o valor médio da tensão da bobina L durante um 

período do sinal PWM é nulo, é possível verificar que a função de transferência associada ao 

conversor em causa é dado pela seguinte expressão: 

 
VO
VS

D
1

1 D 3.18  

 

Como se pode verificar, esta expressão é também o resultado do produto das funções 

de transferência dos conversores Buck e Boost, admitindo que o duty cycle é igual nos 2 

conversores.   

Sendo D uma variável na gama entre 0 e 1 conclui-se portanto que V0 ≥ Vs v V0 ≤ Vs, 

confirmando assim a possibilidade de obter à saída uma valor de tensão DC superior ou 

inferior ao valor de tensão DC presente na entrada.  
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As curvas típicas de corrente e tensão para este conversor são as seguintes: 

 

Figura 3.23 – Curvas características de tensão e corrente de um conversor Step-Down/Step-
Up ou Buck-Boost [33] 

3.3.1 -  Conversores DC-AC / Inversores 

Apesar de existirem várias técnicas de modulação utilizadas em inversores, neste 

estudo apenas será abordado o Inversor modelado por sinal PWM, uma vez que esta topologia 

é a mais generalizada e respeita os requisitos pretendidos para a presente dissertação. 

Os conversores CC-CA, são normalmente designados de Inversores e podem ser 

classificados de VSI’s (Voltage source Inverter) ou  CSI’s (Current-source inverters).  

A função de um inversor consiste em converter uma tensão contínua de entrada numa 

tensão alternada na saída, com a amplitude e frequência desejadas. A tensão de saída poderá 

ser fixa ou variável, assim como a frequência. Uma tensão variável de saída pode ser obtida 

variando-se a amplitude da tensão CC de entrada, e mantendo-se o ganho do inversor 

constante. No caso da tensão CC de entrada ser fixa e não-controlável, a variação da tensão 

de saída pode ser obtida pela variação do ganho do Inversor, a qual, é normalmente realizada 

pelo controlo do sinal PWM (pulse with modulation). O ganho do Inversor pode ser dado pela 

relação entre a tensão de saída com a tensão de entrada.  

Esta técnica de modelação consiste na comparação de dois sinais de tensão, um em 

baixa frequência (onda de referência) e outro de alta frequência (onda modeladora), 
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resultando num sinal alternado com frequência fixa e largura de pulso variável. O 

funcionamento desta topologia, está dividido em 4 parâmetros, que são: 

a) Sinal da onda de referência  

Para se obter à saída do inversor a forma de onda desejada, é necessário utilizar 

uma onda de referência com as mesmas características.  

 

b) Sinal da onda modeladora 

É um sinal de alta frequência, na ordem do kHz que é responsável pela definição 

da frequência de comutação e da razão cíclica. Pelo teorema de Nyquist, a 

frequência da onda modeladora deve ser duas vezes superior à frequência do sinal 

de referência. No entanto, na prática é necessário um valor pelo menos 10 vezes 

superior, de modo a obter-se uma boa reprodução do sinal na onda de saída do 

inversor. Este sinal será responsável pela frequência de comutação dos 

interruptores (semicondutores) do circuito de potência do accionamento.  

Para os inversores, a onda modeladora normalmente utilizada é a onda triangular.   

c) Modelador do sinal PWM 

Este circuito é responsável em comparar a onda de referência com a onda 

modeladora. A largura do pulso na saída do modelador varia de acordo com a amplitude do 

sinal de referência em comparação com a onda modeladora, dando origem ao sinal PWM.  

 

Figura 3.24 - Geração do sinal PWM 

d) Geração de sinal completar 

O sinal complementar é necessário quando existem 2 interruptores 

(semicondutores) configurados em braço. Nesta situação o accionamento dos 

interruptores deve ser efectuado de forma inversa, ou seja, com base na figura 

3.25 temos que quando Q1 conduz, Q2 está ao corte (não conduz) e quando Q1 

está ao corte, deve ser Q2 a conduzir. Como se pode verificar pela figura 

seguinte, este procedimento pode ser conseguido através da utilização de uma 

porta lógica NOT.  
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Figura 3.25 – Sinal complementar de controlo 

De seguida é apresentado um dos esquemas mais comuns dos inversores - o Inversor 

VSI de onda completa. O esquema eléctrico desta topologia é dado pela figura seguinte: 

 

Figura 3.26 - Inversor VSI de onda completa, monofásico [33] 

Esta configuração utiliza 5 estados possíveis em que se podem encontrar os 

interruptores. Estes são identificados na tabela seguinte: 

Tabela 3.2 – Estado dos interruptores do Inversor VSI de onda completa, monofásico [33]  

 

 As formas de onda geradas por este tipo de inversor são apresentadas na figura 3.27: 
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Figura 3.27 – Formas de onda típicas para o Inversor VSI de ponte completa monofásico. (a) 
onda modeladora e onda de referência; (b) estado do Interruptor S1+; (c) estado do Interruptor S2+; 
(d) Tensão de saída AC; (e) espectro da tensão de saída AC; (f) Corrente de saída AC; (g) Corrente 
DC; (h) espectro da corrente DC; (i) Corrente no interruptor S1+; (j) corrente no díodo D1+. [33] 

No caso da onda de referência ser uma onda sinusoidal (situação mais frequente), 

esta técnica designa-se de SPWM (Sinusoidal PWM). Nesta situação, o índice de modelação ma 

é definido pela seguinte expressão: 

 
∆

3.19  

 

Em que: 

o ma – Índice de modulação 

o Vc – Onda de referência 

o V∆ - Onda modeladora 

 

 



62 
 

 
 

Do mesmo modo, o índice de modelação da frequência é dado por: 

  ∆ 3.20  

  

Em que: 

o mf – índice de modulação da frequência; 

o fc – Frequência da onda de referência; 

o f∆ - Frequência da onda modeladora. 

A onda de saída de tensão Vo para esta configuração é dada pela expressão seguinte: 

  3.21  

3.4 -  Algoritmos MPPT 

Os sistemas fotovoltaicos são actualmente uma tecnologia bastante atractiva e com 

enorme potencial, no entanto ainda apresenta custos relativamente elevados 

comparativamente ao custo da energia produzida pelo sistema eléctrico convencional. Nesta 

perspectiva, o sistema MPPT (Maximum Power Point Tracking) apresenta-se como um 

elemento chave nos sistemas fotovoltaicos, uma vez que estes métodos permitem extrair o 

máximo de potência produzida pelos painéis, conseguindo-se assim reduzir o custo da energia 

produzida [34]. Como os sistemas fotovoltaicos estão dependentes das constantes variações 

de temperatura e radiação solar incidente, o ponto de potência máxima está continuamente a 

variar, por isso é necessário garantir que o sistema estrja continuamente a extrair o máximo 

de potência possível.   

Com a introdução dos métodos MPPT no sistema de conversão, é possível obter um 

acréscimo da potência gerada da ordem do 15 a 30% [35]. 

Ao longo dos tempos foram desenvolvidos diversos algoritmos MPPT, e presentes em 

diversa literatura. Alguns dos métodos desenvolvidos são: Hill climbing [36], Hill climbimg 

modificado [41], Condutância Incremental [34, 37], Tensão constante [40], Perturbação e 

Observação [36, 34], Circuito Aberto e Fechado [34], EPP [34], Fuzzy Logic [34, 38]. 

No presente estudo apenas serão abordados os métodos mais importantes e com 

maior implementação, dos quais se destacam: Perturbe e Observação (P&O), Condutância 

Incremental (IncCond), Hill Climbing (HC) e Tensão Constante (CV). De seguida serão 

apresentados as características essenciais destes algoritmos MPPT, utilizados em sistemas 

fotovoltaicos.  



63 
 

 
 

3.4.1 -  Método Perturbação e Observação (P&O)     

Este método de procura do ponto de máxima potência é baseado na alteração da 

referência e na comparação da potência disponibilizada pelo arranjo de painéis fotovoltaicos 

antes e depois dessa alteração, definindo o sentido da próxima perturbação [36].  

Na figura seguinte podemos verificar o fluxograma representativo deste método 

MPPT. 

 

Figura 3.28 - Fluxograma do método Perturbação e Observação (P&O)  

Analisando o fluxograma anterior, verifica-se que o valor de tensão ou corrente 

utilizado como referência é incrementado ou decrementado um valor constante a cada 

interacção, levando o sistema a operar próximo do ponto de máxima potência do sistema 

fotovoltaico. Na figura seguinte é possível observar o funcionamento deste método em função 

da curva característica da potência. 

 

Figura 3.29 – Curva teórica da potência em função da tensão 
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Embora este método seja um dos métodos mais utilizados em sistemas fotovoltaicos, 

este apresenta algumas limitações, como a presença de erro em regime permanente, 

apresenta uma resposta dinâmica lenta e pode operar fora do ponto de potência máxima em 

situações em que ocorram variações rápidas na temperatura e na radiação incidentes. [41], 

[36].   

Este método apresenta um melhor aproveitamento da energia disponibilizada pelos 

painéis fotovoltaicos quando comparada com o método de Tensão Constante (abordado no 

ponto seguinte). No entanto, em situações em que a radiação aumenta, verifica-se um atraso 

no algoritmo para encontrar o ponto de potência máxima, reduzindo assim o aproveitamento 

da energia gerada pelos painéis fotovoltaicos. 

3.4.2 -  Método Tensão constante (TC)     

De todos os métodos MPPT, esta é uma das mais simples de implementar. Para 

procurar o ponto de operação em que a máxima potência pode ser extraída do painel 

fotovoltaico, esta técnica considera que a tensão de máxima potência (Vmpp) de um arranjo de 

painéis fotovoltaicos é de aproximadamente 76% da tensão de circuito aberto (deste arranjo). 

[42]. Nesta técnica o conversor é desconectado do arranjo de painéis fotovoltaicos 

periodicamente, e o valor de Voc é amostrado e então o valor de Vmpp é ajustado. Este 

método tem como principal limitação a presença de erro em regime permanente, que é 

resultado da relação entre a tensão de circuito aberto Voc e a tensão de operação no ponto de 

máxima potência Vmpp não ser constante [36]. 

O fluxograma característico deste método é o seguinte: 

 

Figura 3.30 - Fluxograma do método Tensão Constante 
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Pela análise do fluxograma pode-se verificar que o algoritmo mede inicialmente a 

tensão do painel e calcula a tensão de referência, onde de seguida compara estes valores e 

pelo resultado obtido (ou erro), actualiza o índice de modulação para que o erro seja nulo, 

fazendo assim com que o painel esteja a fornecer a potência máxima.  

3.4.3 -  Método Hill Climbimg (HC) 

Este método é também bastante simples e de fácil implementação, sendo por isso um 

dos mais utilizados em sistemas de conversão de sistemas fotovoltaicos. Este método 

caracteriza-se por medir a corrente e a tensão actuais do painel e posteriormente verifica em 

que zona da curva de potência se encontra, em função das leituras anteriores. Perante esta 

informação o controlo altera o valor do índice de modulação, somando ou subtraindo uma 

parcela fixa de modo a levar o painel para o seu ponto de potência máximo.  

Este algoritmo possui os mesmos inconvenientes do método Perturbação e 

Observação, quando submetidos a rápidas variações de temperatura e radiação solar. Por 

outro lado o erro de regime permanente apresentado por este método é bastante superior ao 

erro apresentado pela técnica Perturbação e Observação.  

A figura seguinte ilustra o fluxograma correspondente a este método. 

 

Figura 3.31 - Fluxograma do método Hill Climbing 

Como se pode verificar pelo fluxograma anterior, o algoritmo apresenta três etapas 

principais: 
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1ª - É feita a medição e cálculo das variáveis eléctricas associadas ao painel 

fotovoltaico (corrente e tensão); 

2ª - É verificado se ocorreram variações da potência do painel. Se não existirem 

alterações, o índice de modulação mantêm-se e termina a iteração, caso contrário o 

algoritmo avança para a próxima etapa;  

3ª – Tendo em conta as leituras que foram feitas da potência, o algoritmo verifica, 

pela diferença de tensão da iteração e da mais recente, em que zona da curva de 

potência se encontra. Possuindo esta informação, aumenta ou diminui o índice de 

modulação para colocar o estado do painel para o seu ponto de potência máxima. 

3.4.4 -  Condutância Incremental 

Este método caracteriza-se por apresentar melhores resultados em regime 

permanente e também para rápidas mudanças de radiação solar [42]. 

O fluxograma deste método é descrito pelo fluxograma seguinte: 

 

Figura 3.32 - Fluxograma do método Condutância Incremental 
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Neste método é utilizada a curva da potência em função da tensão do arranjo de 

painéis fotovoltaicos, para encontrar o ponto de potência máxima. A localização do ponto 

MPPT é dada pela seguinte expressão: 

   0 3.22  

 

Esta expressão pode ser ainda descrita da seguinte forma: 

  0 3.23  

 

Pela análise do fluxograma presente na figura anterior, verifica-se que numa primeira 

fase são lidos os valores de tensão e corrente do painel e posteriormente são calculados os 

desvios dV e dL subtraindo os valores de tensão e corrente da leitura anterior. De seguida o 

algoritmo compara as equações dl/dV e –I/V, tendo em consideração que o ponto MPPT é 

dado pela equação: dL/dV=-I/V. Se esta igualdade não se verificar, a tensão de Vref é 

ajustada no sentido de alterar a tensão do painel até à tensão máxima. Caso o sistema já 

esteja a funcionar no ponto máximo (dV=0) as alterações meteorológicas serão detectadas 

através da equação dL≠0 e o ajuste de Vref dependerá do sinal dl.  

De um modo global, verifica-se que cada um dos métodos estudados apresenta as suas 

vantagens e desvantagens em função das características de funcionamento. A escolha de um 

destes métodos vai depender dos requisitos do sistema a implementar em função das 

potencialidades típicas de cada um destes algoritmos.  
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Capítulo 4  

Qualidade de Energia 

4.1 -  Introdução  

Durante muitos anos, as redes de energia alimentavam na generalidade dos casos 

cargas lineares, como tal, e uma vez que as tensões de alimentação são sinusoidais, as 

correntes consumidas eram também sinusoidais e da mesma frequência, podendo apenas 

encontrar-se desfasadas relativamente à tensão [43]. Com os avanços verificados na 

electrónica de potência, foi possível desenvolver novos equipamentos com melhores 

rendimentos, com maior controlo e facilidade de operação, a custos reduzidos. Permitindo 

assim, efectuar tarefas ou funções que até então não seriam possíveis. Estes equipamentos 

tem a particularidade de funcionarem como cargas não-lineares, ou seja, consomem 

correntes não-sinusoidais.  

A disseminação de cargas não-lineares ao longo de instalações eléctricas, tem 

contribuído fortemente para degradação da qualidade de energia, devido à deformação das 

formas de onda, sendo este fenómeno designado por poluição harmónica. A presença deste 

fenómeno nas redes, dá origem a perdas relacionadas com o transporte e distribuição de 

energia eléctrica, provoca problemas de interferências com sistemas de comunicações, para 

além de contribuir para a degradação do funcionamento da maioria dos equipamentos ligados 

à rede eléctrica, uma vez que são cada vez mais as cargas que incluem sistemas de controlo 

microelectrónicos, e que funcionam com níveis de tensão muito reduzidos.  

Devido aos problemas verificados com a degradação da qualidade de energia, e aos 

elevados prejuízos que daí advém, é fundamental compreender os diversos fenómenos 

associados e encontrar as melhores soluções de forma a minimizar os impactos na qualidade 

de energia das redes.  
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No seguimento do estudo efectuado para esta dissertação, será feita uma abordagem 

aos principais fenómenos que condicionam a qualidade de energia das redes eléctricas, em 

particular nas redes de baixa tensão. Este estudo deverá servir de base para a análise do 

impacto na qualidade de energia que os sistemas de microgeração ligados à rede provocam. 

Como se sabe, um dos grandes problemas que os sistemas de microgeração apresentam é o 

facto de necessitarem de dispositivos de electrónica de potência para o acondicionamento do 

sinal entregue à rede, podendo desta forma contribuir para a “poluição” da energia eléctrica. 

Outro aspecto importante tem a ver com a variação das condições climatéricas, resultando 

em oscilações no fornecimento de potência e com isso dar origem a perturbações na rede.  

Para além da distorção harmónica, a qualidade de energia é ainda afectada por outros 

fenómenos importantes e que interessa ter em consideração, como é o caso: Interrupções da 

Alimentação, Cavas de tensão, Sobretensões transitórias e os Flikers.  

 De seguida serão apresentados os fenómenos mais relevantes associados à qualidade 

de energia. 

4.2 -  Harmónicos 

4.2.1 -  Definição e origem 

Um sinal harmónico de tensão ou corrente, consiste num sinal sinusoidal, cuja 

frequência é múltipla inteira da frequência fundamental do sinal principal. Na figura seguinte 

é possível identificar a composição de um sinal harmónico:  

 

Figura 4.1 - Decomposição de um sinal nos seus componentes harmónicos de ordem 1 
(frequência fundamental), 3, 5 e 7 [44] 

Pela análise da figura 4.1, pode-se facilmente verificar que o sinal resultante 

(identificado a amarelo), é composto pela soma ponto a ponto do sinal de 1ª ordem 

(frequência fundamental) com os sinais de ordem 3, 5 e 7. Deste modo verifica-se que um 
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sinal periódico contém componentes harmónicas quando a sua forma de onda está deformada 

em relação ao sinal fundamental.  

 A origem do conteúdo harmónico das redes de energia eléctrica, resulta sobretudo 

dos equipamentos electrónicos ligadas à rede, tais como computadores, balastros electrónicos 

para lâmpadas de descarga, aparelhos de televisão, controladores electrónicos para 

finalidades industriais (ex. VEV’s, PLC’s…), equipamento médicos electrónicos, entre outros.  

Uma grande parte da energia consumida na indústria, no comércio ou no uso 

doméstico passa por um dispositivo de electrónica de potência (transístores, tirístores, 

díodos, triac’s, diac’s) antes de ser utilizada. O funcionamento destes dispositivos consiste 

em dois estados, o modo de condução, que corresponde a um interruptor fechado e o modo 

de bloqueio correspondente a um interruptor aberto. A passagem de um estado para outro é 

feita de forma muito rápida através do controlo do semicondutor (comutação a altas 

frequências). Esta comutação rápida de estado dá origem a uma corrente não-sinusoidal, 

perante uma tensão de alimentação sinusoidal. As correntes não-sinusoidais geradas pela 

comutação vão circular pelas instalações e equipamentos eléctricos provocando quedas de 

tensão nas impedâncias das linhas, com andamento igualmente não sinusoidal, que quando 

sobrepostas com a tensão da rede provoca a distorção da forma de onda original. Assim sendo 

as tensões harmónicas são originadas pelo produto das correntes harmónicas pelas 

impedâncias harmónicas. Deste modo facilmente se deduz que quanto maiores forem as 

impedâncias das linhas, maior será a distorção harmónica na onda da tensão, na presença de 

correntes harmónicas.   

Nas instalações eléctricas verifica-se também o aparecimento de Inter-harmónicos. 

Este fenómeno ocorre devido à existência de harmónicas de corrente que não estão 

relacionadas com a componente fundamental. Estas perturbações podem ser provocadas por 

fornos de arco ou por cicloconversores (equipamentos que sendo alimentados à frequência 

fundamental permitem obter tensões e correntes de saída com uma frequência inferior). 

A figura seguinte permite identificar as formas de onda típicas deste tipo de 

perturbação na qualidade de energia. 
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Figura 4.2 – Forma de onda típica dos Inter-harmónicos 

4.2.2 -  Classificação dos harmónicos  

Os sinais harmónicos podem ser classificados quanto à sua ordem, frequência e 

sequência. A tabela seguinte traduz a classificação das harmónicas: 

Tabela 4.1 – Classificação das harmónicas 

Ordem Fund. 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º … 

Freq. (Hz) 50 100 150 200 250 300 350 400 … 

Sequência + - 0 + - 0 + - … 

 

Como se pode verificar na tabela anterior, as harmónicas podem ser de ordem par e 

de ordem impar. As frequências de ordem impar são características das instalações eléctricas 

em geral, enquanto as harmónicas de ordem par existem nos casos de haver assimetrias do 

sinal devido à presença de uma componente contínua.  

No que diz respeito à sequência dos sinais harmónicos, estes podem ser positivos, 

negativos ou nulos (zero). A cada uma destas sequências, estão associados problemas para as 

instalações eléctricas. A sequência positiva dá origem a sobreaquecimentos enquanto a 

sequência negativa para além de provocar sobreaquecimentos reduz o rendimento dos 

equipamentos. Finalmente, as harmónicas de sequência nula (harmónicas homopolares) dão 

origem a diversos problemas nas instalações eléctricas e equipamentos, visto que as correntes 

harmónicas das fases somam-se no condutor de neutro (no caso do sistema trifásico). 
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4.2.3 -  Taxa de distorção harmónica total (THD) 

A taxa THD define numericamente as harmónicas presentes num dado ponto da 

instalação eléctrica. A expressão que quantifica o valor de THD é dado por: 

Para a taxa THD de corrente: 

  % 100
…

4.1  

 

Em que:  

o Ih – Corrente harmónica de ordem h; 

o Itotal(RMS) - Valor eficaz da soma de todas as correntes incluindo a fundamental. 

Para a determinação da taxa THD de tensão temos: 

  % 100
…

4.2  

 

Em que:  

o Uh – Tensão harmónica de ordem h; 

o Utotal(RMS) - Valor eficaz da soma de todas as tensões incluindo a fundamental. 

Para a determinação do espectro em frequência é essencial a determinação da 

amplitude individual para cada ordem de harmónica. Estes valores podem ser obtidos através 

da taxa individual harmónica ou taxa de harmónica da ordem h, e descrita pela seguinte 

expressão: 

  Para a corrente: 

  % 100 4.3  

 

  Para a tensão: 

  % 100 4.4  
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4.2.4 -  Factor de potência 

Usualmente o factor de potência é associado a cosφ, no entanto na presença de sinais 

harmónicos, esta associação deixa de estar correcta, uma vez que o factor de potência é 

dado pela expressão: 

  4.5  

Em que:  

o P – Potência Activa 

o S – Potência Aparente 

E pela definição de cosφ temos que: 

  COS 4.6  

 

Em que: 

o P1 – Potência Activa da frequência fundamental 

o S1 – Potência Aparente da frequência fundamental 

Como o cosφ relaciona apenas a frequência fundamental, então na presença 

de harmónicas temos que: 

    COSΦ 4.7  

 

4.2.5 -  Problemas associados aos harmónicos 

Para além da distorção das formas de onda, a presença de harmónicos nas linhas de 

distribuição de energia origina problemas em equipamentos e componentes do 

sistema eléctrico, nomeadamente [43]: 

o Aumento das perdas (aquecimento), saturação, ressonâncias, vibrações nos 

enrolamentos e redução da vida útil de transformadores; 

o Problemas na operação de relés de protecção, disjuntores e fusíveis; 

o Aumento nas perdas dos condutores eléctricos; 

o Mau funcionamento ou falhas de operação em equipamentos electrónicos 

ligados à rede eléctrica, tais como computadores, controladores lógicos programáveis (PLCs), 

sistemas de controlo comandados por microcontroladores, etc. (Importa lembrar que estes 

equipamentos controlam processos de fabrico); 
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o Aumento considerável na dissipação térmica dos condensadores, levando à 

deterioração do dieléctrico; 

o Aquecimento, binários pulsantes, ruído audível e redução da vida útil das 

máquinas eléctricas rotativas; 

o Disparo indevido dos semicondutores de potência em rectificadores controlados 

e reguladores de tensão; 

o Redução da vida útil das lâmpadas e flutuação da intensidade luminosa (flicker – 

para o caso de ocorrência de sub-harmónicos); 

o Erros nos medidores de energia eléctrica e instrumentos de medida; 

o Interferência electromagnética em equipamentos de comunicação. 

4.2.6 -  Medidas para minimizar os impactos dos harmónicos  

De modo a reduzir os impactos dos harmónicos elevados é possível tomar algumas 

medidas nesse sentido. O primeiro passo consiste em identificar a origem das perturbações 

harmónicas e avaliar se o problema tem a ver com harmónicas de corrente ou tensão.  

Para impedir que as harmónicas de corrente gerem harmónicas de tensão é possível 

alterar as impedâncias a montante da instalação. Nesta situação é possível efectuar os 

seguintes procedimentos: 

o Separar as cargas poluentes das não poluentes; 

o Determinar as harmónicas de tensão em diferentes pontos da instalação; 

o Redimensionar as reservas dos transformadores; 

o Redesenhar os sistemas de alimentação; 

o Equipotencializar as malhas de protecção. 

Nas situações em que fenómenos ressonantes amplificam os conteúdos harmónicos de 

tensão, é possível utilizar filtros passivos. Neste caso é importante efectuar o cálculo teórico 

do filtro, sendo que o resultado está dependente do local onde é colocado o filtro. Esta é uma 

solução de fácil implementação e baixo custo.  

Para eliminar localmente as harmónicas de corrente devem ser utilizados filtros 

activos. Nesta situação o filtro deve ser redimensionado sempre que a carga é alterada pois, 

caso contrário, o filtro deixa de fazer o efeito desejado. Esta solução apresenta custos 

elevados, apresentando no entanto resultados imediatos e é de fácil aplicação. 

4.3 -  Sobretensões Transitórias 

Este tipo de fenómeno, consiste numa sobretensão de curta duração, da ordem de 

alguns milissegundos. Este transitório pode ser, ou não, oscilatório e é em geral fortemente 

amortecido. As causas para o aparecimento desta perturbação estão na maioria das vezes 
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relacionadas com a comutação de bancos de condensadores ou devido a descargas 

atmosféricas. No primeiro caso, é possível colocar no circuito, uma pequena impedância em 

série com o banco de condensadores de forma a minimizar este problema.  

Também no caso das descargas atmosféricas é possível tomar algumas medidas de 

forma a minimizar o impacto das sobretensões nas instalações eléctricas. Para tal é 

necessário efectuar a ligação à terra de todas as massas metálicas da instalação, e proceder à 

criação de uma malha equipotencial. A ligação à malha de terra deve ser feita com cabos 

curtos de modo a reduzir as quedas de tensão resultantes da circulação de corrente nas 

reactâncias dos cabos.  

A ocorrência desta perturbação na rede eléctrica, é uma das principais causas de 

avaria de equipamentos electrónicos. Deste modo, é conveniente tomar medidas preventivas 

no sentido de se evitar quer o envelhecimento prematuro dos equipamentos ou mesmo da sua 

avaria. 

A figura seguinte ilustra a forma de onda característica deste fenómeno. 

 

Figura 4.3 – Forma de onda típica das sobretensões transitórias 

4.4 -  Tremulação (Flikers) 

Esta perturbação tem um efeito de natureza subjectiva, associado à impressão de 

instabilidade da sensação visual provocado por um estímulo luminoso, cuja luminância varia 

no tempo. Este efeito pode ser provocado por variações rápidas de tensão que se repetem 

com uma dada frequência, pela variação da impedância dos diversos equipamentos, manobras 

na rede, tensões inter-harmónicas, entre outros.  
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Variações de tensão (∆V/V) da ordem de 1% podem ser perceptíveis ao olho humano. 

Este efeito visual, provocado pela tremulação luminosa, pode causar aos seres humanos perda 

de concentração, irritabilidade, incómodo visual, dores de cabeça…  

Os níveis de severidade do flicker podem ser analisados através dos indicadores Pst e 

Plt, em que: 

o Pst: (severidade de curta duração) – Representa a severidade dos níveis de 

cintilação associados à flutuação de tensão verificada num período contínuo 

de 10 minutos; 

o Plt : (severidade de longa duração) - Representa a severidade dos níveis de 

cintilação associados à flutuação de tensão verificada num período contínuo 

de 2 horas; 

O valor de Plt é avaliado para 12 períodos Pst seguidos e é dado pela expressão 

seguinte: 

  1
12 , 4.8  

 

O valor de Plt deverá ser inferior a 1, durante 95% de uma semana. Na figura seguinte 

é possível verificar a forma de onda característica das variações de tensão que provocam os 

flikers. 

 

Figura 4.4 - Forma de onda típica que dão origem aos Flickers 
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4.5 -  Interrupções de alimentação (Curtas ou Longas) 

São consideradas interrupções de alimentação quando os valores de tensão são 

inferiores a 1% da tensão nominal (Un). A ocorrência deste tipo de perturbação pode ser de 

curta (até 1 minuto ou 3 minutos) ou longa duração (a partir de 1 minuto ou 3 minutos), e 

podem ocorrer devido a diversos factores tais como: acidentes fortuitos na rede, razões de 

força maior ou de interesse público, motivos de segurança ou de serviço, ou devido a factos 

imputáveis aos consumidores.    

As interrupções de alimentação podem originar diversos problemas em função do tipo 

de actividade ou sistema alimentado. Como é o caso dos hospitais, onde é necessária energia 

eléctrica de forma contínua, para dar suporte de vida aos pacientes, para além disso pode dar 

origem a perda de informação em sistemas informáticos ou electrónicos… Para precaver estas 

situações, são utilizados sistemas de suporte à alimentação da rede e que entram em 

funcionamento sempre que existem interrupções de fornecimento, como é o caso das UPS’s 

ou dos grupos geradores auxiliares. Normalmente estes equipamentos alimentam apenas os 

circuitos prioritários da instalação. A forma de onda característica é dada pela figura 

seguinte: 

 

Figura 4.5 - Forma de onda típica das interrupções de alimentação (de curta duração neste 
caso) 

4.6 -  Cavas de tensão 

As cavas ou também designados ocos de tensão, são definidos como variações no valor 

eficaz da tensão para valores entre 90% e 1% da tensão declarada por períodos entre 10 

milissegundos e 1 minuto. Estima-se que a ocorrência destas perturbações pode ir desde 

algumas dezenas até a um milhar, durante um ano. A maior parte das cavas de tensão dura 

menos de 1 minuto e tem uma amplitude inferior a 60%.  

As cavas de tensão são também associadas a micro-cortes de energia.   
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Estas perturbações tem como principais causas os defeitos ou manobras ocorridos na 

rede, anomalias nas instalações dos consumidores, a entrada ou saída de cargas importantes 

da rede, arranque de motores, trânsito de correntes de defeito e ainda devido a fenómenos 

ocorridos no exterior das instalações tais como: defeitos nos isoladores, o contornamento dos 

isoladores, o contacto de árvores nas linhas eléctricas, a ocorrência de um incêndio (diminui a 

rigidez dieléctrica do ar), entre outros. 

A forma de onda típica de uma cava de tensão é dada pela figura seguinte: 

 

Figura 4.6 - Forma de onda típica de uma cava de tensão 

 

4.7 -  Normalização 

No âmbito da Comunidade Europeia, com o objectivo de harmonizar a legislação para 

a livre troca de bens e serviços, foram publicadas várias directivas de modo a eliminar as 

diferenças na legislação dos diferentes estados. Uma dessas directivas é a Directiva de 

Conselho n.º 85/374 sobre responsabilidade por produtos defeituosos. O Art.º 2º define a 

electricidade como um produto, e como tal tornou-se necessário definir as suas 

características, o que originou a norma europeia EN 50160 [43]. 

Com a criação da norma NE/EN 50160, publicada pelo CENELEC (Comité Europeu de 

Normalização Electrotécnica), veio definir as características principais da tensão para as 

redes públicas de abastecimento de energia em baixa e média tensão, no ponto de entrega ao 

consumidor. Assim, no que diz respeito aos harmónicos de tensão a norma estabelece o 

seguinte: 

“Em condições normais de exploração, para cada período de uma semana, 95% dos 

valores eficazes médios de 10 minutos de cada harmónica, não devem exceder os valores 

indicados na tabela 4.2. Em consequência de ressonâncias, podem surgir tensões mais 

elevadas para uma harmónica. Além disso, a distorção harmónica total (THD) da tensão de 

alimentação (incluindo as harmónicas até à ordem 40) não deve ultrapassar os 8% ”. 
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Tabela 4.2 - Valores dos primeiros 25 harmónicos de tensão nos pontos de fornecimento, 
expressos em percentagem da tensão nominal Un. 

 

A norma NE/EN 50160 não faz qualquer referência ao conteúdo harmónico de 

correntes injectadas na rede eléctrica por produtores. Na falta de referências específicas de 

normas nesta área, será adoptada a recomendação IEEE std 519-1992 “IEEE Recommended 

Practices and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems”, largamente 

utilizada. 

Esta recomendação refere que um produtor de energia eléctrica não poderá injectar 

na rede eléctrica (até aos 69kV) corrente com uma distorção harmónica total superior a 5% 

(THD). Este limite, também é seguido pela recomendação IEEE std 1547-2003 “IEEE Standard 

for Interconnecting Distributed Resources With Electric Power Systems”, que mais 

recentemente tem vindo a ser seguida por este tipo de aplicações. 

De forma geral, e para além da distorção harmónica, a norma NE/EN 50160 

estabelece os seguintes limites para as diferentes características da tensão de alimentação: 

Tensão nominal de alimentação – Em BT a tensão nominal entre fase e neutro deve 

ser Un=230V.   

Frequência – Deve ser igual a 50Hz, sendo que em condições normais os valores 

médios medidos em intervalos de 10 minutos devem estar compreendidos entre: 

o Entre 49,5 e 50,5 Hz durante 95% de uma semana; 

o Entre 47 e 52 Hz durante 100% de uma semana. 

Severidade de tremulação ou fliker - Para qualquer período de uma semana, a 

severidade de longa duração deve ser Plt < 1 durante 95% do tempo; 
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Desequilíbrio entre tensões de alimentação - Para cada período de uma semana 95% 

dos valores eficazes médios de 10 min da componente inversa das tensões, não devem 

ultrapassar 2% da correspondente componente directa. 
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Capítulo 5  

Desenvolvimento do sistema 

Com a evolução dos sistemas informáticos e com a criação de softwares avançados, é 

possível nos dias de hoje recriar em ambiente computacional, as mais diversas situações do 

contexto humano. Estas ferramentas, apresentam como grande vantagem o facto de 

permitirem efectuar testes e ensaios de forma computacional, com elevado rigor e fiabilidade 

nos resultados obtidos. Na análise de fenómenos ou de situações complexas, estes softwares 

são uma mais-valia, visto que em ambiente real esses mesmos estudos seriam muito mais 

complicados ou até impossíveis de realizar.    

O objectivo deste trabalho centra-se na análise operacional de uma microrede 

eléctrica com produção de energia fotovoltaica. Nesse sentido, antes de efectuar os ensaios e 

os testes pretendidos, é necessário recriar uma microrede e um sistema fotovoltaico com 

base nos conceitos e métodos estudados nos capítulos anteriores, de modo a que a simulação 

efectuada dê origem a resultados e conclusões válidas, devendo por isso dar uma imagem 

aproximada da operacionalidade dessa mesma rede em situação real.  

Para a realização do modelo da microrede pretendida, optou-se pela utilização do 

software de simulação PSIM©. Esta ferramenta está concebida especialmente para a simulação 

de circuitos eléctricos e electrónicos, sendo bastante completa e acessível do ponto de vista 

da utilização.  

Para o desenvolvimento da microrede de teste, os elementos principais que compõe o 

sistema de simulação pretendido foram desenvolvidos de forma separada, e só no final foram 

integrados e ajustados. Este facto permitiu maior facilidade no desenvolvimento de cada um 

dos componentes, assim como na resolução de eventuais problemas ocorridos.     

   Nos pontos seguintes, serão abordados cada um dos diversos componentes que 

compõe a microrede.  
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5.1 -  Painel fotovoltaico 

O painel fotovoltaico foi o primeiro componente a ser desenvolvido. Como o software 

Psim© não dispõe de nenhuma ferramenta para a sua simulação, foi necessário recorrer aos 

estudos já mencionados nos capítulos anteriores sobre sistemas fotovoltaicos e elaborar um 

modelo do painel que permitisse representar de forma aproximada o funcionamento de um 

painel real. Este componente tem uma importância bastante relevante na performance global 

do sistema pretendido, visto que é neste modelo que será “gerada” a potência a entregar à 

rede, em função das variações das condições climatéricas (temperatura e radiação).  

Como já foi referido, a disseminação dos sistemas fotovoltaicos nas redes de BT, 

deve-se sobretudo ao regime de remuneração bonificado, o qual prevê um limite máximo de 

potência entregue à rede de 3,68kW. Nesse sentido, pretende-se projectar um modelo 

fotovoltaico que respeite esse valor de potência, correspondente aos sistemas típicos usados 

comercialmente nas instalações fotovoltaicas. 

O arranjo fotovoltaico implementado nesta simulação é composto 22 painéis de 170W, 

perfazendo uma potência total de 3740Wp. Como se pode verificar, a potência escolhida é 

ligeiramente superior aos 3.68kW, no entanto este facto não invalida as condições 

estabelecidas para a potência enviada para rede, uma vez que o sistema apresenta perdas nos 

seus diversos estágios de conversão de energia. O arranjo fotovoltaico tem uma disposição de 

2 painéis em paralelo por 11 em série. O modelo do painel utilizado é da marca BP solar, com 

a referência BP3170N de 170W, as características típicas de cada painel serão apresentadas 

em anexo. 

Perante as condições climatéricas de referência (temperatura = 25˚C e 

radiação=1000W/m2) o arranjo fotovoltaico escolhido apresenta os seguintes valores 

característicos: 

Tabela 5.1 - Valores característicos do painel em estudo 

Pmáx  3740W 
Vpmáx  71,2V 
Ipmax  52,88A 
Voc  84,6V 
Isc  57,2A 

 

O modelo aqui apresentado, foi elaborado com base no estudo desenvolvido em [45].  
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O esquema eléctrico do modelo desenvolvido é o seguinte: 

 

Figura 5.1 – Modelo de simulação do painel fotovoltaico 

Este modelo é constituído por três partes: 

- O componente S1 consiste num subcircuito auxiliar. A utilização deste tipo de 

ferramenta permite essencialmente uma melhor organização dos vários circuitos, evitando-se 

o aglomerado de circuitos no mesmo ambiente de trabalho. Neste caso em concreto, o 

componente S1 representa o modelo matemático do arranjo fotovoltaico pretendido 

(representativo do estudo feito em 3.2). O esquema implementado é o seguinte:    

 

Figura 5.2 - Esquema equivalente do arranjo fotovoltaico 

Como é possível identificar na figura, utilizou-se uma fonte de corrente e de tensão 

controladas de modo a ser possível simular as variações das condições climatéricas 

pretendidas (temperatura e radiação). 
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A resistência série equivalente (representada na figura 5.2 por Rs) do arranjo 

fotovoltaico é dada por: 

VOC VP AX

IP AX

84,6 71
52,8 0,256Ω

                  5.1  

 

Do mesmo modo, a resistência paralelo equivalente (representada na figura 5.2 por 

RP) do arranjo fotovoltaico é dada por: 

VOC
ISC IP AX

84,6
57,2 52,8 19,23Ω 5.2  

 

- O componente DLL1 consiste numa ferramenta do PSIM© que permite introduzir 

código em linguagem C, através de um ficheiro dll. Nesta simulação este componente foi 

utilizado para efectuar o controlo das fontes controladas do circuito apresentado na figura 

5.2. O código implementado consiste na leitura das entradas dadas pelas fontes de tensão 

(que representam os valores de temperatura e radiação) e determina qual o valor para as 

fontes controladas do esquema equivalente do arranjo fotovoltaico. Esta afectação é feita 

tendo em conta que a variação da corrente é proporcional à variação da radiação solar, deste 

modo determinou-se o rácio entre o valor actual da radiação e o valor nominal (valor de 

referência) obtendo-se o factor de afectação da corrente. Como a variação da temperatura 

afecta a tensão, mas não de forma proporcional, pelo que se utilizou um método semelhante 

ao anterior mas afectado de um factor de escala. O factor foi escolhido de forma a que as 

perturbações provocadas pela variação da temperatura não sejam tão acentuadas como as 

que se verificam no caso da radiação, respeitando assim os conceitos teóricos desenvolvidos 

no ponto 3.2.4. 

   - As fontes de tensão contínua permitem simular os valores relativos à temperatura 

e radiação para valores constantes, enquanto as fontes de tensão alternadas permitem 

introduzir variações rápidas ou lentas em função da frequência escolhida.  

5.2 -  Maximum Power Point Tracking (MPPT) 

Como já foi referido anteriormente, em sistemas fotovoltaicos, principalmente nos 

sistemas ligados à rede é essencial a utilização do método MPPT, uma vez que permite obter 

um maior rendimento e eficiência do sistema. Quer isto dizer, que para um dado sistema e 

com determinadas condições de temperatura e radiação consegue-se um acréscimo de cerca 

de 15 a 30% na energia produzida. Atendendo a que esta energia é vendida à rede, no final do 

ano este acréscimo pode significar valores consideráveis da remuneração obtida. Actualmente 

os sistemas de conversão de energia já estão equipados com esta metodologia. 
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Para a presente simulação, o algoritmo utilizado foi o Perturbação&Observação, 

tendo em conta a sua facilidade de implementação e frequentemente utilizado em aplicações 

práticas. Na figura 5.3 podemos verificar a implementação do componente MPPT associado ao 

arranjo fotovoltaico (Identificado na figura com a designação S2).  

 

Figura 5.3 – Integração do algoritmo MPPT com o arranjo fotovoltaico 

O algoritmo MPPT foi implementado através de uma ferramenta do software, na qual 

é possível inserir código em linguagem C. A figura 5.4 ilustra a janela onde foi introduzido o 

algoritmo P&O.  

 

Figura 5.4 – Implementação do algoritmo P&O  
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O código integral deste algoritmo será apresentado em anexo. Inicialmente, são lidos 

os valores das entradas referentes à corrente e tensão de saída do arranjo fotovoltaico. Assim 

a primeira instrução executada é a actualização da potência e tensão actual. De seguida é 

verificado se a potência actual é superior à potência antes de se ter alterada a referência. 

Desta forma é possível determinar em que direcção da curva característica de potência 

(potência em função da tensão), o sistema se está a deslocar. A instrução seguinte consiste 

em verificar se os valores de tensão estão à direita ou à esquerda do ponto de potência 

máxima, para assim determinar a acção de controlo mais conveniente. Mediante estas 

informações o algoritmo deverá executar uma das seguintes condições: 

• SE (potência está a aumentar) E (tensão está do lado esquerdo)  (Vref diminui); 

• SE (potência está a aumentar) E (tensão está do lado direito)  (Vref aumenta); 

• SE (potência está a diminuir) E (tensão está do lado esquerdo)  (Vref diminui) 

• SE (potência está a diminuir) E (tensão está do lado direito)  (Vref diminui) 

O incremento ou decremento da tensão de referência é feito com base num valor de 

passo fixo, nesta simulação será de 0,01. Finalmente o algoritmo deverá guardar os valores da 

potência e da tensão, para serem utilizados na iteração seguinte, como sendo valores 

anteriores. De referir que este algoritmo é executado com o mesmo passo de simulação do 

programa.  

No ponto 5.3 serão apresentados os gráficos resultantes do funcionamento do MPPT 

implementado, sendo ainda descrito o funcionamento da integração deste algoritmo com o 

conversor DC-DC.  

5.3 -  Conversor dc-dc Step-Up/boost 

O Conversor dc-dc foi desenvolvido com o objectivo de elevar a tensão contínua 

produzida pelo arranjo fotovoltaico. A tensão de saída do conversor DC-DC deve ser tal que 

permita ao inversor gerar a tensão AC de saída pretendida.  

Como se pretende à saída do inversor uma tensão maior ou igual à tensão da rede 

(325V - 230V eficazes), de modo a criar um trânsito de potência no sentido da rede. Tendo 

em conta a expressão para o funcionamento do inversor, dada por: 

5.3  

Onde: 

ma – o índice de modulação do inversor; 

Vinv – Tensão de saída do Inversor; 
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Vdc – Tensão do barramento DC (tensão entre a saída do conversor dc-dc e a entrada 

no inversor).  

Assim, de modo a ser obtido um valor aproximado de 325V (valor máximo de tensão) à 

saída do inversor, e como o índice de modulação ma deve ser inferior a 1, a tensão do 

barramento DC deverá ser superior aos 325V, pelo que a tensão estabelecida para o 

barramento DC é de 380V. Tendo em conta os conversores DC-DC abordados no ponto 3.3.2, 

optou-se pela utilização do conversor Boost/StepUp, uma vez que esta configuração 

caracteriza-se por ser um conversor elevador de tensão.  

O conversor DC-DC desenvolvido é o seguinte: 

 

Figura 5.5 – Conversor DC-DC Step-Up integrado com o MPPT e o arranjo Fotovoltaico 

 

Como se pode constatar pela figura 5.5, o conversor utilizado foi integrado com o 

MPPT e o arranjo fotovoltaico. Para além destes elementos, foram ainda utilizados filtros 

passa baixo de 2ª ordem de modo a filtrar os sinais de tensão e corrente medidos à saída do 

gerador fotovoltaico, visto que estes sinais são perturbados pela alta frequência de 

comutação do conversor DC-DC. Deste modo, a frequência de corte definida para os filtros 

está consideravelmente abaixo da frequência de comutação do Mosfet (MOS5). 

 A integração destes elementos vai permitir simular algumas das situações que 

efectivamente se verificam na realidade, ou seja, as variações das condições meteorológicas 

de radiação e temperatura afectando assim os valores de potência entregues à rede. Para 

além disso, é possível verificar o efeito produzido pela inserção do MPPT de modo a 

conseguir-se obter a máxima transferência de potência dos painéis. 
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5.3.1 -   Dimensionamento do Conversor DC-DC Step-Up 

O dimensionamento do conversor DC-DC foi feito segundo o conceito de transferência 

de energia, ou seja, o conversor deve colocar à saída uma potência aproximadamente igual à 

potência de entrada. Assim a energia armazenada na bobina de entrada (L1) deverá ser 

aproximadamente igual à energia armazenada pelo condensador de saída (C2). Assim sendo 

temos que: 

A energia na bobina L1 é dada por: 

1
2

5.4  

Igualmente para a energia do condensador, vem: 

1
2

5.5  

Igualando as expressões 5.3 e 5.4 é possível determinar o valor de L1 e C2, tendo em 

conta a frequência de comutação e o duty cycle definido para o mosfet (MOSF5). A escolha da 

frequência de comutação é um aspecto importante no dimensionamento de qualquer sistema 

de conversão de energia, uma vez que é este parâmetro que vai definir o tamanho dos 

componentes utilizados (L1 e C2 neste caso), ou seja, com frequências de comutação 

elevadas obtêm-se menores dimensões dos componentes, no entanto torna o sistema mais 

dispendioso e complexo em termos técnicos, para além de aumentar as perdas de comutação. 

Com o aumento da frequência de comutação consegue-se também minimizar os conteúdos 

harmónicos provocados pela comutação dos semicondutores. Assim, no desenvolvimento 

destes equipamentos deve existir um compromisso em função dos requisitos pretendidos para 

o sistema (factores técnicos, económicos, dimensão, baixos conteúdos harmónicos…). Como 

este estudo de optimização não faz parte do âmbito deste trabalho, assumiu-se a utilização 

de uma frequência de comutação de 22kHz, uma vez que este valor não sendo muito elevado, 

garante um baixo nível de harmónicos.  

Atendendo que: 

• Fc = 22kHz 

• Vmpp = 71,2V 

• Impp = 52,88 A 

• D=0.5 

• ∆I = 0,1*Impp = 5,29A (ripple de 10%) 

Temos que: 

1 1
22 10 45 5.6  
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E,  

22 5.7  

 

Determinando L1, através da expressão: 

∆
∆

5.8  

Obtêm-se: 

∆
∆ 71,2

22 10
5,23 299,5 5.9  

 

Através do valor de L1, e pela igualdade das expressões 5.3 e 5.4, temos: 

  5.10  

 

Substituindo-se os valores, para uma tensão de saída de 380V (Uc), obtêm-se: 

5,8 5.11  

Como a tensão do barramento DC deve ser o mais estável possível, optou-se por 

colocar um condensador de maior capacidade. Deste modo procedeu-se a um novo cálculo do 

filtro do conversor.  

Assim, tendo em conta que a frequência de comutação do conversor é de 22kHz, e a 

frequência de corte do filtro deverá estar pelo menos uma década abaixo desta frequência, 

permitindo assim uma atenuação superior a 40dB. Tendo em conta a expressão que 

caracteriza a frequência de corte temos que: 

1
2 √

5.12  

Admitindo um valor de C=47mF e para uma frequência de corte de 1,23kHz: 

Obtêm-se: 

 0,356 5.13  
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5.3.2 -  Funcionamento do conversor DC-DC com o sistema fotovoltaico e o 

MPPT 

Interligando os três componentes, é possível efectuar o controlo do conversor DC-DC 

através do algoritmo MPPT P&O. Para regular a potência extraída do painel é necessário 

controlar o ciclo activo do Mosfet (MOS5), de modo a que o ponto de funcionamento do 

gerador fotovoltaico seja continuamente ajustado, compensando as variações de radiação e 

temperatura. O sinal de controlo do conversor é dado pela referência determinada pelo 

algoritmo MPPT. Para tal, esta referência (Vref) é comparada com uma onda dente de serra, 

gerando assim um sinal PWM de controlo do ciclo activo do conversor. Os resultados da 

integração destes componentes são apresentados de seguida: 

 

Figura 5.6 – Curvas resultantes da operação do MPPT, conversor Boost, e arranjo 
fotovoltaico 

De modo a avaliar o desempenho dos componentes desenvolvidos e abordados 

anteriormente, foram estabelecidos alguns pressupostos de modo a analisar os resultados 

obtidos. Deste modo, foi definida uma radiação constante de 1000W/m2 (simulada com uma 

fonte contínua). Foi ainda acrescentada uma variação da radiação com início em T=0.1s, 

através dos semi-ciclos negativos de uma onda sinusoidal com frequência de 5Hz e amplitude 

de 500W/m2 (Simulada com uma fonte sinusoidal). Esta variação é visível no primeiro gráfico 

da Figura 5.6. No segundo gráfico é possível verificar o desempenho do algoritmo MPPT, 

através do valor de referência Vref. Como se pode verificar, o algoritmo MPPT demora menos 

de 20ms até atingir o ponto de potência máxima. Como inicialmente a radiação é constante, 
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o algoritmo apresenta uma pequena oscilação em torno desse ponto óptimo, verificando-se 

assim uma das características típicas do algoritmo Perturbação&Observação, estudadas no 

ponto 3.4.1. Perante a variação da radiação, o algoritmo reage, e faz um ajuste dos valores 

de referência. Como a variação da radiação é relativamente lenta, o algoritmo não apresenta 

grandes oscilações para determinar o ponto de máxima potência.  

No terceiro gráfico da figura anterior é possível identificar a evolução da potência 

extraída do gerador fotovoltaico, resultante do desempenho do algoritmo MPPT. Para obter 

estes valores foi utilizada uma carga RL (Z=40Ω) capaz de absorver a potência debitada pelo 

gerador fotovoltaico, permitindo assim o teste e validação do sistema implementado. 

5.4 -  Inversor 

O inversor é por ventura o elemento mais importante do sistema fotovoltaico, uma 

vez que é através dele que será feita a conversão de corrente e tensão contínua para as 

características eléctricas estabelecidas para a ligação à rede (230V, 50Hz).   

Existem diversos métodos e algoritmos de controlo para os inversores, dependendo 

dos requisitos pretendidos para o sistema e qual a finalidade do mesmo. Uma das 

características mais interessantes dos inversores é a capacidade de poder produzir e enviar 

para a rede apenas potência activa (cosφ ≈ 1) ou energia reactiva, de forma parcial ou total 

(cosφ < 1). Este aspecto pode ter uma importância relevante do ponto de vista do operador 

da rede. Como se sabe, o trânsito de potência reactiva nas redes é um dos problemas com 

que os operadores normalmente se deparam, uma vez que este trânsito acarreta maiores 

perdas nas linhas, aquecimentos de equipamentos ao longo das redes, podendo até obrigar à 

ampliação das mesmas, trazendo com isso maiores encargos. Deste ponto de vista, pode ser 

vantajoso para o operador da rede ter os sistemas de microgeração a fazer a compensação do 

factor de potência nesses pontos de interligação.  

Como se pode verificar na figura 5.7, o sistema fotovoltaico pode ser representado 

por uma fonte de tensão ligada à rede por intermédio de uma indutância equivalente 

resultante dos filtros utilizados pelo sistema fotovoltaico.  

   

Figura 5.7 – (a) Circuito equivalente ideal de um sistema fotovoltaico ligado à rede; (b) 
Diagrama vectorial do controlo de tensão do inversor 
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Para um inversor com possibilidade de controlo de potência activa e reactiva, é 

possível definir qualquer valor do factor de potência para o sistema implementado, como se 

pode verificar no diagrama vectorial ilustrado em (b) da figura anterior. 

Pelo esquema da figura 5.7 (a), é possível determinar a expressão que deve 

caracterizar a tensão do inversor relativamente à tensão da rede. 

Genericamente, a tensão da rede pode ser definida como: 

SIN  5.14  

 

A tensão dada pelo inversor estando sincronizado com a rede é dada por: 

SIN  5.15  

 

A expressão anterior pode ainda ser decomposta em: 

COS SIN SIN COS 5.16  

 

Para o caso de inversores com regulação de potência reactiva, as variáveis envolvidas 

são dadas pela análise da figura seguinte: 

 

Figura 5.8 – Modelo típico do Inversor ligado à rede 
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Esta topologia do inversor caracteriza-se pelo seguinte diagrama vectorial: 

 

Figura 5.9 – Diagrama vectorial com os principais parâmetros de controlo do inversor 

Sendo: 

Vin – Tensão de saída do inversor; 

Vgrid – Tensão da rede; 

VL – Tensão aos terminais da indutância L; 

Iout – Corrente de saída do inversor; 

φ – Ângulo entre a corrente de saída e a tensão da rede; 

δ – Ângulo entre a tensão de saída do inversor e a tensão da rede. 

Pelo diagrama da figura 5.9 é possível determinar as expressões dadas para a potência 

activa e reactiva, apresentadas de seguida: 

           5.17  

 

COS 5.18  

 

O valor da corrente de saída, é definido pela amplitude da tensão de saída do Inversor 

e do ângulo entre a tensão de saída do inversor e a tensão da rede. Assim, tendo em conta 

estes 2 parâmetros é possível definir o trânsito de potência entre o sistema fotovoltaico e a 

rede. Pelo diagrama da figura 5.9 é possível ainda obter a relação da corrente de saída do 

inversor, dada pela seguinte expressão: 
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5.19  

 

Para a realização deste trabalho, o objectivo centra-se essencialmente na avaliação 

do comportamento dos principais parâmetros da qualidade de energia da rede eléctrica, 

devido à operação do sistema fotovoltaico. O estudo do controlo da potência reactiva, não 

será por isso abordado neste trabalho. Assim o sistema fotovoltaico implementado deverá ter 

um cosφ ≈ 1, pretendendo-se apenas injectar a potência gerada pelos painéis solares para a 

rede. 

Na figura seguinte está ilustrado o inversor implementado para este estudo: 

 

Figura 5.10 – Esquema principal do inversor com a saída ligada à rede 

 

Como se pode ver na figura anterior, foi desenvolvido o inversor VSI de ponte 

completa monofásico (estudado no ponto 3.3.1). O barramento DC é ligado à alimentação dos 

semicondutores de comutação (IGBT1, IGBT2, IGBT3, IGBT4) do inversor.  

À saída do inversor foi colocado um filtro passa baixo LC, de modo a filtrar as altas 

frequências provocadas pela comutação dos elementos de conversão de energia. Este filtro 

foi calculado para uma frequência de corte de 923hz (1 década abaixo da frequência de 

comutação do inversor - 10kHz), obtendo um valor de L=9mH e C=3,3µF.  
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O sinal PWM de controlo do inversor é obtido pela comparação de uma onda de 

referência e uma onda modeladora em dente de serra com amplitude pico a pico de 700V 

(centrada em zero) e uma frequência de comutação de 10kHz. A onda de referência consiste 

numa fonte de tensão controlada em amplitude e em fase de modo a obter-se na saída do 

inversor a corrente equivalente à potência debitada pelo arranjo fotovoltaico. Tal como foi 

estudado em 3.3.1, o sinal PWM positivo controla comutador IGBT1 e IGBT3 enquanto o sinal 

contrário (utilizando uma porta negadora - NOT1) controla o comutador IGBT2 e IGBT4, 

evitando-se assim o curto-circuito entre os terminais do barramento DC por condução dos 2 

comutadores do mesmo braço do inversor.  

À saída do filtro LC, foi colocado um transformador ideal (TI1), apenas para fazer o 

isolamento entre o sistema fotovoltaico e a rede, permitindo assim suprir as componentes 

contínuas geradas pelo sistema.  

A figura seguinte ilustra o esquema de controlo desenvolvido para determinar o sinal 

de referência de controlo do inversor: 
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Figura 5.11 – Esquema de controlo que define a onda de referência do inversor 

O controlo da onda de referência é definido pela variação do valor de amplitude e 

fase. São estes dois parâmetros que vão determinar o modo de funcionamento do sistema 

fotovoltaico com a rede. Embora o sistema fotovoltaico esteja previsto para funcionar com 

factor de potência unitário, o controlo implementado permite também fazer o 

ajuste/variação do ângulo de saída da corrente em relação à tensão da rede. Este aspecto 

não será relevante para o estudo operacional, servindo apenas para verificar o 

comportamento deste modelo perante variações do ângulo de saída da corrente.   

No que diz respeito à fase da onda de referência, esta foi determinada com base na 

expressão 5.12. Assim, para uma onda de referência em fase com a onda da tensão da rede o 

ângulo δ=0. Por outro lado e de modo a respeitar a expressão, os valores de sin(ωt) e cos(ωt) 

são valores de referência obtidos a partir da tensão da rede, sincronizando assim a fase da 

corrente de saída do inversor com a tensão da rede. Como se pode verificar pela figura 

anterior, para variar o ângulo de fase da corrente em relação à tensão da rede basta variar o 

valor do ângulo δ≠0 (definido na figura seguinte pela fonte de tensão contínua). O valor do 
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ângulo é colocado em graus. Para este trabalho a referência de fase e de amplitude da rede é 

obtida através da fonte de tensão BT ideal (representa o secundário do transformador de 

ligação à média tensão), no entanto numa situação real este valor deve ser obtido no ponto 

de ligação à rede, devendo-se para tal assegurar um elevado nível na qualidade da onda 

obtida, de modo a não se utilizar um sinal de referência já com perturbações e conteúdos 

harmónicos.  

 A imagem seguinte ilustra o controlo da fase da onda de referência.  

 

Figura 5.12 – Pormenor do controlo de fase da onda de referência 

O controlo da amplitude da onda de referência tem como objectivo, colocar à saída 

do inversor uma onda de corrente sinusoidal equivalente à corrente extraída do sistema 

fotovoltaico.  

Para determinar a amplitude da onda de referência que coloque à saída do inversor o 

valor de corrente pretendido, foi definido um valor de amplitude de referência (V=325V 

correspondentes à tensão nominal da rede, no entanto em situação real este valor deve ser 

obtido à saída do sistema fotovoltaico) afectado por um valor de erro dado pela diferença 

entre a corrente debitada pelo arranjo fotovoltaico e a corrente de saída do inversor. De 

salientar que estes valores de corrente tiveram de ser convertidos em valores equivalentes, 

uma vez que o sinal de saída do inversor é sinusoidal e a corrente medida à saída do arranjo 

fotovoltaico é contínua e com um nível de tensão inferior. Assim, o sinal de corrente de 

referência medido à saída do arranjo fotovoltaico foi multiplicado pela razão de 

transformação dos níveis de tensão do gerador fotovoltaico e o nível de tensão do inversor. 

No caso da referência de corrente à saída do inversor, foi calculado o seu valor rms, e 

posteriormente afectado de um filtro de segunda ordem passa baixo (175Hz) e ainda por um 

ganho K de correcção do valor da corrente.   
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 A figura seguinte faz referência ao controlo efectuado para a amplitude da onda de 

referência: 

 

Figura 5.13 – Esquema de controlo da amplitude do sinal de referência 

Devido ao transitório verificado na corrente de saída do inversor, foi elaborado um 

comparador de modo a que o erro entre a corrente de referência do sistema fotovoltaico e a 

corrente de sida do inversor seja calculado apenas quando a corrente circular no sentido da 

rede. Este facto permite minimizar o efeito do elevado erro inicial, causado pelo atraso na 

resposta do MPPT até atingir o ponto de máxima potência.  

Como se pode verificar, o controlo efectuado permite ajustar a corrente de saída, 

através do erro, ou seja se a corrente de saída do inversor for superior à corrente de 

referência, o erro é negativo diminuindo a amplitude da onda de referência para o sinal PWM. 

Pelo contrário, se a corrente de referência debitada pelo painel for superior à corrente de 

saída do inversor, o erro tem um valor positivo, aumentando assim o valor da amplitude da 

tensão de referência. Os PI’s utilizados têm como função melhorar a dinâmica do controlo 

implementado.  

A figura seguinte ilustra o comportamento do sinal de erro para ajustar a amplitude 

da onda de referência e a respectiva afectação na corrente de saída do inversor. Para esta 

situação foi imposta uma radiação inicial constante de 1000W/m2 e aos 0,2s foi inserida uma 

variação através dos semiciclos negativos de uma onda sinusoidal de 5Hz e amplitude 500W/ 

m2. 



101 
 

 
 

 

Figura 5.14 – Gráfico da radiação e desempenho do controlo da amplitude da corrente de 
saída do inversor 

Pelos gráficos anteriores é possível verificar o resultado do controlo da amplitude da 

corrente de saída do inversor. Devido à variação da radiação imposta (varíavel Vradiação, no 

gráfico), verifica-se uma variação negativa do erro da corrente (identificado no gráfico como 

erro_corrente) em resultado de a corrente de saída do inversor ser maior que a corrente 

dada pelos painéis. Devido a esse valor do erro a amplitude da onda de referência diminui 

fazendo com que diminua a corrente de saída. O valor da corrente de saída estabiliza para 

valores de erro=0. 

Pela figura seguinte pode-se verificar uma diminuição da amplitude da tensão de 

referência e consequentemente da tensão de saída do inversor, relativamente à tensão da 

rede. Para demonstrar este facto, serão apresentadas as ondas de tensão para o período de 

tempo em que a radiação decai 500W/m2 (t=0.2s). É também possível verificar que a tensão 

de saída do inversor está em fase com a tensão da rede, como seria de esperar, pois a 

referência é a mesma.  
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Figura 5.15 – Onda de tensão de referência, tensão da rede e tensão de saída do inversor 

 

5.5 -  Rede de teste completa 

O sistema fotovoltaico completo e ligado à rede apresenta a seguinte topologia: 

 

Figura 5.16 - Diagrama de blocos representativo do sistema fotovoltaico [34]  

A rede de teste elaborada para o estudo deste trabalho, pretende representar uma 

microrede em baixa tensão monofásica, típica de um locar rural, onde as cargas são 

predominantemente indutivas, de potências relativamente baixas e onde os níveis de tensão 

de alimentação são muitas vezes baixos por estarem bastante afastadas das redes principais. 

Para esta rede será utilizado o cabo de torçada normalizado LXS 4x70 + 16, tendo as seguintes 

características eléctricas: 

Cabo: Torçada LXS 4x70+16 

• R=0,49Ω/Km; 
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• XL=0,090Ω/Km;  

Sendo XL=ωL, temos: 

• L=0,090/2∏f=0,286mH/Km 

Apesar de o cabo escolhido ser trifásico, apenas será considerada uma fase para este 

estudo, admitindo-se no entanto que as fases da microrede estão em equilíbrio, com cargas e 

sistemas fotovoltaicos igualmente distribuídos.  

Depois de elaborado o sistema fotovoltaico, procedeu-se à elaboração da rede de 

teste com a distribuição de 3 sistemas fotovoltaicos e 5 cargas. O diagrama da rede é dado 

pela figura seguinte: 

 

Figura 5.17 – Diagrama da rede de teste implementada 

Para a rede de teste elaborada, apesar de os sistemas de microgeração estarem 

limitados relativamente à potência dos transformadores de ligação à microrede, para este 

caso de estudo, considerou-se uma potência nas cargas aproximadamente o dobro da potência 

de pico do conjunto dos sistemas fotovoltaicos. Com este facto, pretende-se dar maior 

relevância aos trânsitos de potência originados pelo funcionamento dos sistemas de 

microgeração, uma vez que para uma rede com potências elevadas nas cargas e com 

potências baixas de microgeração, as alterações dos trânsitos de potência seriam pouco 

consideráveis, condicionando assim as conclusões. Para além disso, com o forte aumento de 

sistemas de microgeração ligados à rede, é previsível que futuramente a potência gerada pela 

microgeração seja uma contribuição importante no abastecimento das cargas locais. Nestas 

situações a ligação à rede apenas funcionará como suporte às variações de produção da 

microgeração.  

A rede de teste implementada em PSIM© (equivalente à figura 5.16) é apresentada de 

seguida: 
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Figura 5.18 – Esquema completo da rede de teste 
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Como se pode verificar esta rede é composta por 3 sistemas fotovoltaicos e 5 cargas. 

Os sistemas fotovoltaicos apresentam uma potência conjunta de 11,22kWp. Esta é a potência 

de pico disponível pelos geradores fotovoltaicos, logo a potência entregue à rede em 

condições climáticas ideais será ligeiramente inferior devido às perdas ocorridas no sistema 

de conversão de energia.  

Para esta microrede previu-se 5 cargas indutivas típicas, sendo que as potências 

estipuladas referem-se à potência de consumo efectivo e não ao valor de potência 

contratada. A carga 4 com uma potência mais elevada e com um factor de potência mais 

baixo, tem como objectivo simular uma pequena oficina com diversos equipamentos indutivos 

(motores, iluminação…). As características impostas para as cargas da microrede são 

apresentadas de seguida: 

• Cargas 1, 3 e 5 – S=3,45kVA; cosφ=0,85; 

• Carga 2 - S=2,3kVA; cosφ=0,85; 

• Carga 4 - S=10,35kVA; cosφ=0,7;  

Para as cargas 1, 3 e 5 os valores RL são dados através dos seguintes cálculos. 

Sendo: 

5.20  

De modo a obter o valor da impedância Z, temos que: 

325
3450 30,62Ω 5.21  

Como: 

5.22  

Obtêm-se o R, dado por: 

30,62 0,7 26Ω 5.23  

Pela equação seguinte obtemos o XL: 

30,62 26 16,17Ω 5.24  

Finalmente obtêm-se L dado pela seguinte expressão: 

2
16,17

2 50 51,48 5.25  

No que diz respeito à carga 2 e 4, os cálculos são os mesmos, e os resultados são os 

seguintes: 
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Carga 2 (S=2,3kVA; cosφ=0,85) 

• R=39,03Ω 

• L=77mH 

Carga 4 (S=10,35kVA; cosφ=0,7) 

• R=7,14Ω 

• L=23,19mH 

Para este estudo apenas será utilizada a indutância das linhas, uma vez que são estes 

elementos que influenciam as componentes harmónicas da rede. Assim, são apresentados de 

seguida os comprimentos dos troços entre barramentos e as respectivas indutâncias de linha, 

para o cabo atrás mencionado. As distâncias consideradas tiveram em conta que em meio 

rural, as habitações estão habitualmente mais afastadas umas das outras.   

Tabela 2 – Comprimento dos troços e respectivas indutâncias de linha 

 Troço  Comp. (m) L (mH) 
B0 ‐ B1  100  0,0286 
B1 ‐ B2  200  0,0572 
B2 ‐ B3  500  0,143 
B3 ‐ B4  300  0,086 
B4 ‐ B5  250  0,0715 

 

Como se poderá verificar pela figura 5.18, foram associados aos sistemas fotovoltaicos 

interruptores, de modo a controlar a entrada e saída destes módulos em função dos requisitos 

para cada um dos testes a desenvolver no capítulo seguinte. 
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Capítulo 6  

Testes e Resultados da simulação 

Neste capítulo pretende-se simular algumas situações de operação dos sistemas 

fotovoltaicos com a microrede e analisar o comportamento dos trânsitos de potência, bem 

como identificar os parâmetros da qualidade de energia mais sensíveis para este caso de 

estudo, em especial o conteúdo harmónico.  

O estudo da operacionalidade da microrede contemplará 6 ensaios referentes a 

algumas das situações mais delicadas na integração dos sistemas de microgeração com a rede.  

Para cada um dos ensaios será feito uma descrição do cenário previsto e quais as 

motivações, serão apresentados os resultados mais relevantes para o estudo em causa. No 

final de cada ensaio será feita uma análise dos valores e dos fenómenos verificados. 

6.1 -  Testes e Resultados 

6.1.1 -  Cenário de teste 1 

Este primeiro ensaio será feito tendo em conta que não existem sistemas 

fotovoltaicos ligados à rede. Assim, a rede apenas será composta pela fonte de tensão 

(representando o secundário do transformador de ligação à media tensão) e as cargas em 

pleno funcionamento.  

Este teste tem como objectivo principal obter os valores das características da rede 

em situação normal, de modo a ser possível comparar os parâmetros da rede havendo ou não 

sistemas de microgeração fotovoltaica ligados.  

Neste ensaio interessa sobretudo analisar os níveis de tensão nos diversos 

barramentos, assim como as correntes do trânsito de potência ocorridos na microrede. Os 

valores de THD (Total Harmonic Distortion) serão também motivo de análise.   
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O diagrama da rede para este ensaio é o seguinte: 

 

Figura 6.1 – Diagrama da microrede para o primeiro ensaio 

6.1.1.1 -  Resultados  

Para as condições de teste especificadas foram obtidos os seguintes resultados: 

Corrente nas cargas: 

Tabela 3 – Corrente nas cargas 

Nº da carga   S (kVA)  I (A) 
1  3,45  10,792 
2  2,3  7,184 
3  3,45  10,738 
4  10,35  33,932 
5  3,45  10,716 

 

Corrente nas linhas: 

Tabela 4 - Corrente nas linhas 

Troço  I (A) 
B0 ‐ B1  73,041 
B1 ‐ B2  62,292 
B2 ‐ B3  55,136 
B3 ‐ B4  44,434 
B4 ‐ B5  10,682 
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Tensões nos barramentos: 

Tabela 5 – Tensão nos barramentos 

Troço  U(V)  ∆V(%) 
B0  325  0 
B1  324,61  0,12 
B2  323,931  0,328923
B3  322,402  0,799385
B4  321,635  1,035385
B5  321,508  1,074462

 

Valores de THD (Total Harmonic Distortion): 

Para obter os valores deste parâmetro foi utilizada uma ferramenta do PSIM©, e 

consiste num bloco que coloca à saída o valor de THD correspondente ao sinal (tensão ou 

corrente) inserido na entrada. O valor de THD resultante deste bloco é feito com base na 

seguinte expressão: 

1
5.16  

Em que: 

V1 – Valor da componente fundamental (rms); 

Vrms – Valor rms global da forma de onda; 

Para efectuar a análise dos conteúdos harmónicos da microrede de teste foram 

avaliados os valores de THD de corrente e tensão em 3 locais da rede, barramento 1, 3 e 5.  

Pela figura seguinte é possível observar o conteúdo harmónico total ao longo do 

tempo de simulação.   
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Figura 6.2 – Evolução do THD ao longo do tempo de simulação.  

   

6.1.1.2 -  Análise dos resultados 

Neste primeiro ensaio verifica-se que o trânsito de potência circula num só sentido, 

como seria de esperar. Sendo que as correntes nas linhas correspondem ao consumo das 

cargas mais a corrente de perdas nas indutâncias. Outro aspecto que se pode retirar deste 

ensaio é o desfasamento entre a corrente nas cargas e as tensões dos respectivos 

barramentos. Como as cargas são indutivas, verifica-se um atraso da corrente em relação à 

tensão. Neste ensaio a microrede comporta-se como uma rede convencional. A ausência de 

cargas não-lineares na rede, permite que em regime permanente o conteúdo harmónico da 

tensão e da corrente seja nulo. No instante inicial verifica-se um pequeno conteúdo 

harmónico, devido ao transitório inicial até ao estabelecimento do regime permanente.  

6.1.2 -  Cenário de teste 2 

No segundo teste, serão ligados à rede os três sistemas fotovoltaicos, a operar em 

condições climatéricas ideais, ou seja os painéis estarão a debitar a potência máxima gerada 

pelo conjunto de painéis (a topologia deste ensaio equivale à figura 5.17). Neste cenário 

serão calculados os valores dos parâmetros anteriores de modo a ser feita uma comparação 

dos resultados, verificando-se assim qual o impacto dos sistemas de microgeração nos 

trânsitos de potência e nos níveis de tensão dos barramentos. A comparação dos níveis de 

conteúdo harmónico também será alvo de análise, visto que esta é uma questão bastante 
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relevante, tendo em consideração que este ensaio representa a pior situação em termos de 

injecção de harmónicos na microrede, pois os sistemas fotovoltaicos estão a debitar a 

potência máxima.  

6.1.2.1 -  Resultados  

Para as condições de teste especificadas foram obtidos os seguintes resultados: 

Corrente nas cargas: 

Tabela 6 – Corrente nas cargas e variação em relação ao ensaio anterior 

Nº da carga   S (kVA)  I (A)  Variação (A) 
1  3,45  9,38  ‐1,412 
2  2,3  7,065  ‐0,119 
3  3,45  10,565  ‐0,173 
4  10,35  31,664  ‐2,268 
5  3,45  10,551  ‐0,165 

 

Corrente nas linhas: 

Tabela 7 - Valores das correntes das linhas e variação em relação ao ensaio anterior 

Troço  I (A)  Variação (A)
B0 ‐ B1  36,552  ‐36,489 
B1 ‐ B2  37,5418  ‐24,7502 
B2 ‐ B3  30,482  ‐24,654 
B3 ‐ B4  30,389  ‐14,045 
B4 ‐ B5  0,062  ‐10,62 

 

Os valores da variação da corrente, representam a diferença dos trânsitos de corrente 

entre este ensaio e o anterior.  

Tensões nos barramentos: 

Tabela 8 – Valores das tensões nos barramentos e variação em relação ao ensaio anterior 

Troço  U (V)  ∆V (%)  Variação (%) 
B0  325  0  0 
B1  324,902 0,030154 ‐0,08984615 
B2  324,639 0,111077 ‐0,21784615 
B3  324,146 0,262769 ‐0,53661538 
B4  323,688 0,403692 ‐0,63169231 
B5  323,813 0,365231 ‐0,70923077 
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Os valores da coluna “variação” dizem respeito à diferença das quedas de tensão nos 

barramentos deste ensaio relativamente ao anterior.   

Valores de THD:  

Tabela 9 - THD de Corrente e Tensão nos barramentos 1, 3 e 5 

THD 

Ponto da medição  Corrente (%) Ponto da medição
Tensão 
(%) 

B0_B1  7,3  B1  0,01 
B2_B3  5,2  B3  0,19 
B4_B5  6,7  B5  0,27 

 

O conteúdo harmónico à saída dos sistemas de microgeração é dado pela tabela 

seguinte.  

Tabela 10 - THD de Corrente e Tensão à saída dos sistemas fotovoltaicos 

THD 
Ponto da medição  Corrente (%)  Tensão (%) 

Saída PV1  6,33  1,67 
Saída PV2  7,1  1,58 
Saída PV3  6,04  2,22 

 

6.1.2.2 -  Análise dos resultados 

Após a realização do segundo teste, onde foram inseridos os sistemas fotovoltaicos à 

produção máxima, foi possível verificar alguns aspectos importantes. Desde logo, constata-se 

que os níveis de tensão nos barramentos sobem significativamente, sendo que esta variação 

tem maior influência nos barramentos mais afastados do ponto de interligação da rede 

principal. Neste caso podemos concluir que a inserção dos sistemas de microprodução 

distribuídos ao longo da microrede ajudam a equilibrar os níveis de tensão dos barramentos, 

atenuando assim os efeitos das quedas de tensão ao longo das linhas.  

Em resultado do aumento dos níveis de tensão nos barramentos, verifica-se também 

uma diminuição da corrente nas cargas, sendo que esta variação é mínima. Este aspecto 

poderá atenuar o aquecimento nos cabos, tendo em conta que para uma dada potência, a 

diminuição da tensão leva a um aumento da corrente, sendo que em cabos subdimensionados 

poderá dar origem a aquecimentos indesejados, pondo em causa a segurança e durabilidade 

dos condutores.  

Outro ponto observado prende-se com a diminuição significativa de corrente 

solicitada à rede para a alimentação das cargas (menos 36,5A em relação ao ensaio 1). Como 
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se sabe, a corrente flui no sentido de menor impedância, logo a potência gerada pelos 

sistemas fotovoltaicos passam a alimentar as cargas mais próximas. A rede contribui com a 

corrente resultante da diferença entre a potência solicitada pelas cargas e a potência gerada 

pelos painéis fotovoltaicos. Do ponto de vista do operador da rede, este aspecto pode ser 

muito vantajoso, tendo em conta que a potência gerada localmente faz com que diminuam os 

trânsitos de potências nas linhas de média e alta tensão, reduzindo assim as perdas de 

transporte e/ou distribuição, evitando ainda custos de produção nas centrais convencionais.  

Em relação aos harmónicos é possível identificar uma diferença significativa em 

relação à simulação anterior. Com a introdução dos sistemas de microgeração verifica-se um 

aparecimento de conteúdo harmónico nos barramentos. No caso da tensão, os valores de THD 

encontram-se dentro dos parâmetros permitidos por lei, uma vez que em regime permanente 

os valores de THD obtidos são inferiores a 1%. No entanto os valores de THD de corrente 

excedem o limite definido nas normas estudadas no ponto 4.7. Nesta situação, o limite de 5% 

é ligeiramente ultrapassado. Os conteúdos harmónicos observados nos barramentos têm 

origem nos sistemas de microgeração. Como podemos verificar na figura seguinte, uma das 

razões do aparecimento de conteúdo harmónico tem a ver com a frequência de comutação do 

inversor a 10kHz. A corrente harmónica causada por esta comutação pode ser observada na 

onda de saída da corrente do inversor, apresentada na figura seguinte: 

 
 

Figura 6.3 – Pormenor da onda de corrente à saída do Inversor para a rede (harmónico a 
10kHz) 
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Este harmónico também pode ser identificado no espectro em frequência da corrente 

de saída: 

 

Figura 6.4 – Espectro em frequência da corrente de saída do sistema fotovoltaico.  

Apesar da elevada frequência a que se encontra este harmónico, este ainda tem 

efeito na qualidade de onda de saída da corrente, como se verifica na figura 6.3. Deste modo, 

verifica-se que a frequência de comutação escolhida representa de certa forma alguns dos 

inversores existentes no mercado. No entanto, para melhorar a qualidade das redes e das 

instalações será de extrema importância, a utilização de inversores com uma frequência de 

comutação mais elevada, melhorando assim a qualidade de energia entregue à rede.    

6.1.3 -  Cenário de teste 3 

Neste teste pretende-se avaliar de que forma os sistemas fotovoltaicos alimentam as 

cargas numa situação em que a potência das cargas é inferior à potência gerada pelos painéis, 

tendo em conta que a carga 4 (10,35kVA) e a carga 5 (3,45kVA) são desligadas da rede aos 

0,305s. Com este cenário pretende-se observar se a produção resultante é injectada na rede a 

montante, e analisar o regime transitório resultante da saída de cargas importantes da rede. 

Para este ensaio, os sistemas fotovoltaicos apresentam uma produção constante, de modo a 

permitir uma análise mais correcta dos valores obtidos. Na figura seguinte é apresentada a 

topologia desta simulação: 
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Figura 6.5 - Diagrama da microrede para o terceiro ensaio 

6.1.3.1 -  Resultados  

Para as condições de teste especificadas foram obtidos os seguintes resultados: 

Corrente nas cargas: 

Tabela 11 – Corrente nas cargas  

Nº da carga  S (kVA)  I (A) 
1  3,45  9,39 
2  2,3  7,067 
3  3,45  10,61 
4  10,35  0 
5  3,45  0 

 

Corrente nas linhas: 

Tabela 12 - Valores das correntes das linhas antes e depois do defeito 

Troço 
I (A) 

Antes do defeito Depois do defeito 
B0 ‐ B1  40,73  14,47 
B1 ‐ B2  39,37  9,83 
B2 ‐ B3  32,31  13,21 
B3 ‐ B4  31,73  11,03 
B4 ‐ B5  3,92  11,03 

 

De salientar que os valores obtidos dizem respeito à amplitude máxima de corrente a 

passar em cada uma das linhas.  
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Tensões nos barramentos: 

Tabela 13 – Valores das tensões nos barramentos após saída da carga 4 e 5 de serviço 

Barramento U (V) 
B0  325 
B1  325,145
B2  325,379
B3  326,136
B4  326,43 
B5  326,675

 

Valores de THD: 

Tabela 14 - THD de Corrente e Tensão nos barramentos 1, 3 e 5 

THD 

Ponto da medição  Corrente (%) Ponto da medição
Tensão 
(%) 

B0_B1  4,4  B1  0,12 
B2_B3  8,2  B3  0,56 
B4_B5  5,4  B5  0,66 

 

 

Tabela 15 - THD de Corrente e Tensão à saída dos sistemas fotovoltaicos 

THD 
Ponto da medição  Corrente (%)  Tensão (%) 

Saída PV1  4,7  1,56 
Saída PV2  2,1  2,01 
Saída PV3  5,41  1,56 

 

6.1.3.2 -  Análise dos resultados 

Neste ensaio, pretendeu-se provocar uma alteração praticamente instantânea do 

trânsito de potência da rede através da saída de 2 cargas importantes de serviço, que 

representam 40% da potência total das cargas. Perante este cenário, verificou-se a ocorrência 

de um regime transitório provocado pela reorganização dos trânsitos de potência da 

microrede. O efeito do regime transitório é fortemente amortecido e atinge os valores de 

regime permanente passados cerca de 5ms. Esta perturbação afecta praticamente todos os 

elementos da rede, com maior incidência para os que se encontram mais próximos da 

perturbação, pois é nesse ponto que se observa maior alteração do sentido das correntes. 

Este é um caso típico das sobretensões transitórias verificadas nas redes convencionais 
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perante saídas intempestivas de cargas de elevada potência. Na figura seguinte é possível 

verificar o efeito desta perturbação nas tensões dos vários barramentos.  

 

Figura 6.6 – Transitório de tensão nos barramentos e valores de pico  

 Pela análise da figura anterior, verifica-se que no pior caso (barramento 5) a sobretensão 

atinge 13,85% do valor nominal da tensão do respectivo barramento. Este pode ser um 

fenómeno crítico para as cargas mais sensíveis da rede, fundamentalmente aparelhos de 

electrónica com baixa impedância de entrada. A corrente de saída dos sistemas de 

microgeração também é afectada por esta perturbação, tal como se pode verificar na figura 

seguinte: 
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Figura 6.7 – Transitório na corrente de saída dos sistemas fotovoltaicos 

 Após o fenómeno de regime transitório, os trânsitos de potência passam a ser feitos em 

sentido contrário (de jusante para montante), verificando-se por isso, um aumento na tensão 

dos barramentos da rede. Tal como previsto, as cargas da rede passam a ser alimentadas pela 

produção dos sistemas fotovoltaicos, pelo que o excedente da produção é absorvido pela rede 

principal.  

O valor da corrente nas cargas 1, 2 e 3 não sofre qualquer alteração do valor de 

regime permanente. 

Os valores da corrente nas linhas, após a saída de serviço das cargas 4 e 5 apresentam 

uma variação significativa, devido à alteração do sentido de circulação das correntes, uma 

vez que são os sistemas fotovoltaicos a suportar as potências consumidas pelas cargas 1, 2 e 

3. Na figura 6.8 é possível verificar o efeito do transitório no comportamento da corrente das 

linhas.   
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Figura 6.8 – Efeito da perturbação nas linhas da rede eléctrica 

Antes do defeito, o conteúdo harmónico tem níveis semelhantes ao ensaio anterior, 

no entanto verifica-se uma diminuição dos valores de THD depois do defeito. De salientar que 

no momento do período transitório ocorre uma degradação do conteúdo harmónico, com 

maior relevância nos valores da corrente. Após este regime transitório os valores tendem a 

estabilizar, como se pode ver na figura seguinte: 

 

Figura 6.9 – Evolução de THD de corrente nas linhas com o efeito da sobretensão transitória 
em T=0,305s 
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6.1.4.1 -  Resultados  

Corrente nas linhas: 

Tabela 16 – Corrente nas linhas para G=1000W/m2, G=200W/m2 e sistemas fotovoltaicos fora de 
serviço 

Troço 
I(A)  

G=1000W/m2  G=200W/m2  PV's ‐ Off 
B0 ‐ B1  41,218  57,223  69,726 
B1 ‐ B2  39,653  50,474  59,194 
B2 ‐ B3  32,595  43,423  52,185 
B3 ‐ B4  31,853  37,104  41,713 
B4 ‐ B5  3,93  6,149  10,448 

 

Tensões nos barramentos: 

Tabela 17 – Valores das tensões nos barramentos 

Barramento 
U (V) 

G=1000W/m2  G=200W/m2  PV’s ‐ OFF 

B0  325  325  325 
B1  324,885  324,682  324,621 
B2  324,609  324,098  323,942 
B3  324,089  322,807  322,413 
B4  323,612  322,112  321,646 
B5  324,738  322,05  321,519 

 

Valores de THD: 

Neste ensaio não foram retirados valores de THD, uma vez que para a partir de t=0,4s 

a distorção harmónica total é zero devido à saída dos sistemas fotovoltaicos de serviço. No 

ponto seguinte, estes aspectos serão abordados com mais detalhe.  

6.1.4.2 -  Análise dos resultados 

Pela análise das tensões nos barramentos e nas linhas, as conclusões são idênticas aos 

ensaios anteriores, ou seja, quanto menor for a potência injectada na rede pelos sistemas de 

microgeração maior será o trânsito de potência nas linhas e maiores serão as quedas de 

tensão nos barramentos. Perante as variações de radiação, a rede actua instantaneamente e 

repõe a potência solicitada pelas cargas. Esta resposta por parte da rede não causa qualquer 

perturbação para as cargas ou restantes elementos da rede. Na figura seguinte é possível 

observar o efeito que a variação da radiação tem sobre a variação da corrente nas linhas.  
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Figura 6.11 – Variação das correntes nas linhas em função da radiação e saída de serviço 
dos sistemas fotovoltaicos  

 Como se verifica na figura anterior, para o período entre 0,2s e 0,3s a radiação diminui, 

assim como a potência disponível pelos sistemas fotovoltaicos, o que provoca um aumento de 

corrente solicitada à rede. Ainda na figura 6.11 é possível verificar uma variação quase 

instantânea dos trânsitos de potência, no momento de saída da microgeração de serviço, ou 

seja, imediatamente após a saída dos sistemas fotovoltaicos, a rede toma conta da supressão 

de potência na rede e estabelece um novo trânsito de potências, tendo em conta as 

impedâncias de linha e as cargas a alimentar. Verifica-se ainda um ligeiro transitório no 

momento da saída de operação dos sistemas fotovoltaicos. 
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Figura 6.12 – Perturbação ocorrida devido à saída de serviço dos sistemas fotovoltaicos 

Esta variação rápida de fase poderá trazer inconvenientes para as cargas mais 

sensíveis da rede e que dependem da fase para o seu sincronismo interno, tais como relógios 

rádios, aparelhagens e outros circuitos electrónicos mais sensíveis.   

No que diz respeito ao conteúdo harmónico, verifica-se que existe uma degradação 

dos valores de THD perante variações de radiação, ou potência injectada na rede, ou seja 

entre 0,2s e 0,3s a radiação passa de 1000W/m2 para 200W/m2, reduzindo assim a corrente 

injectada na rede, contudo devido a esta perturbação, os níveis de THD sobem 

momentaneamente. Este aspecto é visível na figura 6.13 onde se pode comparar a variação 

de THD em função da radiação (foi usado um factor de escala para a radiação de modo a 

permitir visualizar os diferentes parâmetros medidos).  

Verifica-se ainda que após os 0,4s, o conteúdo harmónico da corrente aumentou 

durante o transitório, decrescendo de seguida até estabilizar em zero passados sensivelmente 

20ms. O mesmo se passa com o conteúdo harmónico da tensão, no entanto a variação é 

menor.  
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Figura 6.13 – Evolução de THD de corrente nas linhas durante o período de simulação  

6.1.5 -  Cenário de teste 5 

O quinto ensaio consiste em avaliar qual o impacto na microrede, da entrada 

simultânea dos vários sistemas fotovoltaicos. Esta pode ser uma situação muito usual na 

realidade, uma vez que os sistemas fotovoltaicos ligados a uma microrede podem estar 

sujeitos às mesmas condições meteorológicas e como tal, é possível que tenham uma entrada 

em serviço no mesmo instante. Interessa por isso identificar os fenómenos associados à 

entrada no mesmo período de tempo, dos vários sistemas de microgeração, e qual o impacto 

na alteração dos trânsitos de potência na microrede (entrada em serviço dos sistemas 

fotovoltaicos para t=0,3s). A figura seguinte ilustra o cenário de teste previsto para esta 

simulação.  

 

Figura 6.14 – Topologia da rede para o 4º teste 
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Neste cenário de teste estão presentes duas situações já identificadas e analisadas 

nos pontos 6.1.1 e 6.1.2, ou seja, o funcionamento da microrede com e sem contribuição dos 

sistemas fotovoltaicos. Nessa perspectiva interessa analisar o período de tempo em que se 

verifica a entrada em funcionamento dos sistemas fotovoltaicos. De modo a não haver 

repetição de dados, apenas será feita a análise das curvas obtidas nesta simulação, uma vez 

que este ensaio representa a conjugação do primeiro e segundo teste, logo os valores dos 

parâmetros obtidos são idênticos.  

6.1.5.1 -  Análise dos resultados 

Após simulação do cenário atrás descrito, observou-se a ocorrência de um transitório, 

no instante de entrada em serviço dos sistemas fotovoltaicos à rede. De seguida é 

apresentado o transitório verificado na corrente de saída do sistema fotovoltaico A. De 

salientar que o comportamento da corrente é semelhante em todos os sistemas fotovoltaicos.  

 

Figura 6.15 – Comportamento da corrente de saída do painel A  

Pela figura anterior, constata-se que existe um período transitório até a corrente de 

saída dos sistemas fotovoltaicos estabilizar. Este facto verifica-se devido à existência de um 

trânsito de potência já estabelecido na rede. Assim, verifica-se um regime transitório com 

duração de aproximadamente 3 ciclos até a rede estabelecer um novo trânsito de potência. 

No momento em que se dá a ligação dos sistemas fotovoltaicos à rede, a corrente tende 

aumentar no semiciclo positivo, iniciando de seguida a sincronização com os trânsitos de 

corrente definidos pela rede.  
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 Devido ao transitório provocado pela entrada dos sistemas fotovoltaicos, verifica-se 

que a corrente na rede diminui após este instante. A figura seguinte ilustra o comportamento 

da corrente nas linhas no instante em que ocorre a perturbação.  

 

Figura 6.16 – Comportamento da corrente nas linhas 

Como seria de esperar, o tempo de recuperação das correntes nas linhas demora o 

mesmo tempo que a corrente de saída dos sistemas fotovoltaicos, visto que estas correntes 

estão directamente relacionadas. Após a entrada em serviço dos sistemas fotovoltaicos, as 

correntes nas linhas sofrem uma variação de fase e amplitude, ate estabilizar passados 3 

ciclos. Como se verifica na figura anterior, a corrente entre os barramentos 4 e 5 é a que 

sofre maior perturbação, sendo que este facto reflecte-se no índice harmónico ocorrido nesse 

período transitório. Esta variação é mais perceptível na figura seguinte: 

 

Figura 6.17 – Variação do índice harmónico de corrente nas linhas durante a perturbação  
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O impacto deste transitório nas tensões dos barramentos é pouco significativo, 

verificando-se apenas uma ligeira variação de fase e amplitude resultante da entrada em 

serviço dos sistemas fotovoltaicos e do estabelecido do novo trânsito de potência. O índice 

harmónico registado durante o período transitório é dado pela figura seguinte. 

 

Figura 6.18 – Variação do índice harmónico de corrente nas linhas durante a perturbação 

Tal como se verificou no segundo ensaio, com a entrada dos sistemas fotovoltaicos, 

dá-se o aparecimento de conteúdos harmónicos na rede.  

6.1.6 -  Cenário de teste 6 

Com este teste pretende-se simular uma cava de tensão ocorrida a montante do ponto 

de interligação. Tal como foi estudado no ponto 4.1 desta dissertação, as cavas de tensão 

(ocos de tensão) são definidos como variações no valor eficaz, para valores entre 90% e 1% da 

tensão declarada por períodos entre 10 milissegundos e 1 minuto. Tendo em conta que mais 

de 90% por cento destas perturbações tem uma duração inferior a 50ms e o decaimento da 

amplitude é inferior a 50%, optou-se por efectuar uma simulação para uma cava de tensão 

com uma variação de 20% do valor nominal de tensão, e com uma duração de 60 

milissegundos. O objectivo deste estudo é verificar qual o comportamento da microrede 

perante esta perturbação, e quais os fenómenos ocorridos durante a cava de tensão 

provocada na rede principal. Estas perturbações ocorrem frequentemente nas redes eléctricas 

devido a diversas causas, e interessa por isso verificar qual o comportamento dos sistemas 

fotovoltaicos perante um fenómeno deste género.  
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Neste ensaio, os valores de corrente nas linhas e nas cargas bem como as tensões nos 

barramentos, antes e depois da ocorrência da cava de tensão, são idênticos aos valores 

obtidos no 2º ensaio. Deste modo, optou-se por apresentar os gráficos representativos dos 

fenómenos verificados durante o período em que houve um abaixamento de tensão na rede 

principal. A cava de tensão simulada pode ser vista na figura seguinte: 

 

Figura 6.19 – Cava de tensão provocada na tensão da rede 

A análise dos gráficos referentes a cada um dos parâmetros em estudo da rede será 

feita no ponto seguinte. 

6.1.6.1 -  Análise dos resultados 

Para este teste optou-se por fazer uma apresentação detalhada de cada um dos 

parâmetros envolvidos sob a forma de gráficos. Na figura 6.20 é possível observar o 

comportamento da corrente de saída de um dos sistemas fotovoltaicos, relativamente à 

perturbação ocorrida no período de 0,3s e 0,36s. De salientar que o comportamento dos 

sistemas fotovoltaicos é idêntico perante esta perturbação. 
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Figura 6.20 – Comportamento da corrente de saída do sistema fotovoltaico em relação à 
cava de tensão simulada  

A ocorrência da cava de tensão na rede principal dá origem a uma variação do ponto 

médio da corrente. Ou seja, no instante em que a amplitude da tensão da rede decai 20%, o 

sistema fotovoltaico eleva a corrente de saída de modo a manter potência preestabelecida 

pelos painéis. Durante a cava de tensão o sistema fotovoltaico tende a estabilizar, até ao 

momento em a amplitude da rede volta ao seu valor normal. Nesse instante acontece 

precisamente o contrário do que se verificou com a diminuição da tensão da rede. Passados 

cerca de 3 ciclos (≈ 60ms) a corrente de saída do sistema fotovoltaico recupera o estado 

inicial antes de se verificar a cava de tensão.  

O valor da tensão de saída do sistema fotovoltaico acompanha a variação da cava de 

tensão registada na rede, uma vez que esta é utilizada como referência para o funcionamento 

do sistema fotovoltaico. 

Na figura seguinte é possível identificar a variação da corrente nas linhas entre 

barramentos, em comparação com a variação da corrente disponível pelos sistemas 

fotovoltaicos.  
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Figura 6.21 – Comportamento da corrente nas linhas durante a perturbação na rede 

 As correntes que transitam nas linhas resultam da diferença entre a potência consumida 

pelas cargas ligadas à rede e a potência disponível pelos sistemas fotovoltaicos. Neste caso, 

durante a ocorrência da cava de tensão, como inicialmente os painéis tenderam a fornecer 

mais corrente para equilibrar a potência disponível, logo a corrente nas linhas diminuiu. Por 

outro lado, com a diminuição da tensão nos diferentes barramentos, a potência disponível 

para as cargas também diminuiu, reduzindo assim a corrente a circular na microrede. Este 

facto é visível na figura seguinte, onde se pode comprovar a diminuição da corrente absorvida 

pelas cargas.  



131 
 

 
 

 

Figura 6.22 – Comportamento da corrente nas cargas durante a perturbação na rede 

Como seria de esperar, com a diminuição dos níveis de tensão nos barramentos da 

microrede, devido à ocorrência da cava de tensão na rede, a corrente absorvida pelas cargas 

diminui. No gráfico anterior apenas é visível a variação de 3 valores de corrente, uma vez que 

3 das cargas simuladas são iguais (1, 3 e 5). A diminuição da potência disponível nas cargas é 

a única perturbação sentida, no entanto este facto poderá constituir um sério problema em 

determinados equipamentos mais sensíveis. No entanto, as piores situações (menos 

frequentes) verificam-se para cavas de tensão com maior diminuição da amplitude (50 a 90% 

do valor nominal) e com períodos de tempo mais longos.  
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Figura 6.23 – Evolução do conteúdo harmónico durante a cava de tensão 

Tal como se pode verificar na figura anterior, o índice harmónico de corrente nas 

linhas sofre uma variação significativa durante o período em se dá a cava de tensão na rede. 

Este facto resulta da variação dos trânsitos de potência durante esse fenómeno. Este aspecto 

tem maior impacto na linha de interligação dos 2 últimos barramentos da microrede, 

sobretudo devido ao maior trânsito de potência vindo do sistema fotovoltaico, logo com maior 

nível de conteúdo harmónico. De salientar que esta variação de conteúdo harmónico tende a 

reduzir rapidamente após o restabelecimento da cava de tensão, e do trânsito de potências.  

Durante esta simulação verificou-se ainda um impacto no índice harmónico de 

corrente e tensão na saída dos sistemas fotovoltaicos, em resultado das variações de tensão e 

corrente durante a ocorrência da cava de tensão. Como nos casos anteriores, o índice 

harmónico de corrente é o que apresenta maior alteração, face à perturbação provocada. 

Este aspecto pode ser identificado na figura seguinte: 
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Figura 6.24 – Conteúdo harmónico da tensão e corrente de saída dos sistemas fotovoltaicos 

6.2 -  Conclusões 

Com a realização destes ensaios foi possível recrear através de simulação algumas das 

possíveis situações críticas, provocadas pela presença de sistemas de microgeração numa 

microrede eléctrica.  

De uma forma geral, observou-se que com os sistemas fotovoltaicos a debitar 

potência para a rede, os níveis de tensão dos barramentos melhoram de forma significativa. A 

potência produzida localmente, passa a alimentar as cargas mais próximas, diminuindo assim 

os trânsitos de potência vindos da rede a montante. Este aspecto pode representar benefícios 

técnicos, económicos e até ambientais. Em termos técnicos, a redução de potência solicitada 

à rede permite reduzir os trânsitos nas linhas de transporte e distribuição, assegurando-se 

assim uma redução de perdas e menor aquecimento das linhas. Para além disso, permite 

equilibrar os níveis de tensão em pontos da rede onde normalmente são locais críticos, devido 

ao afastamento dos grandes centros produtores. No que respeita aos aspectos ambientais, 

interessa referir que toda a potência produzida através de fontes renováveis (neste caso 
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energia solar) deixa de ser produzida por uma central eléctrica convencional. Se for tido em 

conta que essa central é termoeléctrica, então verifica-se uma redução das emissões de GEE. 

Tal como foi referido nos capítulos introdutórios, o sistema eléctrico é um dos grandes 

responsáveis pelas emissões de gases poluentes. Os aspectos económicos, estão desde logo 

relacionados com os aspectos técnicos e ambientais, para além disso, com a produção de 

forma distribuída pode-se evitar a expansão das redes ou equipamentos auxiliares. Estes 

aspectos são pouco relevantes para os sistemas de microgeração de uma única microrede, 

pois as potências envolvidas são normalmente muito baixas, no entanto para um elevado 

número de microredes ao longo do sistema eléctrico, os benefícios podem ser consideráveis.  

Através dos ensaios foi possível verificar que existe uma boa dinâmica entre a rede e 

os sistemas de microgeração perante variações das condições climatéricas. Embora nestes 

ensaios apenas se tenha variado a radiação (por ser a variável que tem maior impacto no 

valor da potência), verifica-se que a rede reage rapidamente e de forma dinâmica à variação 

da potência de saída dos sistemas de microgeração. O mesmo não acontece quando se 

verificam saídas e entradas rápidas de serviço dos sistemas fotovoltaicos. Neste caso, estas 

transições dão origem a variações quase instantâneas de fase e amplitude nas linhas entre 

barramentos, devido ao ajuste dos trânsitos de potência de forma a repor a potência 

solicitada pelas cargas agregadas à microrede.  

Um factor determinante a ter em conta neste tipo de sistemas prende-se com a 

produção e injecção de conteúdos harmónicos na rede, em particular os harmónicos de 

corrente. Embora o sistema fotovoltaico elaborado não tenha sido desenvolvido com o 

objectivo principal de atenuar a produção de conteúdos harmónicos, obtiveram-se valores de 

THD de tensão dentro dos limites estabelecidos pelas normas, ao contrário dos valores de THD 

de corrente que excedem o máximo permitido. Foi possível verificar que a “poluição” 

harmónica produzida pelos sistemas fotovoltaicos propagam-se por toda a rede. Em situações 

onde se verifica a ocorrência de perturbações na rede, constata-se que a distorção harmónica 

da corrente e tensão agrava-se durante um período transitório até estabilizar. Constata-se 

por isso, que para uma implementação generalizada de sistemas de microgeração ao longo 

das redes de baixa tensão, deverá ser tido em conta a qualidade dos inversores, visto que a 

distorção harmónica provocada por este tipo de sistemas será propagada pela rede 

prejudicando assim a operacionalidade da rede e a qualidade de energia fornecida às cargas 

envolventes. Com o aumento destes sistemas, será natural que sejam adoptadas novas 

medidas (legislativas e tecnológicas) no sentido de reduzir os limites de produção harmónica 

produzidos por este tipo de instalações.    
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Capítulo 7  

Conclusões  

7.1 -  Conclusão Final 

Actualmente, o paradigma das energias renováveis ganha cada vez maior importância 

não só em termos ambientais mas também em termos energéticos. Muito provavelmente 

estamos no início de uma nova era do sector eléctrico, em que as fontes de energias 

renováveis são o ponto de partida para uma produção eléctrica cada vez mais 

descentralizada, diversificada e ambientalmente neutra. A crescente aposta em investigação 

e desenvolvimento de novas tecnologias, veio permitir a utilização de novas formas de 

produção de energia eléctrica que até então não eram possíveis. Contudo, estas novas 

tecnologias apresentam ainda algumas restrições, sobretudo no que diz respeito à sua 

integração com o sistema eléctrico convencional. A intermitência de produção, a contribuição 

para a poluição harmónica das redes e a gestão dos trânsitos de potência, são provavelmente 

as principais lacunas associadas a estas tecnologias. A integração destas, com o sistema 

convencional tem sido feita de forma gradual e faseada. É com base neste conceito que estão 

a ser implementados actualmente os sistemas de microgeração ligados à rede, uma vez que os 

sistemas de microgeração em regime bonificado, estão limitados pelas potências colocadas a 

concurso de subscrição.  

Neste trabalho desenvolveu-se um modelo típico de um sistema fotovoltaico, e 

replicou-se esse modelo ao longo de uma microrede eléctrica. Com isto, foi possível simular 

algumas situações críticas do ponto de vista operacional da microrede.  

No que diz respeito ao modelo do sistema fotovoltaico, este subdivide-se em vários 

componentes, e cada um deles tem uma importância vital para o correcto e eficiente 

funcionamento do sistema global. Neste tipo de sistemas os estágios de conversão de energia 

requerem uma atenção especial, uma vez que é nestes componentes que se consegue 

melhorar a eficiência dos painéis fotovoltaicos (através dos algoritmos MPPT), e permite 
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converter as grandezas eléctricas contínuas, fornecidas pelos painéis, em grandezas 

alternadas e bem definidas, respeitando assim os parâmetros impostos pela rede. Para além 

disso, é nestes estágios de conversão que se deve actuar para se minimizar os conteúdos 

harmónicos enviados para a rede. Na fase de projecto destes equipamentos deverá existir 

sempre um compromisso entre os vários requisitos pretendidos para o sistema final, 

atendendo ao facto que um sistema com reduzido conteúdo harmónico e eficiente torna o 

sistema mais caro. Apesar de este estudo não prever uma condição de optimização global do 

sistema foi possível verificar um bom desempenho do mesmo, permitindo efectuar as 

simulações pretendidas de forma bastante razoável.  

Os resultados obtidos nas simulações encontram-se dentro do esperado, e permitem 

perceber quais as condicionantes do sistema fotovoltaico, assim como dos fenómenos de 

operacionalidade que ocorrem devido à integração da microgeração com o sistema 

convencional. De ressalvar que com a introdução dos sistemas de microgeração na rede 

eléctrica, é possível evitar ampliações das redes ou de componentes (dependendo das 

situações), contudo não é possível reduzir a capacidades das redes principais a montante. 

Perante sistemas de microgeração usando fontes primárias intermitentes existe a necessidade 

de um sistema BackUp que suporte a saída de funcionamentos da microprodução. Neste caso 

em especial, como a microrede está dependente de uma única fonte renovável (o Sol), existe 

a necessidade de recorrer à rede principal para alimentar as cargas na ausência da mesma. 

Para além disso, os picos do diagrama de cargas dão-se em períodos de menor intensidade de 

radiação. De forma a minimizar este aspecto poderia ser vantajoso integrar os sistemas 

fotovoltaicos com sistemas eólicos, visto que tem ciclos de produção diferentes.  

Um outro aspecto importante a reter, prende-se com a entrada em serviço dos 

sistemas fotovoltaicos. No instante transitório inicial, estes equipamentos apresentam um 

elevado conteúdo harmónico, o que poderá dar origem a perturbações do funcionamento da 

rede a que estão ligados. Esta questão pode ser relevante se tivermos em consideração que as 

condições climatéricas para uma determinada microrede são praticamente as mesmas, logo a 

entrada em serviço poderá acontecer no mesmo período de tempo. Nesta situação, em redes 

reguladas, o operador deverá dessincronizar a entrada em funcionamento dos diversos 

sistemas, de forma a minimizar este efeito. 

De um modo geral, este estudo permitiu identificar quais os fenómenos ocorridos 

devido à operação dos sistemas fotovoltaicos, e de que forma estes sistemas podem ser uma 

mais-valia para o funcionamento das redes de baixa tensão. Os conteúdos harmónicos foram 

identificados como sendo um dos problemas mais sérios, decorrentes da produção de energia 

pelos sistemas de microprodução. É ainda visível o aparecimento de fenómenos transitórios 

durante a entrada e saída de funcionamento dos sistemas fotovoltaicos. Este problema tende 

a agravar-se com o aumento da capacidade instalada de sistemas de microgeração 

relativamente ao valor das cargas conectadas e essa mesma rede.  
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7.2 -   Sugestões para trabalhos futuros 

Apesar de este modelo ter correspondido às necessidades deste estudo, seria 

interessante reanalisar o modelo desenvolvido, com o intuito de optimizar cada um dos blocos 

implementados e obter valores mais rigorosos, para além disso, depois de o modelo estar 

optimizado é possível utiliza-lo em estudos mais complexos como por exemplo o estudo dos 

fenómenos transitórios para o controlo das protecções das instalações. 

Uma outra possibilidade com interesse seria, utilizar este modelo para estudar a 

compensação do factor de potência no ponto de interligação à rede, ou seja em função do 

factor de potência no barramento de interligação, o sistema fotovoltaico poderá fornecer 

potência activa ou reactiva em função do desfasamento entre a tensão e corrente de saída. 

Esta possibilidade poderá ser aplicável em redes reguladas ou em redes com funcionamento 

isolado da rede principal, onde é necessário efectuar a compensação de reactiva localmente.    
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1 - Código do Algoritmo MPPT 

O código MPPT utilizado para o controlo da potência debitada pelo sistema 

fotovoltaico é o seguinte: 

g_nStepCount++; 

static double v_anterior=0, v_actual=0, p_anterior=0, p_actual=0, vref=5, p_max=0, 

Imed=0; 

double passo=0.01; 

 

if((g_nStepCount%10)==0) 

{ 

 

p_actual=in[1]*in[2]; 

v_actual=in[1]; 

Imed=in[2]; 

 

 

if(Imed<=0) Imed=0; 

 

if(p_actual>=p_max) p_max=p_actual; 

 

 

      if(p_actual>p_anterior) 

     { 

             if(v_actual>v_anterior) 

             vref-=passo; 

             else 

            vref+=passo; 

     } 

     if(p_actual<p_anterior) 

     { 

if(v_actual>v_anterior) 

vref+=passo; 

else 

vref-=passo; 

    } 

 

 

v_anterior = v_actual; 
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p_anterior = p_actual; 

 

if(vref>84) vref=84; 

if(vref<0) vref=0; 

 

out[0] = vref; 

out[1]=p_actual; 

out[2]=Imed; 

 

} 

// In case of error, uncomment next two lines. Set *pnError to 1 and copy Error 

message to szErrorMsg 

 //*pnError=1; 

 //strcpy(szErrorMsg, "Place Error description here."); 

 

2 - Características do painel solar BP 3170 (170W) 

Características eléctricas  1000W/m2(SCT1) 

Potência Máxima (Pmáx)  170W 

Tensão no MPP (Vmpp)  35,6V 

Corrente no MPP(Impp)  4,8V 
Corrente de Curto‐Circuito (Isc)  5,2V 

Tensão de Circuito Aberto (Voc)  44,3V 

Redução de Eficiencia para 200W/m2  < 5% de redução (efficiency12.8%) 
Limite de corrente Inversa  5,2A 

Coeficiente de temperatura para Isc  (0,065±0.015) %/K 

Coeficiente de temperatura para Voc  ‐ (0,35±0.05) %/K 
Coeficiente de temperatura para P  ‐ (0,5±0.05) %/K 

NOCT  47±2˚C 

SCT1  : Standard Test Conditions ‐ Radiação a 1000W/m2 ; temperatura a 25˚C 
 

 


