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Resumo 

A presente dissertação tem como objectivo o estudo das características técnicas e 

económicas de sistemas de armazenamento de energia e as possibilidades, vantagens e 

condicionantes da sua integração com centrais de produção de energia de natureza 

intermitente. 

Numa primeira fase será descrito o enquadramento em que se insere o presente trabalho, 

procurando situar as tecnologias de armazenamento de energia na problemática das actuais 

circunstâncias dos sistemas eléctricos de energia. 

De seguida serão expostos os resultados da pesquisa efectuada sobre as diferentes 

tecnologias em que se baseiam os sistemas de armazenamento de energia disponíveis no 

mercado, fazendo referência às suas particularidades técnicas e económicas, tendo em conta 

as vantagens que oferecem e as restrições a que obedecem. 

Após a aquisição de alguns fundamentos básicos sobre as tecnologias em causa, será 

realizado um exercício que visa a classificação dos sistemas de armazenamento de energia, 

segundo as aplicações a que melhor se adequam, e a comparação entre elas, considerando as 

características que apresentam e o propósito a que pretendem servir. 

Numa fase posterior será apresentado o caso de estudo sobre o qual se debruçou este 

exercício, um edifício servido por uma central de produção fotovoltaica própria. Tratando-se 

da análise da actual forma de exploração da instalação e da possibilidade de integração de 

um sistema de armazenamento na mesma, considerando diferentes cenários e estratégias de 

gestão distintas. 

Ao mesmo tempo realiza-se um exercício que procura prever os custos e proveitos 

económicos do investimento num sistema de armazenamento de energia, integrado com a 

central fotovoltaica existente, considerando diferentes tarifas de compra e venda de energia 

à rede de distribuição e antever resultados sobre os retornos de investimento esperados. 

 

Palavras-chave: tecnologias de armazenamento de energia, energia renovável, eficiência 

energética, smart grid, custos de investimento, tarifa energética. 
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Abstract 

This dissertation aims to study the technical and economic characteristics of energy 

storage systems and the possibilities, advantages and constraints of its integration with 

energy production systems based on renewable sources. 

Initially the framework, within the present work, will be described, seeking to locate the 

technologies of energy storage in the current circumstances of the problem of power systems. 

Then we will show the results of research done on the different technologies that are 

based energy storage systems available in the market, making particular reference to its 

technical and economic, taking into account the benefits they offer and the restrictions that 

follow. 

After acquiring some basic fundamentals about the technologies in question, there will be 

an exercise aimed at the classification of energy storage systems, according to the 

applications that best fit, and the comparison between them, considering the features and 

purpose they intend to serve. 

At a later stage it will be presented the case study which refers to a building served by its 

own photovoltaic production system. With regard to the analysis of the current form of 

operation of the facility and the possibility of integrating an  energy storage system in it, 

considering different scenarios and different management strategies. 

At the same time it was made an exercise that seeks to predict the costs and economic 

benefits of investing in an energy storage system, integrated with existing photovoltaic power 

plant, with different rates of purchase and sale of electricity to the grid and preview the 

results on expected investment returns. 

 

Keywords: energy storage technologies, renewable energy, energy efficiency, smart grid 

investment costs, energy costs. 
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Capítulo 1  

 

Introdução 

Neste capítulo é feita uma breve descrição das temáticas estudadas na presente 
dissertação, o contexto económico-social em que se enquadra e os objectivos pretendidos 
com a sua elaboração. 

É apresentada a forma como o presente documento está estruturado e são enumerados os 
capítulos constituintes do mesmo, com uma pequena descrição do conteúdo de cada um. 

 

1.1 - Enquadramento 

A utilização de formas de energia mais limpas, concretizada pelo aumento do recurso a 
sistemas de produção de origem renovável, implica que, em paralelo, se desenvolvam 
soluções de mitigação da intermitência associada a este tipo de recursos. Essas soluções 
implicam o desenvolvimento de tecnologias de armazenamento. 

Assim o desenvolvimento e a optimização de tecnologias avançadas de armazenamento de 
energia são fundamentais para permitir a expansão massiva dos centros produtores de 
energia de origem renovável, de pequena e grande escala de potência, e a sua perfeita 
integração no Sistema Eléctrico de Energia (SEE), com optimização do seu aproveitamento 
operacional e económico. 

Devido ao crescimento exponencial das carências energéticas a nível global, à escassez de 
recursos fósseis, à necessidade de segurança e independência no abastecimento e à crescente 
consciencialização dos problemas ambientais em que a actual sociedade se enquadra, existe 
a necessidade de aumentar substancialmente a contribuição das energias renováveis na 
produção de electricidade. 

A função desempenhada pelos sistemas de armazenamento de energia no SEE é de 
extrema importância, pois permite compensar e regular as flutuações de disponibilidade 
operacional, diárias e anuais, das centrais produtoras de energia renovável, tais como energia 
solar e eólica, em que estão instalados. Eles são utilizados para o nivelamento de cargas, 
como fonte de alimentação de reserva centralizada e descentralizada, e apoiar a gestão da 
rede eléctrica e a estabilidade da mesma. 
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As redes eléctricas do futuro exigirão que a energia proveniente de centros produtores de 
baixa potência, a microprodução/miniprodução, seja integrada de forma eficiente, ajudando 
a criar um sistema eléctrico de energia sustentável, evolutivo e estável.  

As tecnologias de armazenamento de energia são a chave para conseguir estes objectivos, 
permitindo que as fontes de energia renovável, em que a imprevisibilidade é intrínseca, 
estejam asseguradas, nos períodos em que a sua produção é de menor valor, pela energia 
armazenada que é produzida nos períodos em que a potência gerada é superior à carga. 

Além disso, pretende-se que a integração de sistemas de armazenamento, em 
accionamentos já existentes, assim como em futuros, permita ajudar a regular a qualidade de 
serviço na rede eléctrica, aumentando a fiabilidade do SEE e suportando o seu crescimento. 

Em última instância é desejável que o sistema eléctrico de energia se comporte como um 
todo, de forma dinâmica e rapidamente ajustável. Este é o conceito de Smart Grid, uma rede 
inteligente em que os recursos são optimizados ao máximo e o desenvolvimento e a 
generalização de sistemas de armazenamento, utilizando as mais diversas tecnologias, são 
indispensáveis para a operacionalidade e concretização de uma rede com essas 
características. 
 

1.2 - Objectivos 

 
A presente dissertação visa o levantamento do estado da arte das tecnologias de 

armazenamento de energia existentes nas várias escalas de potência e a caracterização 
técnica e económica de cada uma delas, de modo a avaliar a viabilidade das soluções 
disponíveis e o impacto técnico-económico no Sistema Eléctrico de Energia, em particular na 
associação de sistemas de armazenamento a centrais produtoras de origem renovável de 
pequena escala – microprodução/miniprodução. 

A análise das tecnologias de armazenamento de energia disponíveis tem como objectivo 
inferir quais as melhores estratégias e soluções, para a optimização técnica e económica dos 
recursos, integrando sistemas de produção de electricidade de origem renovável, cuja 
disponibilidade é intermitente, no SEE, com soluções de armazenamento, tornando possível a 
utilização massiva deste tipo de fontes de energia. 

Após a aquisição e processamento dos dados, será estudada a hipótese da sua aplicação 
no caso real de uma instalação microprodutora/miniprodutora, numa tentativa de prever os 
resultados obtidos. É pretendido que, em função das características, da instalação analisada, 
seja escolhido o sistema de armazenamento de energia, que melhor se adequa, no sentido da 
optimização económica e operacional desta. 

 

1.3 - Organização da dissertação 

Este documento é composto por 5 capítulos, cujo conteúdo é brevemente descrito de 
seguida. 
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No primeiro e presente capítulo é analisado o enquadramento social e económico da 
importância do armazenamento de energia nos SEE e são definidos os objectivos da 
dissertação e as linhas gerais da sua estrutura. 

No segundo capítulo é feito o levantamento do estado da arte das tecnologias de 
armazenamento de energia e a caracterização das mesmas, assim como das suas vantagens, 
desvantagens e limitações. 

No terceiro capítulo procura fazer-se uma comparação técnico-económica objectiva entre 
as tecnologias analisadas no segundo capítulo. 

No quarto capítulo será apresentado o caso de estudo assim como o raciocínio levado a 
cabo, no seguimento das conclusões obtidas no terceiro capítulo, para resolver o problema 
concreto da selecção da tecnologia de armazenamento de energia mais vantajosa, técnica e 
economicamente, para instalação em associação com os sistemas da central fotovoltaica do 
Edifício Solar XXI, pertencente ao complexo do Laboratório Nacional de Energia e Geologia – 
LNEG. 

O quinto capítulo faz uma análise geral das matérias estudadas na dissertação e 
apresenta as conclusões obtidas ao longo da sua elaboração. 
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Capítulo 2  

 

Estado da Arte 

2.1 Introdução 

Nesta secção realiza-se a descrição dos princípios de funcionamento das diferentes 
tecnologias de armazenamento de energia disponíveis, e são analisadas as características que 
apresentam, de modo a compreender qual o sistema de armazenamento que melhor se 
adequa a cada tipo de exploração. 

Desta forma procura-se reunir um conjunto de dados que permita obter a base técnica 
para fazer a correspondência entre as tecnologias disponíveis e as aplicações a realizar. Desta 
forma, será possível formar um sentido crítico, fazendo a preparação para o capítulo seguinte 
que será um comparativo entre as diferentes tecnologias consideradas. 

Os dados a seguir expostos são caracterizados quanto aos locais de exploração indicados 
e/ou possíveis, tipo de fins e aplicações a que melhor se adequam, rendimento esperado, 
entre outras características e condicionantes. 

Este capítulo inclui a descrição e análise das seguintes tecnologias de armazenamento de 
energia: 

 

• Hidrogénio 

• Baterias químicas 

• Bombagem 

• Ar comprimido 

• Energia térmica 

• Volante de inércia 

• Supercondensadores 

• Supercondutores magnéticos 
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2.2 Hidrogénio 

Uma das soluções mais promissoras para a produção e armazenamento limpos de energia, 
é o uso do hidrogénio. Este, ao contrário do petróleo ou do carvão, não é uma fonte primária 
de energia, mas um portador de energia, tal como a electricidade. 

O hidrogénio pode ser produzido ou extraído de matérias ricas em hidrogénio como o 
carvão, o gás natural, a biomassa ou a água. Actualmente, o principal método para a 
produção de hidrogénio é a sua extracção do gás natural, sobretudo metano, através de uma 
técnica designada por Steam Methane Reforming (SMR). No entanto, as tecnologias de 
produção de hidrogénio a partir de fontes de energia não fósseis, como a biomassa, a energia 
solar e a energia eólica estão em constante estudo e desenvolvimento. A aplicação desta 
tecnologia de armazenamento nos sistemas eléctricos é vantajosa, pois com o hidrogénio 
pode ser armazenada com relativa facilidade uma grande quantidade de energia. 

O potencial da utilização do hidrogénio como tecnologia de armazenamento de energia 
em conjunto com centrais de energia renovável tem vindo a ser estudado desde o início do 
século XX. Em 1923, John Haldane propôs que o hidrogénio e o oxigénio pudessem vir a ser 
produzidos através da electrólise gerada por turbinas eólicas [1]. O hidrogénio e o oxigénio 
poderiam então ser armazenados e posteriormente ser reconvertidos em electricidade, pilhas 
de combustível [2] citado por [1]. 

Na década de 1930, Hermann Honnef criou o conceito da utilização de turbinas eólicas 
para produzir electricidade para a produção de hidrogénio. 

Já na década de 1970 foram propostos outros métodos para esse fim. William Heronemus 
considerou aumentos na escala de potências em jogo, quando propôs a utilização de turbinas 
eólicas offshore de modo a conseguir grandezas na ordem dos MW. A energia eléctrica seria 
utilizada para fazer a electrólise da água do mar, e o hidrogénio obtido canalizado para terra 
[1]. 

Também os sistemas de electrólise para turbinas eólicas de menor potência, utilizados em 
aplicações residenciais de microgeração foram propostos por L.W. Zelbey [3]. 

Com o aparecimento de novas tecnologias solares nas décadas de 1960 e 1970, a 
electrólise através da energia solar foi estudada com bastante profundidade e desde então a 
investigação nessa área procurou o desenvolvimento de sistemas fotovoltaicos para produção 
electrolítica de hidrogénio [1]. 

A produção de hidrogénio é conseguida, pela utilização de pilhas de combustível, através 
da decomposição da água em moléculas de oxigénio e hidrogénio por intermédio de uma 
reacção química que ocorre nos eléctrodos, aquando da passagem de uma corrente eléctrica 
contínua através do electrólito. Na Figura 2.1 é ilustrado o princípio de funcionamento da 
pilha de combustível. 
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Figura 2.1 – Esquema de funcionamento de uma pilha de combustível [4] 

O princípio do armazenamento de energia por hidrogénio/pilhas de combustível engloba 
as reacções de electrólise que são feitas a partir da energia eléctrica excedente, nos períodos 
de vazio, a transformação da água em oxigénio e hidrogénio para geração de energia nos 
períodos de pico do diagrama de cargas e o armazenamento do hidrogénio em tanques 
próprios para o efeito, de forma a garantir reservas para os períodos em que for necessário. 

Existem diversos tipos de pilhas de combustível que se distinguem pelas características do 
seu funcionamento e do tipo de electrólito utilizado (Alkaline - AFC, Polymer Exchange 
Membrane - PEMFC, Direct Methanol - DMFC, Phosphoric Acid - PAFC, Molten Carbonate - 
MCFC, Solid Oxide - SOFC), a temperatura de funcionamento, o seu design e o seu campo de 
aplicação. Ao mesmo tempo, existem vários sistemas de armazenamento de hidrogénio [4]. 

A Figura 2.2 apresenta várias formas de utilizar energia eléctrica de origem renovável, na 
produção de hidrogénio e oxigénio. A Figura 1(a) mostra a conversão directa de água em 
hidrogénio e oxigénio através de uma abordagem fotoelectroquímica directa (PEC). Este 
método poderá no futuro oferecer uma forma mais directa e eficiente de produzir hidrogénio 
a partir da água mas está ainda em fase de desenvolvimento. Na Figura 1(b) é utilizada 
energia solar para produzir electricidade em DC e alimentar directamente o sistema de 
electrólise. A Figura 6(c) mostra como a energia proveniente de uma fonte renovável pode 
ser injectada na rede eléctrica, permitindo esta abordagem, que o local onde é produzida a 
energia e o local onde é produzido o hidrogénio possam ser diferentes. 

As Figuras 6(d) e 6(e) demonstram, no mesmo raciocínio que as atrás referidas, como 
pode ser utilizada a energia eólica para a produção de hidrogénio [5]. 
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Figura 2.2 – Configurações possíveis para produção de hidrogénio a partir de fontes de energia solar e 
eólica (adaptado de [5]) 

 
A produção de hidrogénio a partir de fontes de energia renovável tem a vantagem de 

poder ser realizada nos momentos em que a energia eléctrica produzida é superior às 
solicitações de consumo da rede. Assim a energia eléctrica em excesso é aproveitada para 
realizar as reacções de electrólise, produzindo hidrogénio. Este, por sua vez, é armazenado 
convenientemente, podendo ser reconvertido mais tarde em energia eléctrica e utilizado 
para compensar as flutuações da produção [5]. 

As pilhas de combustível podem ser usadas em aplicações de produção descentralizada, 
particularmente adequadas para centrais de baixa potência instalada, podendo também ser 
encontrados exemplos de utilização para potências superiores (algumas centenas de kW). 
Podem também ser uma boa solução para instalação em áreas isoladas onde a construção de 
linhas de transporte/distribuição seja difícil e/ou dispendiosa [4]. Na Tabela 2.1 são referidas 
algumas das características dos diferentes tipos de pilhas de combustível existentes. 
 



 

9 

 

9 

Tabela 2.1 — Comparação entre diferentes tipos de pilhas de combustível [6] 

 
 

É possível verificar pela análise da Tabela 2.1 que existe uma diferença substancial entre 
as temperaturas de funcionamento dos primeiros três tipos nela enunciados e os dois últimos. 
Desta forma, as pilhas de combustível dos tipos AFC, PEMFC e PAFC pertencem à categoria de 
baixa temperatura de funcionamento, enquanto os tipos MCFC e SOFC se agrupam na 
categoria de alta temperatura de funcionamento. As pilhas de alta temperatura de 
funcionamento têm a vantagem de converter directamente a energia química em eléctrica, 
pelo que o equipamento auxiliar necessário não é tão complexo como para as pilhas de baixa 
temperatura, embora os materiais utilizados nas pilhas de alta temperatura sejam mais 
sofisticados e os custos associados sejam superiores [7]. 

Actualmente a tecnologia de armazenamento de energia baseada em hidrogénio e pilhas 
de combustível está ainda longe dos resultados desejáveis em termos de rendimento e custos 
de investimento, sendo que geralmente o rendimento ronda os 35%, além de que para 
aplicações de potência de rede o seu tempo de vida útil é ainda limitado [4]. No entanto tem 
sido estudada nos últimos anos a sua integração com sistemas de produção renovável, como 
fotovoltaica e eólica [1] ao mesmo tempo que se introduzem melhoramentos significativos na 
performance das pilhas de combustível e nos sistemas de produção de hidrogénio. 

Esta é uma tecnologia de armazenamento promissora e já com provas dadas noutras 
áreas, como a do desenvolvimento de sistemas de armazenamento de energia para 
automóveis, e num futuro próximo, uma das soluções de armazenamento que poderá 
contribuir para a regulação e optimização do SEE, com impacto na proliferação de centrais de 
produção de energia renovável de diversas escalas de potência. 

 

2.3 Baterias químicas 

Devido à sua flexibilidade e amplo campo de aplicação em diversas áreas, desde a 
electrónica de consumo, passando pelos veículos eléctricos e híbridos, até aplicações fixas 

Tipo de Pilha de 
Combustível

Electrólito

Temperatura de 
funcionamento 

(oC)

Rendimento 
eléctrico 

(%)

Potências 
típicas

AFC
Hidróxido de 
potássio

60 ‐ 90 55 ‐ 60 < 7 kW

PEMFC
Membrana de 
polímero

70 ‐ 90 35 ‐ 45 5 ‐ 250 kW

PAFC
Ácido 

fosfórico
200 35 ‐ 45 200 kW

MCFC

Lítio, 
potássio, 
carbonato 
fundido

600 ‐ 650 45 ‐ 55 2 ‐ 3 MW

SOFC
Óxidos de 
Yttria e 
Zircónio

800 ‐ 1000 45 ‐ 55 50 ‐ 5000 kW
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em centrais de produção de energia eléctrica e redes inteligentes, frequentemente 
associadas a fontes de energia renovável, as tecnologias de armazenamento electroquímico 
são capazes de executar uma variedade de funções com impacto positivo na flexibilidade do 
sistema energético global, melhorar a eficiência, a redução do impacto ambiental, aumentar 
a diversificação de fontes de energia primária, aumentando substancialmente a contribuição 
das fontes de energia renováveis [5]. 

O armazenamento de energia utilizando este tipo de tecnologia é realizado através de 
reacções electroquímicas no interior dos acumuladores (baterias), tendo a capacidade de 
transformar energia química em energia eléctrica e vice-versa. 

Sendo uma tecnologia vastamente explorada e com um grande historial de aplicações ao 
longo dos tempos, o armazenamento de energia em baterias químicas é uma tecnologia que 
engloba diversos tipos de compostos químicos, com diferentes comportamentos, 
performances e capacidades de armazenamento de energia. De entre os vários tipos podem 
ser enunciados os seguintes: 

 

• Chumbo - Ácido 

• Níquel - Cádmio 

• Iões de Lítio 

• Polímero de lítio 
 
As baterias de chumbo-ácido abertas são o tipo mais frequente de baterias, a sua 

desvantagem prende-se com a necessidade do enchimento com água em intervalos 
relativamente curtos. Por outro lado as baterias de chumbo-ácido estanques têm as suas 
perdas de água reduzidas devido a permitirem a recombinação dos gases produzidos durante 
o seu funcionamento. Estas baterias caracterizam-se por terem capacidades apreciáveis e 
elevada durabilidade. 

As baterias de níquel-cádmio permitem um tempo de recarga reduzido, devido à 
possibilidade de poderem ser carregadas a correntes elevadas. Podem operar a baixas 
temperaturas e são bastante robustas fisicamente. 

Relativamente às baterias de iões de lítio, estas permitem fornecer bastante potência, 
sendo leves e duráveis, podendo operar durante muitos ciclos. Além disso podem funcionar 
numa larga gama de temperaturas (cerca de -40ºC a +80ºC) [7]. 

De seguida são apresentadas algumas definições relativamente às grandezas de uma 
bateria: 

 

• Energia específica – energia total que a bateria pode fornecer por unidade de massa, 

para uma determinada taxa de descarga. 

• Densidade energética – energia total que a bateria pode fornecer por unidade de 

volume para uma determinada taxa de descarga. 

• Potência específica – é a potência por unidade de massa da bateria. 

• Ciclo de vida - número de vezes que a bateria pode ser carregada/descarregada ao 

longo do seu tempo de vida útil. Considera-se que o tempo de vida útil termina a 

partir do momento que a bateria não armazena mais de 80% da carga nominal [7]. 
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É possível constatar que ao longo do tempo o desempenho das baterias químicas, fruto da 
investigação nesta área, melhorou exponencialmente. Na Figura 2.3 está patente essa 
evolução, com o aumento da energia específica obtida ao longo das décadas. 
 

 

Figura 2.3 – Evolução das tecnologias disponíveis e dos valores de energia específica das baterias 
electroquímicas ao longo das últimas décadas [8]. 

Na Tabela 2.2 é feita uma comparação entre vários tipos de baterias electroquímicas, 
segundo diversos parâmetros, relevantes na escolha mais adequada segundo o tipo de 
aplicação pretendido. 

É possível observar que as baterias de iões de lítio são as que melhores características 
apresentam do ponto de vista de potência fornecida e tempo de recarga, tendo também 
elevada durabilidade. Verifica-se também que as baterias mais convencionais, as chumbo-
ácido, prometem uma melhoria e uma evolução muito significativa no seu desempenho. 

 
Tabela 2.2 — Comparação entre diferentes tipos de baterias electroquímicas [7] 

 

 

Energia 
específica 
(Wh/kg)

Energia e 
densidade 
(Wh/kg)

Potência 
especifica 

(W/kg)

Número 
de Ciclos

Tempo de 
recarga 
(horas)

Rendimento 
(%)

Percentagem 
de materiais 

recicláveis (%)

Chumbo‐ácido actual 33 30 130 400 8 até 17 65 97
Perspectivas futuras Chumbo‐ácido 42 93 Wh/L 240 800 < 5 na 100
Níquel‐Cádmio 57 56 200 2000 8 65 99
Níquel‐Ferro 55 50 100 2000 4 até 8 60 99
Níquel‐Metal Hídrida 70 80 250 600 < 6 90 90

Litio‐Ião 100 100 300 1200 < 3 na 50
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Os sistemas de armazenamento electroquímico podem atingir grandes densidades de 
potência e potência específica. Pela análise da anterior tabela, é possível concluir que as 
baterias de iões de lítio são a melhor escolha quando a aplicação a implementar necessita de 
uma grande quantidade de energia num curto espaço de tempo [8]. 

Nas aplicações que necessitam de injecção de energia durante períodos de tempo mais 
longos, mas com potências de transmissão mais baixas, a escolha acertada poderá recair 
sobre as baterias chumbo-ácido, uma vez tratar-se de uma tecnologia muito menos 
dispendiosa. 

O facto de exigir pouca manutenção e de ser uma tecnologia com custos de investimento 
relativamente baixos, quando comparada com as alternativas existentes, aliado a já existir 
um conhecimento muito aprofundado, fruto da maturidade da sua integração com sistemas 
de produção de energia e auxílio da rede, faz com que seja uma boa alternativa para 
determinados tipos de aplicações. 

Por outro lado, e comparativamente com as outras tecnologias de armazenamento de 
energia existentes, o armazenamento electroquímico opera durante poucos milhares ciclos 
(cerca de 100 a 1000, dependendo da tecnologia), devido à degradação química que sofre, 
apresentando um tempo de vida útil bastante baixo [9]. 

 

2.4 Bombagem 

O aproveitamento energético por bombagem de água, também designado por sistema 
reversível, surgiu na década de 1890. Quatro décadas depois esta tecnologia, um sistema de 
armazenamento de energia sob a forma de potencial hidroeléctrico, generalizou-se e passou 
a ser utilizado a nível global, pelas vantagens que proporciona aos sistemas eléctricos de 
energia, sendo um tema já profundamente estudado e implementado. 

O modo de funcionamento deste tipo de sistemas assenta em princípios bastante simples, 
consistindo em bombear água situada num reservatório a uma determinada cota, para um 
outro a uma cota superior ao primeiro, armazenando a água de forma a poder fazê-la passar 
posteriormente pelas turbinas do accionamento hidroeléctrico, produzindo energia para 
injectar na rede eléctrica. 

A operação de bombagem é realizada tipicamente nas horas de vazio, aproveitando o 
excedente da energia eléctrica produzida na rede, podendo essa energia ser proveniente de, 
por exemplo, uma central eólica. Por sua vez, o volume de água armazenado no reservatório 
superior é turbinado, na altura mais vantajosa para satisfazer o diagrama de cargas, 
produzindo energia eléctrica em horas de cheia ou de ponta. 
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Figura 2.4 – Constituição e topologia simplificada de um sistema de bombagem [10] 

 
As centrais hidroeléctricas equipadas com tecnologia de bombagem permitem a sua 

utilização para regulação da frequência da tensão e tarefa de reserva, podendo ser 
combinadas com outras centrais de produção renovável, como eólicas ou solares, para a 
qualidade de serviço do sistema eléctrico. 

Os factores mais importantes para a definição da capacidade de armazenamento de uma 
central hídrica com bombagem são o volume de água armazenada/armazenável e a altura da 
queda de água. Estes determinam a quantidade de energia armazenada e a potência 
disponível para injecção na rede. 

O processo de bombagem não é, como é óbvio, totalmente eficiente. A energia eléctrica 
que as bombas necessitam para enviar a água para o reservatório a montante das turbinas é 
superior àquela que estas vão produzir aquando da turbinagem da água armazenada. O 
rendimento desta operação pode estar entre os 65% e os 80%, tipicamente, e dependendo das 
características da instalação e das turbinas utilizadas [10]. A utilização destes sistemas é, 
ainda assim, profundamente compensatória. 

O grande obstáculo na utilização de sistemas de armazenamento de energia por 
bombagem é o facto de requererem condições morfológicas específicas no local, necessárias 
para a possibilidade da sua construção. É decisivo que seja possível a instalação de 
reservatórios (albufeiras) a diferentes cotas. É uma tecnologia indicada, sobretudo, para 
aplicações de grande escala. 

 

2.5 Ar comprimido 

As tecnologias de armazenamento de energia sob a forma de ar comprimido baseiam-se 
na acumulação de ar a altas pressões em câmaras de armazenamento. Estes receptáculos 
podem ser conseguidos tirando partido das condições geológicas do terreno ou através do 
fabrico de recipientes preparados para o efeito. 
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Os sistemas Compressed Air Energy Storage (CAES) são tecnologias já relativamente 
maduras, com algumas aplicações de elevada potência. A construção de sistemas CAES requer 
um conjunto de factores favoráveis, no que diz respeito à geologia e morfologia do local, 
existindo a necessidade de dispor de grandes cavidades no solo [9]. Estes sistemas são 
tradicionalmente associados a turbinas de gás, utilizando o potencial elástico do ar 
comprimido. A energia é armazenada comprimindo ar dentro de uma caverna subterrânea. A 
conversão desta energia potencial é feita através da extracção do ar e seu aquecimento e 
expansão através de turbinas de alta pressão. O ar é então misturado com combustível e 
expandido através de turbinas de baixa pressão. As turbinas estão acopladas aos alternadores 
produzindo energia eléctrica [11]. 

Os sistemas CAES actuais requerem combustão nas turbinas de gás usando gás natural 
para esse fim embora já estejam a ser estudadas alternativas sem combustão de matérias 
fósseis. Estão em funcionamento centrais CAES na Alemanha e em Alabama, Estados Unidos 
desde 1978 e 1991 respectivamente, conseguindo produzir 1kWh por cada 0,7kWh 
consumidos. Estas são aplicações de grande escala que requerem câmaras subterrâneas de 
elevada capacidade. Em ambos os casos atrás referidos são utilizadas minas de sal. 

Para um exemplo de utilização de sistemas CAES em conjunto com a produção eólica e 
solar, os sistemas CAES teriam um papel fundamental na suavização da, altamente variável, 
potência de saída das centrais deste tipo, permitindo que a energia eléctrica produzida fosse 
mais facilmente despachável. Com a combinação de cerca de 1,5 a 3MW de geração de 
energia eólica, operando entre 30 a 45%, com 1MW de energia proveniente de sistemas CAES 
é possível obter a potência constante de 1MW [11]. Na Figura 2.5 é possível analisar um 
esquema simples relativo a um sistema eólico funcionando em conjunto com um sistema 
CAES. 

 

 

Figura 2.5 – Esquema simplificado da integração de um sistema CAES com central eólica [11] 

Também é possível fazer o armazenamento do ar comprido em reservatórios criados para 
o efeito. Contudo, devido às limitações nas dimensões dos reservatórios, a quantidade de 
energia armazenável não é tão grande como nos sistemas onde são utilizadas formações 
geológicas. O ar é comprimido a altas pressões no interior dos reservatórios utilizando 
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A possibilidade de armazenamento de calor, para utilização subsequente da sua energia, 
pode aumentar substancialmente a quantidade de energia eléctrica gerada por centrais 
combinadas [5]. 

A tecnologia de Concentração Solar (CSP) faz uso de espelhos para concentrar os raios 
solares em determinados recipientes que contêm um líquido designado por fluído de 
trabalho. Existem três tipos principais de CSP: de receptores centrais (ou de torre), cilindro-
parabóllicas (concentração linear) e de discos parabólicos (ver Figura 2.7). Nos primeiros dois 
tipos, o calor é captado pelo fluido de trabalho e em seguida transferido para o aquecimento 
de água, para geração de vapor destinado a alimentar uma turbina a vapor convencional. Na 
tecnologia de discos parabólicos, os raios solares são concentrados no foco do disco, onde se 
encontra um motor Stirling com um receptor térmico integrado (Figura 2.8) [12]. 

 

Figura 2.7 – Tecnologias de Concentração Solar [13] 

 

 

Figura 2.8 – Sistema de concentração solar de discos parabólicos [14] 

 
A capacidade de armazenamento de energia térmica é uma das características mais 

interessantes e vantajosas dos sistemas de concentração solar, quando comparados com 
outras tecnologias, como os sistemas fotovoltaicos ou eólicos, permitindo uma grande 
flexibilidade operacional e de despacho. 

Na Figura 2.9 é possível comparar a resposta de um sistema fotovoltaico com um sistema 
CSP, num dia de céu nublado. Verifica-se que o sistema fotovoltaico se caracteriza por uma 
variabilidade muito mais acentuada que o sistema solar térmico, perante a intermitência da 
radiação solar. O sistema CSP tem então capacidade de armazenamento de energia, devido à 
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inércia térmica do fluído de trabalho, possibilitando a alimentação das turbinas mesmo em 
períodos com ausência de radiação solar. 

 

 

Figura 2.9 – Produção de energia de um sistema CSP (a azul) e de um sistema solar fotovoltaico (a 
vermelho) num dia com variação acentuada da exposição solar [15] 

 
O despacho de energia é normalmente associado às centrais térmicas convencionais e 

centrais hídricas com albufeira, uma vez que as centrais solares fotovoltaicas, para dar um 
exemplo, são dificilmente “despacháveis”. A introdução de tecnologias CSP permite a 
possibilidade de armazenamento de energia térmica, o que em associação com centrais de 
produção de energia renovável, tais como sistemas fotovoltaicos, pode habilitá-las das 
características necessárias para torná-las “despacháveis”. No exemplo da Figura 2.10 é 
possível observar o ciclo de funcionamento de um sistema CSP, associado a uma central de 
produção de energia com origem fóssil, embora seja possível e desejável a sua integração em 
centrais renováveis, tais como eólicas e fotovoltaicas. 

 

 

Figura 2.10 – Ciclo de operação diário de um sistema CSP associado a central térmica [16] 
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Neste caso a central solar começa a receber radiação solar após o nascer do dia, 
armazenando a energia térmica em tanques próprios para o efeito. Verifica-se que nos 
períodos correspondentes às horas de diminuição da radiação solar e até na sua ausência, a 
central mantém a capacidade de injecção de energia na rede, recorrendo à energia 
armazenada. 

Actualmente as tecnologias de armazenamento por concentração solar, estão ainda numa 
fase evolutiva um pouco prematura, não existindo ainda muitas aplicações concretizadas. 

Contudo as instalações em produção no presente são bastante promissoras quanto ao 
futuro. Será por isso necessário que parâmetros como a densidade de energia e o rendimento 
sejam melhorados, ao mesmo tempo que sejam diminuídos os custos, favorecendo a 
proliferação de centrais de concentração solar em aplicações de pequena e grande escala de 
potências [5]. 

 

2.7 Volante de inércia 

O volante de inércia (flywheel) é um sistema que armazena energia sob a forma 
mecânica, através de uma roda, designada por volante, que permanece em rotação tirando 
partido das condições de atrito quase nulo em que é posta a girar [17]. O volante é colocado 
em movimento por acção de um motor eléctrico, acoplado ao seu veio, utilizando a energia 
eléctrica disponível nos períodos mais favoráveis, tipicamente nas horas de vazio. Aliás, a 
conversão de energia nestes sistemas é efectuada, com recurso a motores/geradores que 
imprimem movimento de rotação ao volante de inércia nos períodos de recarga e, 
funcionando como geradores, transformam posteriormente a energia cinética armazenada em 
energia eléctrica, nos períodos de descarga.  

Na Figura 2.11 está representado um exemplo de funcionamento de um sistema de 
volante de inércia em conjunto com uma turbina eólica. Nos períodos em que a potência 
produzida pela turbina eólica é superior à carga, o excedente é destinado ao armazenamento 
de energia no volante de inércia. Analogamente, quando se verifica, por exemplo, um 
abaixamento da intensidade do vento, traduzido pela diminuição da potência injectada pela 
turbina eólica, o défice de potência é colmatado pela disponibilização da energia 
armazenada no volante de inércia. 
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Figura 2.11 – Potência produzida pela turbina eólica (PG) e potência produzida/armazenada pelo 
volante de inércia (PFW) [18] 

 
A constituição do volante é tal que o seu formato e distribuição da sua massa, maximizem 

o seu momento de inércia quando colocado em rotação, contribuindo para a conservação da 
energia no sistema de forma que este se mantenha em rotação por períodos de tempo 
extremamente longos. 

O invólucro onde a massa giratória é posta em movimento, é constituído por um sistema 
de vácuo ou de baixa gravidade de forma que não se verifique atrito por resistência do ar ou 
este seja bastante diminuto. Ao mesmo tempo, o volante de inércia é suportado e mantido 
em posição por ímanes permanentes que, não estando em contacto físico com este, não 
oferecem resistência ao seu movimento (Figura 2.12) [19]. 

 

 

Figura 2.12 – Elementos constituintes de um volante de inércia [20] 

Além de depender do momento de inércia, que varia com a massa e com a forma física do 
volante – expressão 2.1, a capacidade de armazenamento de energia cinética é 
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quadraticamente proporcional à velocidade angular a que está a rodar, segundo a expressão 
2.2. 

 

· ·   (2.1) 

 

· ·   (2.2) 

 
A utilização de volantes de inércia é uma solução já bastante utilizada no auxílio da 

manutenção da qualidade de energia na rede eléctrica, devido à sua capacidade de 
estabilizar a frequência da tensão, que graças ao carácter inercial do seu funcionamento 
[19]. A aplicação desta tecnologia em centrais hidroeléctricas já é realizada há algumas 
décadas, para o armazenamento de energia e regulação de frequência, aliás a inércia 
rotacional de todos os geradores e motores síncronos ligados à rede eléctrica agem como 
volantes de inércia [5]. 

Devido aos avanços das técnicas construtivas e dos materiais utilizados, os volantes de 
inércia adquiriram capacidades de armazenamento de energia bastante mais elevadas, 
permitindo que a sua velocidade angular seja muito superior àquela que era possível com os 
dispositivos iniciais, o que pela análise na expressão 2.2 influencia quadraticamente a energia 
cinética armazenada, e por conseguinte a capacidade de armazenamento de energia. 

No presente os sistemas de armazenamento por volantes de inércia têm vindo a ser 
aplicados e a um conjunto cada vez mais alargado de fins, destacando-se os seguintes, dos 
quais alguns ainda se encontram em fase de estudo/simulação: 

 

• Reserva para injecção de potência nas horas de ponta do diagrama de cargas 

• Aplicação em centrais eólicas em conjunto com centrais a Diesel, como compensação 

das oscilações características das condições atmosféricas 

• Aplicação em centrais fotovoltaicas, para alargamento do período em que estas estão 

a injectar potência na rede para além das horas de exposição solar 

• Regulação da frequência 

• Atenuação dos harmónicos em BT 

• Diminuição das perdas 

• Manutenção da qualidade de serviço nas redes de distribuição 

• Funcionamento como UPS de grandes potências (50MW/650MJ) 

• Aplicações aeroespaciais de armazenamento de energia em estações 
 
A instalação de sistemas de armazenamento por volante de inércia pode ser efectuada de 

forma faseada, por módulos, como ilustrado na Figura 2.13, onde está representada a solução 
apresentada por uma empresa desta área, na qual é possível adicionar vários patamares de 
potência, conforme as necessidades e o objectivo pretendido com a sua instalação. 
 



 

21 

 

21 

 

Figura 2.13 – Matriz de unidades de volantes de inércia em funcionamento simultâneo [21] 

Os volantes de inércia são caracterizados por serem vantajosos nos seguintes aspectos 
[19]: 
 

• Densidade de potência e de energia elevadas 

• Capacidade de resposta rápida 

• Recarregável num curto espaço de tempo 

• Não necessita de manutenção (tempo de vida útil de cerca de 20 anos e grande 

capacidade cíclica) 

• Não apresenta degradação da capacidade de armazenamento que se mantém 

inalterada durante todo o tempo de vida útil 

• Elevada eficiência em toda a profundidade de descarga, ao contrário das tradicionais 

baterias 

• A energia armazenada pode ser obtida pela medição da velocidade de rotação 

• Impacto ambiental diminuto 
 
A principal desvantagem desta tecnologia de armazenamento de energia consiste no facto 

de que a sua rapidez de descarga é elevada quando comparada com outros sistemas, não 
sendo ideal para injecção de energia durante longos períodos de tempo. Por outro lado é 
capaz de entregar rapidamente potências elevadas, sendo uma solução apropriada para 
regular as tensões fortemente deformadas, injectadas na rede eléctrica pela crescente 
penetração de energia de origem renovável no SEE. 

 

2.8 Supercondensadores 

Os condensadores armazenam energia eléctrica acumulando cargas positivas e negativas, 
usualmente em placas paralelas, separadas por um dieléctrico. A capacidade representa a 



 

22  Estado da Arte 

22 

relação entre a carga armazenada e a diferença de potencial entre as placas – expressão 
(2.3). A capacidade de um condensador depende da permeabilidade do dieléctrico, da área 
da superfície das placas e da distância entre as placas – expressão (2.4). Por sua vez a 
expressão (2.5) demonstra que a energia armazenada no condensador depende do valor da 
sua capacidade e do quadrado da diferença de potencial entre as placas [22]. 

 

      (2.3) 
 

·    (2.4) 

 

· ·   (2.5) 

 
Os supercondensadores por sua vez são condensadores de dupla camada que aumentam a 

capacidade de armazenamento de energia, devido a um grande aumento da área da 
superfície, conseguido com o uso de um electrólito poroso [22]. Ao conceber superfícies com 
maior área é possível obter capacidades e densidades energéticas muito superiores às 
conseguidas com condensadores electrolíticos convencionais [10]. A Figura 2.14 mostra a 
constituição interna de um supercondensador. 

 

 

Figura 2.14 – Representação esquemática de um supercondensador [23] 

 
Diferentes combinações de eléctrodos e electrólitos permitem obter supercondensadores 

com características distintas, alterando valores como os da capacidade, da densidade de 
energia e do tempo de vida útil possíveis, assim como os custos associados ao seu fabrico. 

Sendo fontes de energia DC, os sistemas de armazenamento por supercondensadores 
necessitam de um conversor de potência que permita obter à saída do sistema a tensão com a 
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frequência desejada, podendo fornecer energia em corrente contínua ou alternada, 
dependendo do propósito a que se destina. 

No presente os supercondensadores são utilizados maioritariamente para compensação de 
picos de consumo e situações de auxílio ao abastecimento de pontas de carga, alem de poder 
fornecer energia durante interrupções momentâneas e abaixamentos de tensão [22]. Existem 
também aplicações de supercondensadores em conjunto com sistemas UPS baseados em 
baterias, de forma a prolongar a vida útil das mesmas. Nestas aplicações, as baterias são 
responsáveis apenas pelo fornecimento de energia nos períodos de interrupção mais longos, 
vendo o seu desgaste reduzido [24]. 

Os supercondensadores são uma tecnologia que pode ser instalada de forma 
relativamente fácil e operar em gamas de temperatura e humidade bastante alargadas [26], 
podendo atingir rendimentos eléctricos de 90% e apresentando um tempo de vida longo 
(10000 a 100000 ciclos) [10]. 

No futuro o desenvolvimento de sistemas de armazenamento por supercondensadores 
passará pela expansão da sua utilização em aplicações de grande potência [22]. Sendo ainda 
uma tecnologia com custos de investimento elevados, é necessário que seja banalizada de 
forma a torná-la economicamente viável, embora como referido atrás, seja actualmente uma 
escolha a ponderar devido aos seus altos rendimento e longevidade operacional. 
 

2.9 Supercondutores magnéticos 

A tecnologia de armazenamento de energia através de Supercondutores Magnéticos 
(SMES) tem a particularidade de poder armazenar energia, directamente sob a forma 
eléctrica, o que permite uma resposta muito rápida, com valores de potências elevados e 
com grande eficiência. Até agora, o maior constrangimento na utilização de tecnologias SMES 
prende-se com os custos associados às infra-estruturas criogénicas e magnéticas necessárias. 

Os sistemas SMES são a única tecnologia utilizada em aplicações industriais de produção 
de energia que armazena energia eléctrica directamente sob a forma de electricidade, sem a 
participação de qualquer processo electroquímico, ao contrário dos supercondensadores e 
baterias electroquímicas, ou electromecânico, ao contrário da bombagem hidroeléctrica, ar 
comprimido e volante de inércia [5]. O facto de não ser baseado em processos de conversão 
de energia da natureza dos atrás mencionados torna as tecnologias de armazenamento de 
energia por SMES, numa alternativa de elevada eficiência, em comparação com as outras 
tecnologias. A Figura 2.15 representa a integração de um sistema de armazenamento de 
energia SMES no SEE que, através de um conversor de potência DC/AC, injecta energia na 
rede. 
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Figura 2.15 – Integração de um sistema SMES na rede eléctrica de energia (adaptado de [26]) 

 
O princípio de funcionamento dos SMES baseia-se na capacidade que os supercondutores 

apresentam, para conduzirem correntes DC de elevado valor com perdas resistivas 
desprezáveis, dando origem a campos magnéticos com grande capacidade de armazenamento 
de energia [27]. 

Os sistemas SMES apresentam grandes vantagens em determinadas aplicações, sendo 
caracterizados por terem elevada rapidez de carga e descarga. As capacidades de 
armazenamento assim como a densidade de potência e o tempo de vida útil são também 
pontos fortes desta tecnologia, além de provocarem um impacto ambiental reduzido [28]. 
Desta forma os SMES podem ser projectados para cumprir um conjunto de tarefas distintas, 
de modo a contribuírem para um melhor desempenho dos SEE. 

A classificação dos sistemas SMES pode ser feita em função da sua capacidade de 
armazenamento, segundo a Tabela 2.3. 

 
Tabela 2.3 — Classificação de SMES em função da sua capacidade de armazenamento [28] 

 

 
Têm vindo a ser estudados diversos campos de aplicação das tecnologias SMES e os 

benefícios que podem trazer ao desempenho do sistema eléctrico de energia. Podem ser 
aplicados na produção de energia, operando em conjunto com centrais produtoras de vários 
tipos, nas linhas de transporte e distribuição, ajudando a melhorar as características de 
exploração da rede e no consumidor final [28]. 

Classificação
Capacidade de 

armazenamento 
(MJ)

SMES de grande escala > 107

SMES de média escala 104 – 106

Mini SMES 102 – 104

Micro SMES < 10
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Na Tabela 2.4 são referidas as aplicações e funções que os sistemas de armazenamento 
por supercondutores magnéticos podem desempenhar no SEE, assim com as potências e 
capacidades de armazenamento disponíveis. É possível constatar que a tecnologia SMES pode 
cobrir uma ampla gama de potências, desde poucos MW até valores da ordem dos 1000MW, 
para aplicações de melhoramento da qualidade de serviço e serviços auxiliares à produção e 
transporte, respectivamente. Os SMES podem, ao mesmo tempo, abranger capacidades de 
armazenamento de diferentes escalas, consoante a aplicação pretendida. Para cada uma das 
aplicações são também apresentadas alternativas baseadas noutras tecnologias de 
armazenamento de energia. 
 

Tabela 2.4 — Classificação de SMES em função da sua capacidade de armazenamento [28] 

 
 
 

Até agora o principal obstáculo à massificação da utilização de sistemas de 
armazenamento por supercondutores magnéticos é que, apesar dos consecutivos 
desenvolvimentos nesta área, os custos associados às infra-estruturas e fabrico dos 
componentes, são ainda muito elevados. 

No entanto é já possível verificar uma tendência para a diminuição dos encargos ligados à 
produção dos sistemas criogénicos e magnéticos, ao mesmo tempo que são feitos avanços nos 
materiais supercondutores, que em breve, lhes permitirão operar a valores de temperatura e 
campos magnéticos de valores superiores. É, portanto, espectável que a curto ou médio prazo 
o projecto e instalação de sistemas SMES venham a ganhar popularidade, tornando-se numa 
alternativa realmente viável aos sistemas de armazenamento de energia com tempos de vida 
útil curtos [5]. 

 

2.10 Conclusões 

A crescente consciencialização dos agentes envolvidos nas actividades relacionadas com 
os sistemas de energia para a importância dos sistemas de armazenamento de energia no 
desempenho, flexibilidade e capacidade de resposta das redes eléctricas de energia, tem 
vindo a impulsionar o investimento no aperfeiçoamento das diversas tecnologias existentes, 
assim como na investigação e desenvolvimento de novas soluções. 

Aplicação
Potência 

(MW)
Armazenamento 

(MJ)
Alternativa tradicional

Produção: pontas do diagrama de cargas > 1000 107 Ar comprimido

Produção – estabilidade, reserva girante 30 – 1000 2000 – 100000 Baterias

Transporte – estabilidade 30 – 1000 250 – 5000 Baterias

Armazenamento distribuído 1 – 20 25000 – 100000 Baterias, Células de combustível
Distribuição – qualidade de energia 1 – 10 1 – 20 Baterias, Volantes de inércia
Consumidor final 1 1 – 5 Baterias, Volantes de inércia, Condensadores
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Os sistemas para armazenamento de energia de grande escala predominantes são a 
bombagem hidráulica e o ar comprimido, estando a sua viabilidade condicionada por factores 
geológicos, pelo que a sua aplicação requer estudos muito detalhados. 

Por outro lado, tecnologias como as baterias, os volantes de inércia, os 
supercondensadores e os supercondutores demonstram vantagens quanto à facilidade de 
instalação permitindo uma implementação modular, que possibilita que sejam instaladas 
diferentes capacidades de armazenamento consoante as necessidades de cada instalação e 
propósitos que pretendem cumprir. 

As diferentes tecnologias de armazenamento estudadas evidenciam características 
vantajosas para determinados tipos de aplicações em função dos parâmetros avaliados. Os 
tempos de carga e descarga, a potência de transmissão e a capacidade de armazenamento 
são algumas das características mais importantes para a selecção da tecnologia de 
armazenamento de energia adequada para uma aplicação específica. 

A generalidade das soluções existentes apresenta custos de investimento bastante 
elevados, sendo este factor decisivo para a viabilidade económica. É desejável que as 
despesas associadas à produção e implementação destes sistemas sejam diminuídas de modo 
a favorecer a sua proliferação, trazendo benefícios para os sistemas de produção, transporte 
e distribuição de energia. 
 

 



 

 

 

 

Capítulo 3  

 

Comparação Técnico-Económica 

3.1 Introdução 

Neste capítulo será feita uma comparação entre as tecnologias de armazenamento 
descritas na anterior secção deste documento, de forma a encontrar as melhores soluções 
para diferentes sistemas de produção de energia. 

A análise será efectuada segundo as seguintes características: 

 

• Capacidade de armazenamento 

• Densidade de energia por volume/massa 

• Rendimento 

• Tempo de vida útil 

• Tempo de descarga 

• Auto-descarga 

• Fiabilidade 

• Restrições 

• Custos investimento/exploração 

• Impacto ambiental 

3.2 Descrição dos critérios analisados 

3.2.1 - Capacidade de armazenamento 

A capacidade de armazenamento de energia de um sistema é a quantidade de energia, 
que o sistema consegue armazenar, tendo em conta que em algumas tecnologias a descarga 
não é feita completamente. Por essa razão a quantidade de energia utilizável é limitada pela 
profundidade de descarga (o estado mínimo possível de carga). 
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3.2.2 - Densidade de energia por volume/massa 

Esta característica define a quantidade de energia que um sistema de armazenamento 
consegue acumular em relação ao seu volume ou massa. Este é um critério a ter em conta no 
tipo de sistema em causa, uma vez que o tamanho e o peso por vezes são factores críticos, 
dependendo do objectivo da aplicação. 

 
3.2.3 - Rendimento 

O rendimento, que pode também ser designado por eficiência, define a relação entre a 
energia fornecida pelo sistema e a energia armazenada, sendo esta uma definição 
simplificada, uma vez que a análise deste parâmetro deve assentar na observação de vários 
ciclos de operação (um ciclo corresponde a uma carga e uma descarga total), devido às 
perdas que se verificam nos processos de carga e descarga e em perdas por auto-descarga. 

 
3.2.4 - Tempo de vida útil 

O tempo de vida útil prende-se com o número máximo de ciclos de carga/descarga que a 
unidade de armazenamento pode efectuar, mantendo os níveis de potência e desempenho 
para os quais foi projectada. 

Devido ao desgaste resultante de sucessivos ciclos de operação, os sistemas de 
armazenamento são projectados, tendo em conta as previsões sobre o seu tempo de vida útil, 
sendo um factor decisivo na viabilidade das aplicações segundo os critérios de 
operacionalidade e dos custos associados. 

 
3.2.5 - Tempo de descarga 

O processo de descarga de um sistema de armazenamento é caracterizado pela potência 
máxima que pode ser transmitida, tendo em conta as limitações dos sistemas utilizados. O 
tempo de descarga é condicionado por estas características, sendo definido pelo tempo que o 
sistema necessita para descarregar toda a energia armazenada à potência máxima, estando 
previamente totalmente carregado. O tempo de descarga pode ser determinado pela 
expressão 3.1, sendo a razão entre a energia total armazenada e a potência máxima de 
transmissão de energia. 

 
 

á   ã
   (3.1) 

 
3.2.6 - Auto-descarga 

A auto-descarga define-se pela quantidade de energia que um sistema de armazenamento 
dissipa com o passar do tempo, não estando em utilização. 
 

3.2.7 - Restrições 

As restrições na instalação de determinados sistemas de armazenamento estão 
relacionadas com diversos factores, mais ou menos quantificáveis, relacionados com as 
particularidades de cada tecnologia empregue. Podem ser de cariz técnico, de segurança ou 
de logística. Alguns exemplos podem ser eventuais riscos de explosão, temperaturas e 
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pressões de operação, características técnicas e/ou morfológicas da instalação e 
características meteorológicas do local, entre outros factores. 

 
3.2.8 - Custos de investimento/exploração 

Os custos associados a um sistema de armazenamento são devidos ao investimento inicial 
da instalação e os custos operacionais relativos a manutenção, reparação e exploração. 
Podem também ser avaliados em custos de investimento por ciclo de funcionamento, sendo 
esta análise indicada para sistemas com elevada frequência de cargas/descargas. 

 
3.2.9 - Impacto ambiental 

Na altura da selecção de um sistema de armazenamento de energia, é importante fazer a 
análise do impacto ambiental da solução escolhida, tendo em conta critérios tão abrangentes 
como o tempo de vida útil dos equipamentos e a possibilidade da sua reciclagem, como o 
impacto que possa ter no ecossistema envolvente, por exemplo no caso de uma central 
hidroeléctrica com capacidade de bombagem, devido à necessidade de construção de 
albufeiras. Todas as condicionantes envolvidas devem ser alvo de estudos fundamentados e 
de análises qualitativas e quantitativas dos custos e proveitos, aquando do projecto de um 
sistema de armazenamento de energia. 
 

3.3 Comparação entre as tecnologias de armazenamento 

As tecnologias de armazenamento de energia devem ser seleccionadas de acordo com 
parâmetros relativos à natureza da aplicação pretendida de forma a, em conjunto com os 
critérios definidos no ponto anterior, permitir a selecção da tecnologia mais adequada para o 
regime de exploração desejado. 

Pretende-se estabelecer uma comparação entre as tecnologias, obtendo resultados sobre 
as possibilidades, sabendo que para cada tecnologia, as alternativas tecnológicas são 
numerosas (materiais, configurações, etc.). É portanto um exercício difícil, exprimir de forma 
sintética todas as possibilidades existentes, devido à sua extensão. 

 
 
3.3.1 Campo de Aplicação 

A importância das características dos sistemas de armazenamento de energia descritas no 
ponto anterior varia com o tipo de aplicação pretendida, pelo que é necessário aquando da 
escolha de determinada tecnologia de armazenamento, que entrem em consideração 
avaliações profundas ao nível técnico, económico e ambiental. Na Figura 3.1 é efectuado um 
mapeamento das diferentes tecnologias de armazenamento existentes segundo o tipo de 
aplicações a que melhor se adequam, em função da potência e do tempo de descarga. 
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Figura 3.1 – Mapeamento das tecnologias de armazenamento em função da potência e do tempo de 
descarga [29] 

 
Na Tabela 3.1, apresentada de seguida, é feita uma atribuição, baseada na maior ou 

menor aptidão das tecnologias de armazenamento para desempenharem funções distintas. As 
funções estão classificadas em duas categorias, aqui designadas por aplicações de potência e 
aplicações de energia.  

As primeiras destinam-se ao uso da energia armazenada para assegurar a continuidade, 
qualidade e correcta frequência da energia entregue em tempo real às cargas, nestas 
aplicações os sistemas de armazenamento apenas entram em funcionamento durante curtos 
instantes de tempo.  

As aplicações de energia fazem uso da energia acumulada nos seus sistemas de 
armazenamento para assegurar as cargas que alimentam, nos períodos em que existe uma 
interrupção na produção de energia. 

Em geral as aplicações de potência envolvem períodos de descarga de curta duração, 
enquanto as aplicações de energia operam períodos de descarga longos. 
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Tabela 3.1 — Mapeamento das tecnologias de armazenamento de energia por tipo de aplicações 
(adaptado de [30]) 

 

 
3.3.2 Rendimento e tempo de vida útil 

O rendimento energético e o tempo de vida útil (número máximo de ciclos) são, entre 
outros, parâmetros de grande importância e que há que ter em conta na escolha de uma 
tecnologia de armazenamento, para um determinado fim. Estes dois parâmetros afectam de 
forma decisiva, os custos globais do processo de armazenamento de energia. 

Sistemas de armazenamento com baixo rendimento energético agravam o custo da 
energia, visto que nestes sistemas apenas uma fracção da energia armazenada é 
efectivamente utilizável. 

O mesmo se passa com sistemas de armazenamento de curta duração de vida útil, que por 
necessitarem de ser substituídos mais frequentemente que outros com vida útil mais longa, 
aumenta os custos envolvidos a longo termo [4]. 

Tecnologia de Armazenamento
Principais 

Vantagens*
Principais Desvantagens*

Aplicações 
Potência

Aplicações 
Energia

Hidrogénio

Densidades 

energéticas elevadas, 

eficiência

Baixo rendimento

Baterias Chumbo-ácido Baixo custo Ciclo de vida curto

Baterias Níquel-Cádmio

Potências e 

densidades 

energéticas elevadas, 

eficiência

Utilização de metais 

pesados, tempo de vida útil 

reduzido

Baterias Iões de lítio

Potências e 

densidades 

energéticas elevadas, 

alta eficiência

Custos de produção 

elevados, necessita de 

sistema de recarga especial

Bombagem
Capacidades elevadas, 

baixo custo

Necessita local de 

exploração com 

características especiais

Ar comprimido
Capacidades elevadas, 

baixo custo

Baixo rendimento, 

necessita local de 

exploração com 

características especiais

Térmico

Inércia térmica (boa 

solução para 

integração com 

centrais FV)

Tecnologia ainda em 

desenvolvimento, custo de 

investimento elevado

Volante de inércia
Potências elevadas, 

cic
Baixa densidade energética

Supercondensadores
Ciclo de vida elevado, 

alta eficiência
Baixa densidade energética

Supercondutores
Potências elevadas, 

grande eficiência

Baixa densidade 

energética, custo produção 

elevado

 - Bom desempenho, adequado     /   - Desempenho e adequação razoáveis

 - Possível mas pouco adequado   /   - Não adequado

 *critèrio relativo, dependendo do objectivo pretendido
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Na Figura 3.2 é efectuada uma correspondência entre várias tecnologias de 
armazenamento de energia com o rendimento energético e o número de ciclos de 
funcionamento esperados, para cada uma delas. 

 

 
Figura 3.2 – Mapeamento das tecnologias de armazenamento em função do rendimento e número de 
ciclos de funcionamento [30] 

 

3.3.3 Custos 

O custo de investimento inerente à instalação de um determinado sistema de 
armazenamento de energia, é um parâmetro economicamente relevante, afectando o custo 
total da produção de energia. Assim, os sistemas de armazenamento apenas são 
economicamente viáveis se conseguirem cumprir um determinado número de ciclos de 
operação, que depende de cada caso em particular. Desta forma, os custos globais de um 
sistema de armazenamento de energia devem ser calculados tendo em conta, não só os 
custos de investimento, como também a durabilidade dos equipamentos que o integram e os 
custos de exploração associados, de modo a conseguir uma análise de custos mais precisa e 
detalhada. 

Por exemplo, as baterias chumbo-ácido apesar de serem uma tecnologia de 
armazenamento, com custos de investimento relativamente baixos, não são necessariamente 
a opção mais economicamente viável, tendo em conta o seu curto tempo de vida útil. 

O custo da instalação varia de acordo com o tipo de sistema de produção a que o sistema 
de armazenamento será associado, bem como o valor das potências em jogo. Na Figura 3.3 
está representado o mapeamento das tecnologias de armazenamento de energia em função 
dos custos de investimento, tendo em conta as capacidades de armazenamento de energia e 
as potências existentes. 
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Figura 3.3 – Mapeamento das tecnologias de armazenamento em função das capacidades de 
armazenamento e das potências existentes e custos de investimento associados [30] 

 

Por sua vez, a Figura 3.4 apresenta os custos de investimento por ciclo de carga/descarga 
das diferentes tecnologias de armazenamento. Esta é muitas vezes a melhor forma de avaliar 
o custo de uma tecnologia de armazenamento, especialmente para sistemas destinados a 
cargas/descargas frequentes. Para uma análise mais detalhada dos custos por ciclo de 
operação, há que ter em conta os custos de exploração, manutenção, logísticos e de 
substituição, custos esses que para o caso das tecnologias de armazenamento mais recentes, 
são ainda bastante imprecisos e imprevisíveis [4]. 
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Figura 3.4 – Mapeamento das tecnologias de armazenamento em função dos custos de investimento por 
ciclo de operação [30] 

 
Os custos de investimento estimados para a instalação de um sistema de armazenamento 

de energia por bombagem situam-se entre os 3500 e os 4300 €/kW, para a instalação de raiz, 
e os 800 e os 3900 €/kW para o caso de se pretender fazer o upgrade de uma central 
hidroeléctrica já existente. Quanto aos custos operacionais e de manutenção, estimam-se em 
valores da ordem dos 120 aos 210 €/kW [29]. 

Quanto à tecnologia de armazenamento de energia por ar comprimido, para instalações 
de novas centrais, os actuais custos de investimento estão entre 780 e 910 €/kW para centrais 
de 100 a 300 MW, subindo para valores de 1950 a 2350 €/kW para centrais de 10 a 20 MW 
[29]. Existindo actualmente apenas duas centrais em funcionamento, as tecnologias de 
armazenamento de energia por ar comprimido CAES, não existe ainda uma base. É de 
salientar o facto de as instalações CAES realizadas à superfície apresentarem custos cerca de 
cinco vezes superiores às realizadas subterraneamente, cujas câmaras de armazenamento de 
ar comprimido se obtêm com recurso ao reaproveitamento de antigas minas de sal. 

Os sistemas de armazenamento de energia com recurso à tecnologia de 
supercondensadores têm actualmente custos de investimento que variam entre os 1950 e os 
3250 €/kW [29], englobando os custos relativos ao transporte dos sistemas, que são bastante 
elevados e variam conforme a quantidade de unidades transportadas e o seu volume. 

Os custos de investimento estimados para a instalação de sistemas de baterias de iões de 
lítio variam entre 5200 e 6500 €/kW [29]. Num futuro próximo é expectável que continue a 
ser uma tecnologia utilizada, sobretudo, em pequenos equipamentos de telecomunicações e 
outros aparelhos portáteis. Será necessário que os custos associados baixem 
significativamente para poder ser uma alternativa de armazenamento de energia 
economicamente viável em sistemas de maior potência. 

Os custos de investimento previstos para a instalação de sistemas de armazenamento por 
supercondutores (SMES) estimam-se em 500 a 650 €/kW em aplicações de 1MW, estando 
prevista a implementação de projectos que visam o melhoramento da estabilidade da rede 
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(100MW/15kWh) e compensação de potência (100MW/500kWh) terão custos de cerca de 
900€/kW e 2560€/kW, respectivamente [29]. 

Relativamente aos sistemas de armazenamento de energia por volante de inércia, 
baseando-se em sistemas para aplicações UPS já existentes, a estimativa dos custos de 
investimento varia entre 1040 e 3510 €/kW e 3 e 30 €/kWh. Por exemplo, o custo de 
investimento para um sistema de armazenamento por volante de inércia de 10MW estima-se 
em cerca de 4800 a 5610 €/kWh [29]. 

3.4 Análise global 

 
De seguida é efectuada a separação das tecnologias mencionadas no anterior capítulo, 

por aplicações de pequena e grande escala de potências. A Tabela 3.2 faz um resumo das 
principais características das tecnologias de menor potência, enquanto a Tabela 3.3 se refere 
às tecnologias de maior escala. 
 

Efectuando uma rápida análise aos dados da Tabela 1, e começando pelos sistemas de 
armazenamento indirecto, é possível verificar que os sistemas de hidrogénio associados a 
pilhas de combustível, para além de um custo de investimento ainda proibitivo, o seu 
rendimento global é muito fraco (menos de 50%), não sendo, pelas suas características 
actuais, indicada no contexto das aplicações acopladas à rede eléctrica. 

Os acumuladores electroquímicos (baterias químicas) sendo a tecnologia de 
armazenamento mais tradicional, devido à sua maturidade tecnológica e aos grandes 
desenvolvimentos nessa área, são uma ainda uma referência nesta matéria, sendo 
caracterizadas por bons níveis de densidades de energia, desde 120Wh/kg para chumbo-
ácido, atingindo 2000Wh/kg nas baterias de iões de lítio. O seu principal inconveniente reside 
na sua, relativamente, curta duração de vida cíclica de grande amplitude (apenas 100 a 1000 
ciclos), embora as baterias de iões de lítio mais recentes, operando em ciclos adequados, 
possam atingir durações de vida muito apreciáveis. As baterias electroquímicas são 
frequentemente destinadas a aplicações portáteis e ao mesmo tempo em sistemas acoplados 
à rede eléctrica para funções de socorro, nestes casos, com valores de energia armazenada 
relativamente baixos. Contudo as baterias de chumbo-ácido e níquel-cádmio são já utilizadas 
em vários projectos de armazenamento de grande escala. 

Os sistemas de ar comprimido em reservatórios são uma variante da tecnologia CAES e 
fazem a conversão de energia eléctrica em volume de ar comprimido através de 
compressores eléctricos e armazenam a energia sob a forma de ar a elevadas pressões, 
acumulando potencial mecânico. Este processo de funcionamento é acompanhado de grandes 
perdas energéticas (eventualmente valorizáveis em certas aplicações), o que faz com que o 
rendimento eléctrico seja medíocre. 

Analisando ainda a Tabela 3.2 é possível verificar que os restantes sistemas de 
armazenamento de energia mencionados (volante de inércia, supercondensadores e 
supercondutores) apresentam baixas constantes de tempo, sendo neste domínio que se 
encontram a grande maioria das aplicações comerciais existentes. Contudo podem ser 
realizados sistemas mais lentos (com constantes de tempo de cerca de 1 hora) e estender o 
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seu âmbito de aplicação. Começando pelo volante de inércia, é de referir a sua enorme 
capacidade cíclica que pode chegar a centenas de milhar de ciclos, obtendo-se tempos de 
vida útil de cerca de 30 anos em funcionamento, o que pode tornar atractivo o seu custo 
global. 

Passando agora às tecnologias de armazenamento directas: os supercondensadores, sendo 
no fundo condensadores com densidades de energia por volume e por massa muito superiores 
(10Wh/kg, atingindo 60Wh/kg nos sistemas mais sofisticados), podem atingir as capacidades 
de armazenamento necessárias, pela associação de múltiplas unidades. As constantes de 
tempo atingem normalmente poucos minutos. Os supercondutores (SMES) apresentam 
também baixas constantes de tempo, apesar de terem a vantagem de poderem responder 
rapidamente a solicitações de elevada potência. Ambas as tecnologias de armazenamento 
directo referidas oferecem rendimentos eléctricos muito altos, com vantagem para os 
supercondutores, apresentando, tal como nos sistemas de volante de inércia, tempos de vida 
útil muito longos. 

 
Tabela 3.2 — Características principais das tecnologias de armazenamento de energia de pequena 
escala [9], [31], [32], [33] 

 

 
Analisando agora a Tabela 3.3, referente às tecnologias de armazenamento de grande 

escala, e começando pelos sistemas de bombagem hidráulica, é de referir a sua maturidade 
tecnológica, fruto de décadas de experiência e inúmeras aplicações realizadas. Os 
rendimentos obtidos variam entre os 65 e os 80% dependendo das características da 
instalação. O constrangimento principal é a necessidade de condições de relevo adequadas, 
de modo a permitir a existência de reservatórios a cotas distintas. 

O armazenamento de ar comprimido em cavernas (CAES) é uma tecnologia relativamente 
madura em aplicações de grande potência, com algumas instalações realizadas. A sua 
instalação é limitada aos locais com formações geológicas favoráveis que permitam dispor de 
grandes cavidades subterrâneas (antigas minas de sal, por exemplo). O rendimento é relativo 

Tecnologia de 
Armazenamento

Hidrogénio Electroquímico
Ar comprimido 

em reservatórios 
Volante de 

inércia
Supercondensadores Supercondutores

Densidade de energia 300 a 600 Wh/kg

20 a 120 Wh/kg 

(Pb), 2000 Wh/kg 

(Li-ion)

8 Wh/kg 1 a 5 Wh/kg 10 a 60 Wh/kg 1 a 5 Wh/kg

Capacidade na todas 1 a 10 kWh 1 a 10 kWh 1 a 100 kWh 1 a 100 kWh

Constante de tempo

desde horas a 

vários dias 

(autodescarga 

reduzida)

desde 10 minutos 

(NiCd) a 10 horas 

(Pb)

desde horas a 

vários dias 

(autodescarga 

reduzida)

até 1 hora até 1 minuto

desde poucos 

segundos a alguns 

minutos

Nº ciclos 2000

100 a 1000 (Pb), 

10000 (Li-ion) 

(degradação 

química)

1000 a 10000 

(fadiga mecânica)

10000 a 100000 

(fadiga 

mecânica)

10000 a 100000 10000 a 100000 

Nº ciclos / ano 320
250 (Pb), 600 (Li-

ion)
320 800 1000 300

Rendimento eléctrico (%) 30 a 50 70 a 80 30 a 50 80 a 90 80 a 90 > 90

Conhecimento do estado de 

carga

Fácil (medição do 

enchimento do 

H2)

Difícil (parâmetros 

variáveis)

Fácil (medição da 

pressão)

Fácil (medição da 

velocidade)
Fácil (medição da tensão)

Fácil (medição da 

corrente)

Custo do armazenamento 

(€/kWh)
15

60 (Pb), 500 (Li-

ion)
nd 3640 26000 195000

Custo investimento (€/kW) 6000

250 a 300 (Pb), 

5200 a 6500 (Li-

ion)

nd 1450 a 5610 1950 a 3250 500 - 650

Custo O&M (€/kW-ano) 30 20 (Pb), 15 (Li-ion) nd 10 2 10

Tempo de vida útil (anos) 10 5 (Pb), 20 (Li-ion) 30 30 d 30
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neste tipo de tecnologia, visto ser necessário aquecer o ar numa câmara de combustão antes 
de distendê-lo na turbina, recorrendo à queima de combustível (normalmente o gás natural), 
embora o valor de 50% de rendimento global seja um valor razoavelmente aproximado. 

Os sistemas de armazenamento sob a forma de energia térmica apesar de serem uma 
tecnologia bastante recente revelam-se bastante promissores, pelas suas características 
ecológicas e capacidade inercial térmica. A implementação dos tanques de calor não se 
prende com constrangimentos geográficos e a as perdas por auto-descarga são relativamente 
baixas, sobretudo se o sistema for de grandes dimensões. 
 
Tabela 3.3 — Características principais das tecnologias de armazenamento de energia de grande escala 
[9], [31], [32], [33] 

 

 
Feita a comparação entre as características oferecidas pelas tecnologias de 

armazenamento de energia estudadas neste documento, tendo em conta os critérios 
avaliados e em forma de resumo, é possível estabelecer algumas correspondências entre 
estas e os objectivos e funções que se propõem desempenhar. 

 
Para sistemas de pequenas dimensões (alguns kWh), situados em zonas isoladas e 

alimentados por fontes intermitentes de energia, a autonomia é uma característica muito 
relevante, sendo que nesta categoria as baterias electroquímicas chumbo-ácido representam 
uma boa opção, apresentando um bom compromisso entre o desempenho e os custos 
associados. As baterias de iões de lítio, embora caracterizadas por uma performance muito 
superior, têm ainda custos de investimento relativamente desvantajosos, face às baterias 
chumbo-ácido. O mesmo se passa no caso de aplicações em sistemas de algumas centenas de 
kWh, onde as baterias de chumbo-ácido são ainda as mais utilizadas em detrimento das 
baterias de iões de lítio, pela mesma razão, sendo que as restantes soluções de 
armazenamento são pouco eficientes ou apresentam custos proibitivos. 

 

Tecnologia de Armazenamento Electroquímico Bombagem
Ar comprimido em 

cavernas
Térmico

Densidade de energia
33 (Pb) a 100 (Li-

ion) kWh/t
1 kWh/m3 para queda 

de 360m

12 kWh/m3 para 

pressão de 100bar
200 kWh/m3

Capacidade 0,1 a 40 MWh 1000 a 100000 MWh 100 a 10000 MWh
1000 a 100000 

MWh

Gama de potências 0,1 a 10 MW 100 a 1000 MW 100 a 1000 MW 10 a 100 MW

Rendimento eléctrico (%) 70 65 a 80
50 (c/ mistura de gás 

natural)
60

Instalações existentes 40 MWh / 10 MW 100000 MWh / 1000 MW 600 MWh / 290 MW nd

Custo do armazenamento (€/kWh)
200 (Pb) a 2000 (Li-

ion)
120 150 50

Custo investimento (€/kW)
300 (Pb) a 3000 (Li-

ion)

3500 a 4300 (inst. raiz), 

800 a 3900 (upgrade)
780 a 2350 350 a 1000

Custo O&M (€/kW-ano) 20 (Pb), 15 (Li-ion) 5 4 nd

Tempo de vida útil (anos) 5 (Pb), 20 (Li-ion) 50 30 nd

Maturidade Elevada Elevada
Algumas aplicações 

realizadas
Reduzida



 

38  Comparação Técnico-Económica 

38 

Quando o objectivo é fornecer energia para compensação de produção em horas de pico 
de consumo, sendo necessária a utilização de sistemas de armazenamento de grandes 
capacidades (vários MWh), a tecnologia de ar comprimido e a bombagem hidráulica são boas 
escolhas, muito embora a hipótese da sua realização seja fortemente condicionada, devido às 
razões já apresentadas. 

 
Para aplicações onde o propósito é o melhoramento da qualidade da energia, os factores 

mais relevantes são a obtenção de valores de potência de transmissão elevados, 
disponibilizando uma grande quantidade de energia num curto espaço de tempo, e a grande 
capacidade cíclica do sistema. As soluções mais eficazes são os volantes de inércia, os 
supercondensadores e os supercondutores. 

 
De entre as soluções possíveis, as baterias chumbo-ácido são as que melhor satisfazem o 

maior número de aplicações, muito pelo facto do seu custo de investimento ser bastante 
inferior, embora pequem pelo baixo tempo de vida útil. As baterias níquel-cádmio apesar de 
terem utilização em situações particulares, têm baixo rendimento, quando comparadas com 
as baterias de iões de lítio além dos custos associados serem também elevados, sendo 
preteridas na maior parte das aplicações pelas baterias chumbo-ácido, que como já foi 
referido apresentam custos bastante inferiores. 

As pilhas de combustível são ainda uma tecnologia bastante recente e imatura em 
aplicações de redes de energia, apesar já se terem realizado grandes avanços em relação aos 
primeiros sistemas. 

Em relação aos sistemas destinados à associação com sistemas de produção de energia 
intermitentes de grande escala, os sistemas de bombagem hidráulica e de armazenamento 
térmico são os mais adequados, tendo a capacidade de satisfazer as solicitações energéticas 
das cargas quando a fonte de energia renovável não se encontra disponível. 

 

3.5 Conclusões 

Após a análise técnico-económica das tecnologias de armazenamento de energia 
existentes, é possível aferir que existe um grande número de variáveis a ter em conta no 
momento da escolha de um determinado sistema de armazenamento para uma aplicação 
específica. Torna-se necessário um estudo muito aprofundado de cada caso em particular de 
modo a obter os resultados pretendidos, através da selecção e projecto do sistema de 
armazenamento. 

Os diferentes atributos técnicos tais como os valores de densidade de energia, capacidade 
de armazenamento e gamas de potência existentes, devem ser conjugados com os custos 
associados ao investimento, manutenção e operação, de modo a obter resultados satisfatórios 
ao nível técnico e simultaneamente a viabilizar economicamente os projectos. 

O armazenamento de energia desempenha um papel importantíssimo na capacidade do 
sistema eléctrico de energia utilizar eficientemente a energia proveniente de fontes de 
produção intermitentes. Ao mesmo tempo permite ajudar a solucionar problemas 
relacionados com independência energética de sistemas isolados baseados em fontes de 
energia com eólica ou solar. 
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Actualmente o armazenamento de energia de grande escala é conseguido sobretudo 
recorrendo a accionamentos hidroeléctricos com capacidade de bombagem. Em Portugal essa 
é a solução mais adoptada. Adicionalmente foram já implementadas medidas com vista ao 
melhor aproveitamento das favoráveis características hidrológicas do país. O Plano Nacional 
de Barragens com Elevado Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH) foi aprovado pelo Governo em 
2007 e visa aumentar e auxiliar a produção de energia renovável e reduzir a dependência 
energética do exterior, através da instalação de centrais hidroeléctricas reversíveis.  

Relativamente a aplicações de menor escala, os sistemas baseados em tecnologias de 
supercondutores, supercondensadores e volantes de inércia oferecem capacidade de resposta 
rápida, assim como comutação rápida entre o estado de carga e o estado de descarga. 

No futuro é desejável que a produção de energia tenha origem em fontes renováveis e 
distribuídas de modo a diminuir as perdas relacionadas com o transporte de energia, indo de 
encontro ao objectivo da formação de uma rede de energia inteligente. O desenvolvimento e 
expansão da implementação de sistemas de armazenamento de energia têm um papel 
preponderante nesse propósito. 
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Capítulo 4  

 

Caso de Estudo 

4.1 Introdução 

Neste capítulo irá ser apresentada a descrição do Edifício Solar XXI, cuja instalação 
consumidora/produtora de energia foi objecto de estudo, referindo-se as principais 
características técnicas do mesmo e os comportamentos energéticos ao nível do consumo e 
da produção de energia fotovoltaica. 

Far-se-á uma pequena consideração sobre o conceito de miniprodução, assim como da 
legislação aplicável em vigor e da rentabilidade esperada. 

Irão ser considerados três cenários de exploração da instalação e estudadas as vantagens 
e desvantagens de cada um, sendo que o primeiro a ser apresentado corresponde à actual 
forma de gestão energética do edifício, e os restantes dois procuram simular e prever 
resultados técnicos e económicos partindo de determinados princípios que irão ser descritos 
posteriormente. 

4.2 Descrição do Edifício Solar XXI 

O Edifício Solar XXI foi projectado e concebido utilizando aplicações tecnológicas e 
conceitos relacionados com eficiência energética e fontes de energia renovável, de forma a, 
por um lado torná-lo num projecto peculiar pelas suas qualidades energéticas, e por outro 
permitir a demonstração efectiva de temas relacionados com as actividades desenvolvidas 
pelo Laboratório Nacional de Energia e Geologia – LNEG. 
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Figura 4.1 – Entrada principal do Edifício Solar XXI [34] 

 
É um edifício em que os conceitos e tecnologias renováveis de várias áreas, foram 

incluídos desde o seu projecto e que foi pensado procurando optimizar ao máximo o consumo 
energético, proporcionando ao mesmo tempo uma experiência de utilização das infra-
estruturas prática e confortável. 

Além da introdução de medidas construtivas de grande impacto nas condições de conforto 
térmico no interior do edifício, este foi concebido de forma que a orientação dos seus 
elementos fosse favorável às mudanças atmosféricas e à posição do sol ao longo do ano, 
tendo sido equipado com medidas passivas de arrefecimento, através de sistemas de 
ventilação natural e vãos envidraçados orientados a Sul, devidamente protegidos da radiação 
solar, garantindo assim elevados ganhos solares no Inverno e sombreamento no Verão. 

Relativamente às medidas activas de aproveitamento e produção de energias de origem 
renovável, o Edifício Solar XXI está equipado com módulos fotovoltaicos na fachada principal 
a Sul e no parque de estacionamento do complexo. Os painéis fotovoltaicos foram integrados 
na própria arquitectura do edifício, contribuindo para uma aparência visual distinta e 
harmonia entre os elementos. Ao mesmo tempo a sua localização e posição, foram estudadas 
de forma a conseguir o melhor aproveitamento solar possível. 

O Edifício Solar XXI conta com sistemas de monitorização e análise de resultados 
avançados, permitindo registar e estudar o comportamento de toda a instalação ao longo do 
tempo. O sistema monitoriza, entre outros parâmetros, a evolução das temperaturas 
ambiente nas divisões do edifício e a energia produzida pelos módulos fotovoltaicos face à 
energia consumida na instalação. 

O edifício é monitorizado desde a sua inauguração, em 2006, sendo de salientar que cerca 
quase 80% dos seus consumos energéticos provêm da energia renovável produzida na própria 
instalação [34]. 

4.3 Descrição do sistema fotovoltaico estudado 

 
A potência instalada nos módulos fotovoltaicos do Edifício Solar XXI (Figura 4.1) totaliza, 

neste momento, os 30kW, em que 12kW são respectivos aos módulos de silício multicristalino 
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(mSi) instalados na fachada Sul do edifício (Figura 4.2), sendo os restantes 18kW produzidos 
pelos módulos de silício amorfo (aSi) e de disseleneto de cobre índio (CIS) instalados no 
parque de estacionamento (Figura 4.3). Estes últimos (módulos de CIS) foram colocados em 
funcionamento apenas no final do mês de Dezembro de 2011, o que acrescentou à instalação 
12kW de potência instalada, totalizando os actuais 30kW, que anteriormente se situavam em 
apenas 18kW. 

Assim sendo, há que ter em conta na análise dos dados sobre irradiação anual, potência 
de pico e produtividade, apresentados a seguir, que estes reportam a 2006 e 2007, altura em 
que estavam em funcionamento apenas os módulos de mSi (fachada) e aSi (primeira linha do 
parque de estacionamento). 

 

 
Figura 4.2 – Integração dos módulos fotovoltaicos na fachada Sul do edifício [34] 

 

 
Figura 4.3 – Módulos fotovoltaicos instalados no parque de estacionamento [34] 

 
Na Tabela 4.1 são apresentados os valores da irradiação solar e produtividade anuais do 

sistema fotovoltaico instalado na fachada Sul, relativos à energia eléctrica entregue à saída 
dos inversores, por unidade de potência de pico instalada. A central fotovoltaica da fachada 
Sul entregou à rede eléctrica 950 kWh/kW em 2006 e 1004 kWh/kW em 2007. 
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Em termos de valores de produtividade máxima diária, por unidade de potência de pico 
instalada, os módulos fotovoltaicos da fachada Sul registaram 5,5 kWh/kW entre os meses de 
Novembro e Fevereiro. Os valores mínimos foram registados nos meses de Junho e Julho e 
rondaram os 2 kWh/kW. 

 
Tabela 4.1 — Valores da produtividade anual da central fotovoltaica da fachada [34] 

 
 
Por sua vez, na Tabela 4.2 são apresentados os valores da irradiação solar e produtividade 

anuais do conjunto de painéis instalados no parque de estacionamento, relativos à energia 
eléctrica entregue à saída dos inversores, por unidade de potência de pico instalada. A 
central fotovoltaica do parque de estacionamento entregou à rede eléctrica 1368 kWh/kW 
em 2006 e 1401 kWh/kW em 2007. 

A central do parque de estacionamento registou valores de produtividade máxima diária, 
por unidade de potência de pico instalada, superiores a 8 kWh/kW nos meses de Maio a 
Setembro e valores mínimos de cerca de 2,5 kWh/kW no mês de Dezembro. 

 
Tabela 4.2 — Valores da produtividade anual da central fotovoltaica do parque de estacionamento [34] 

 
 
Tendo como base os valores medidos, adquiridos pelo sistema de monitorização do 

edifício, são apresentadas nas figuras seguintes a evolução anual da irradiação diária e da 
energia eléctrica produzida diariamente em corrente alternada [34], na central fotovoltaica 
da fachada do edifício (Figura 4.4) e na central fotovoltaica do parque de estacionamento 
(Figura 4.5). 

 

Ano
Potência pico 

instalada   
(kW)

Irradiação 
anual 

(kWh/m2)

Produtividade 
(kWh/kW)

2006 12,16 1118 950
2007 12,16 1193 1004

Ano
Potência pico 

instalada   
(kW)

Irradiação 
anual 

(kWh/m2)

Produtividade 
(kWh/kW)

2006 6 1799 1368
2007 6 1781 1401
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Figura 4.4 – Evolução anual da irradiação solar diária e da energia eléctrica produzida diariamente em 
AC pela central fotovoltaica da fachada do edifício em 2007 [34] 

 

 
Figura 4.5 – Evolução anual da irradiação solar diária e da energia eléctrica produzida diariamente em 
AC pela central fotovoltaica do parque de estacionamento em 2007 [34] 

4.4 Produção fotovoltaica e consumo de energia eléctrica 

Os valores diários da energia eléctrica que, em média, foi produzida pelo conjunto dos 
módulos fotovoltaicos instalados na fachada do edifício e no parque de estacionamento, até 
2009, totalizaram 54 kWh, dos quais 31 kWh foram produzidos pela central da fachada e 23 
kWh no parque de estacionamento. 

Desde o início do seu funcionamento até ao ano de 2009, o Edifício Solar XXI registou um 
consumo médio diário de cerca de 78 kWh, sendo que a produção totalizada pelas duas 
centrais fotovoltaicas representou 78% do total da energia eléctrica consumida no edifício 
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[34], como apresentado na Tabela 4.3. A Figura 4.6 ilustra as potências consumidas e 
produzidas no edifício, mensalmente, desde Janeiro de 2006 até Maio de 2009. 

Já no ano de 2011 (Tabela 4.4 e Figura 4.7), com a instalação da segunda linha de 
módulos fotovoltaicos no parque de estacionamento, a produção média diária dos sistemas PV 
no Edifício Solar XXI passou a 104kWh, verificando-se, nesse ano, o consumo médio diário de 
99,2kWh1. A comparticipação dos módulos PV no fornecimento de energia eléctrica passou a 
104%, em média. 

 
Tabela 4.3 — Valores médios diários da energia eléctrica produzida e consumida no Edifício Solar XXI, 
até 2009 [34] 

 

 
Tabela 4.4 — Valores médios diários da energia eléctrica produzida e consumida no Edifício Solar XXI, 
em 20111 

 

 

 
Figura 4.6 – Produção mensal de electricidade das centrais fotovoltaicas e consumo médio mensal entre 
2006 e 2009 [34] 

 

                                                 
1 Dados cedidos pela equipa técnica do Edifício Solar XXI 

Consumo  
(kWh)

Comparticipação 
fornecimento de 

energia (%)

PV 
Parque

PV 
Fachada

PV Total Solar XX PV / Consumo

23 31 54 78 78

Energia produzida          
(kWh)

Consumo  
(kWh)

Comparticipação 
fornecimento de 

energia (%)

PV 
Parque

PV 
Fachada

PV Total Solar XX PV / Consumo

75,0 29,0 104,0 99,2 104,8

Energia produzida          
(kWh)
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Figura 4.7 – Produção mensal de electricidade das centrais fotovoltaicas e consumo médio mensal em 
20111 

 

4.5 Considerações sobre miniprodução 

4.5.1. Introdução 

A miniprodução consiste em produzir electricidade para venda à EDP, através de 
instalações de média potência, ligadas em baixa ou em média tensão. A potência instalada 
pode variar desde 4 KW até 250 kW. A miniprodução é um investimento seguro, em que a 
rentabilidade é garantida pela tarifa subsidiada que foi fixada pelo Estado [37]. 

 
4.5.2. Legislação 

O regime jurídico aplicável à miniprodução foi estabelecido pelo DL 34/2011, de 8 de 
Março. Neste diploma são definidos diversos aspectos, tais como o papel das várias entidades 
envolvidas na miniprodução (produtores, instaladores, comercializadores EDP, DGEG, etc.), 
os requisitos para o licenciamento das instalações e o valor inicial da tarifa subsidiada 
aplicável a cada tecnologia. Entretanto, o valor da tarifa foi revisto com a publicação da 
portaria nº 285/2011. 

Têm acesso à actividade de miniprodução todas as entidades que sejam titulares de um 
contrato de compra de electricidade, incluindo indivíduos, empresas, condomínios, entidades 
públicas, etc. A lei prevê ainda a possibilidade de uma entidade terceira proceder à 
instalação e exploração de uma unidade de miniprodução, ao abrigo de um contracto escrito 
celebrado com o titular do contrato de compra de energia. 

As unidades de miniprodução têm que estar localizadas junto de instalações de consumo 
de electricidade, estando a potência máxima de produção limitada a 50% da potência 
contratada para consumo. Em regra, a quantidade de energia produzida anualmente não pode 
ser superior ao dobro da quantidade de energia consumida anualmente, salvo nos casos em 
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que a unidade de miniprodução seja explorada por uma entidade terceira (i.e. que não o 
titular do contrato de compra de electricidade) [35]. 

O DL 34/2011 classifica as instalações de miniprodução em três escalões, em função da 
potência: 

• Escalão I: até 20 kW 

• Escalão II: 20 a 100 kW 

• Escalão III: 100 a 250 kW 
 
4.5.3. Rentabilidade 

A energia produzida por um sistema de miniprodução é integralmente vendida à EDP (ou 
outro comercializador) a um preço fixo durante os primeiros 15 anos. O preço depende da 
tarifa bonificada em vigor na altura da emissão do certificado de exploração, da tecnologia 
de produção empregue e do escalão de potência da instalação. Para as unidades do escalão I 
o preço de venda é calculado directamente com base na tarifa de referência, para as 
unidades dos escalões II e III o preço é apurado através de um leilão em que os candidatos 
oferecem descontos sobre a tarifa de referência.  

A tarifa de referência estabelecida para 2012 pela portaria nº 285/2011 é de 215 €/MWh. 
Este valor está limitado às primeiras instalações licenciadas, até se perfazer a quota prevista 
na lei de 30 MW, após o que a tarifa será reduzida. 

A tarifa aplicável a cada tecnologia de produção é definida em percentagem da tarifa de 
referência em vigor. A Tabela 4.5 mostra as percentagens aplicáveis às diferentes tecnologias 
miniprodução previstas na legislação. 

 
Tabela 4.5 — Tarifas de remuneração da miniprodução para diferentes tecnologias [35] 

 

 
Após os primeiros 15 anos de funcionamento de uma unidade de miniprodução a energia 

passa a ser vendida em regime de mercado, nas mesmas condições das grandes centrais de 
produção. Neste regime o preço da electricidade varia fortemente em função das condições 
de mercado (consumo, preço do petróleo, e outros). A Figura 4.8 ilustra a evolução do preço 
de venda de uma instalação de miniprodução licenciada em 2012, com base num cenário em 
que o preço médio inicial da energia em mercado é de 50 €/MWh e aumenta 5% ao ano.  

 

Tecnologia de 
produção

Percentagem 
da tarifa de 
referência   

(%)

Valor em 
Janeiro 2012 

(€/MWh)

Solar fotovoltaica 100 215
Eólica 80 172
Hídrica 50 108
Biogás 60 129
Biomassa 60 129
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Figura 4.8 – Cenário de evolução da tarifa de venda à rede para um sistema solar fotovoltaico [35] 

 
A rentabilidade de um sistema de miniprodução solar é determinada, não só pelo preço 

de venda, mas também pela produtividade da instalação e pelo custo do investimento inicial. 
A produtividade da instalação depende de diversos factores, tais como a quantidade de horas 
de sol disponíveis anualmente no local, as condições de implantação dos painéis solares e a 
eficiência dos equipamentos utilizados. O valor do investimento inicial depende das 
características específicas de cada instalação, da potência do sistema e da eventual opção 
por um sistema de seguimento solar. Em geral, dentro de um mesmo escalão, as instalações 
de maior potência são mais rentáveis, porque alguns custos são fixos e independentes da 
potência instalada [35]. 

 
 

4.6 Estudo dos cenários considerados 

4.6.1. Introdução 

Neste ponto do documento irão ser apresentados os cenários considerados no caso de 
estudo, assim como os pressupostos em que se baseiam os cálculos e raciocínios levados a 
cabo na aquisição dos resultados obtidos 

Foram considerados três cenários principais, cujas diferenças consistem no modo de 
exploração e gestão da instalação e consequentemente das características técnicas 
associadas, em particular da integração de um sistema de armazenamento de energia com o 
sistema de produção fotovoltaica existente no Edifício Solar XXI. 

Os resultados, obtidos através da colocação de várias hipóteses de exploração, servirão 
para comparar e avaliar a viabilidade económica e técnica dos diversos cenários 
considerados, de modo a identificar as conjunturas a que melhor se adequam e em quais 
delas a sua contribuição possa ser uma mais valiosa. 

a 
 

4.6.2. Pressupostos 

A elaboração deste estudo partiu de determinados pressupostos relativos a 
particularidades operacionais do sistema de produção e armazenamento de energia eléctrica, 
assim como ao consumo energético do edifício e às variáveis inerentes ao problema, que 
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permitiram estudar alguns aspectos técnicos e económicos e simular comportamentos do 
sistema. Desta forma foi possível analisar, de uma forma geral, parâmetros como as potências 
eléctricas apropriadas à instalação estudada e os custos e proveitos esperados em cada 
cenário, segundo as considerações tomadas e a variação das suas grandezas, sem o recurso a 
algoritmos exaustivos. 

O cálculo das potências relativas ao consumo do Edifício Solar XXI e à produção PV da 
central existente, teve como base os diagramas de cargas e de produção médios diários 
verificados em cada mês, tendo-se considerado que para cada mês os diagramas de cargas e 
de produção diários respectivos se repetem todos os dias. Isto deveu-se ao facto de terem 
sido esses os dados adquiridos, sendo no entanto possível efectuar a substituição destes, na 
folha de cálculo utilizada, por dados reais, recalculando novos valores. 

Apesar do sistema de produção PV, de que é dotado o edifício, ser constituído por 
conjuntos de módulos PV de diferentes tecnologias, distribuídos pela fachada e parque de 
estacionamento, a análise efectuada pressupõe que a potência produzida seja o somatório 
dos conjuntos, permitindo assim tratar o sistema de produção como um todo. 

No estudo do terceiro cenário, em que é introduzida a variável relativa à possibilidade de 
armazenamento de energia, é considerado que a energia acumulada serve prioritariamente o 
consumo interno do edifício, sendo o valor da energia acumulável limitada pela capacidade 
do sistema de armazenamento e estando prevista a injecção do excedente da energia PV 
produzida, que não é armazenável nem consumida, na rede eléctrica, remunerada pela tarifa 
de venda. Deste modo o sistema de armazenamento de energia pode ser visto como um 
factor cujo interesse reside no acréscimo da independência energética do edifício, pela 
diminuição da energia consumida proveniente da rede de distribuição, dependendo ao mesmo 
tempo das tarifas de compra e venda aplicadas, variáveis essas que alteram os resultados 
económicos obtidos. 

Assim sendo, outra das considerações a reter diz respeito às tarifas de compra e venda de 
energia eléctrica, utilizadas para efectuar os cálculos económicos. 

Quanto à tarifa de venda de energia à rede eléctrica, o cálculo foi realizado partindo do 
pressuposto que a mesma é constante, obtendo-se a mesma remuneração em todos os 
períodos. Foi também tido em consideração o valor remuneratório previsto na legislação 
aplicável (0,25€/kWh), referida anteriormente, para a produção de energia através de 
centrais fotovoltaicas. 

Relativamente à tarifa de compra de energia à rede de distribuição, os cálculos 
económicos basearam-se num valor, considerado razoável, de 0,1€/kWh. 

Os valores de ambas as tarifas foram, no entanto, variados ao longo do estudo dos 
cenários, de forma a avaliar e explorar os comportamentos do sistema com a variação das 
mesmas. 

Com respeito aos estudos económicos de amortização de investimento levados a cabo no 
estudo do terceiro cenário, é de referir que foram consideradas taxas de inflação anual e de 
desconto de 1% e 6,5%, respectivamente. 
 

4.6.3. Cenário 1 

O primeiro cenário estudado é representativo da presente realidade, em termos de 
exploração, da instalação do Edifício Solar XXI, efectuando desta forma a constatação e a 
análise dos factores e grandezas nela verificados actualmente. 
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Neste cenário, a energia produzida pelos módulos PV serve apenas para o abastecimento 
energético do próprio edifício, resultando na diminuição da energia eléctrica consumida da 
rede de distribuição e consequentemente na atenuação dos custos relativos à compra de 
energia eléctrica ao distribuidor. 

Pela análise dos diagramas diários é possível verificar os níveis de consumo e de produção 
de energia ao longo do dia. A título de exemplo, e de modo a representar um mês de Inverno 
e um mês de Verão, apresenta-se na Figura 4.9 o diagrama de consumo e produção diária 
considerado, para um dia típico do mês de Janeiro, sendo a Figura 4.10 relativa a um dia 
típico do mês de Julho. 

 

 

Figura 4.9 – Diagrama de cargas e de produção diários de um dia do mês de Janeiro 

 

 

Figura 4.10 – Diagrama de cargas e de produção diários de um dia do mês de Julho 
 

Naturalmente, os consumos de energia verificados nos meses de Inverno são bastante 
superiores aos consumos dos meses de Verão, devido ao aumento de energia dispendida com 
sistemas de aquecimento. Inversamente, os níveis de energia produzida são bastante mais 
elevados nos meses de Verão do que nos meses de Inverno, devido à maior irradiação solar a 
que estão expostos os módulos PV. No caso do Edifício Solar XXI, a energia consumida por 
sistemas de climatização no Verão é particularmente reduzida, devido às características de 
arrefecimento natural referidas anteriormente, na descrição do edifício. 
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Neste cenário, devido ao facto de não ser utilizado qualquer tipo de armazenamento de 
energia, verifica-se que nos períodos de tempo em que a produção PV é superior à carga 
consumida no edifício, o excedente de energia produzida é desperdiçada, permitindo contudo 
a diminuição da energia absorvida da rede de distribuição, e consequentemente os custos 
associados, havendo períodos em que os consumos energéticos do edifício são integralmente 
assegurados pela produção do seu sistema PV. 

Na Figura 4.11 está representado o balanço entre a energia consumida e produzida no 
edifício ao longo do ano, segundo os diagramas de cargas e de produção PV considerados 
neste exercício. 

 

 

Figura 4.11 – Balanço energético entre a energia produzida e consumida ao longo de um ano 

 
O balanço energético é negativo quando a energia consumida é superior à energia PV 

produzida, o que pela análise da Figura 4.11, acontece a partir do mês de Novembro até ao 
mês de Março. Nos restantes meses do ano o balanço passa a ser positivo e, fazendo-se a 
analogia com o caso anterior, verifica-se que é nos meses de verão que a diferença positiva é 
mais elevada. 

Depois da análise da variação das potências consumidas e produzidas ao longo do ano, 
bem como do balanço energético resultante, é importante extrair conclusões relativas aos 
benefícios económicos que as centrais de produção PV trazem à instalação que servem. 

Considerando que a energia produzida, quando disponível, é subtraída a cada instante ao 
consumo total do edifício, a diferença resultante, quando positiva, corresponde à parcela de 
energia consumida no edifício, proveniente da rede de distribuição. 

Os custos verificados neste cenário prendem-se então com a multiplicação do valor da 
energia absorvida da rede de distribuição pela tarifa de compra de energia eléctrica. Neste 
caso foi considerado que o custo de aquisição da energia à rede de distribuição tem um valor 
constante de 0,1€/kWh, independentemente do período em que é consumida, sendo no 
entanto possível, através da manipulação da folha de cálculo concebida, a alteração horária 
dos custos. 

Pela análise da Tabela 4.6 é possível comparar os encargos relativos à aquisição de 
energia eléctrica ao distribuidor, verificados no presente cenário, com aqueles que se 
verificariam se não existisse contribuição da produção PV. 
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Tabela 4.6 — Custos de aquisição de energia à rede de distribuição com e sem produção PV 

 
 

Com a actual estratégia de exploração da instalação do Edifício Solar XXI, e adoptando os 
diagramas de cargas e de produção considerados, é então possível fazer uma poupança anual 
de cerca de 73% na energia comprada ao distribuidor, o que apesar da, já referida, energia 
PV desperdiçada, representa uma diminuição substancial dos custos de aquisição de energia 
eléctrica. 

 
4.6.4. Cenário 2 

O segundo cenário a entrar em consideração consiste na hipótese de aproveitar toda a 
energia produzida pelos módulos PV da instalação para injecção na rede de distribuição, 
garantindo uma remuneração fixa de 0,25€/kWh. Deste modo, a potência necessária para 
suprir os consumos energéticos do edifício seria integralmente suprida pela energia comprada 
à rede de distribuição tendo esta um custo de 0,1€/kWh. 

Naturalmente, esta hipótese implica custos e proveitos económicos diferentes dos do 
cenário anterior, e a sua atractividade decresce segundo a diminuição da tarifa de venda de 
energia eléctrica e o aumento do valor da tarifa de compra. 

Na Figura 4.12 está representada a evolução dos custos e proveitos, relativos à energia 
consumida e produzida, respectivamente, ao longo do ano para as tarifas e diagramas de 
cargas e produção considerados. 

 

Mês
Custos Energia 
Consumida da 
Rede s/ PV (€)

Custos Energia 
Consumida da 
Rede c/ PV (€)

Poupança c/ 
PV (€)

1 398 232 165

2 397 232 165

3 319 57 262

4 279 38 241

5 283 39 244

6 233 32 202

7 274 35 239

8 238 29 209

9 266 34 232

10 282 42 239

11 321 121 200

12 290 91 199

Total 3580 982 2598
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Figura 4.12 – Energia consumida e produzida no Edifício Solar XXI ao longo do ano 

 
Partindo dos valores considerados é possível concluir, que este cenário é mais atractivo, 

que os cenários anteriores, uma vez que a tarifa de venda de energia é bastante superior à 
tarifa de compra, ou seja, os proveitos originados pela venda de toda a energia produzida à 
rede de distribuição superam a atenuação dos custos de compra conseguida com o 
aproveitamento da produção PV para consumo interno do edifício. 

A Tabela 4.7 inclui os valores dos custos e proveitos económicos ao longo dos meses do 
ano, e o balanço entre os mesmos. Estes foram obtidos através do produto das potências 
consumidas e produzidas pelas tarifas respectivas. 

 
Tabela 4.7 — Custos e proveitos económicos associados à compra e venda de energia à rede de 
distribuição ao longo do ano 

 

 
É constatável que, para os diagramas de cargas e produção utilizados, todos os meses 

apresentam proveitos económicos de valor superior aos custos calculados, notando-se um 
balanço fortemente positivo, especialmente nos meses de Verão. 
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Balanço (€)

1 398 414 16

2 397 414 16

3 319 795 476

4 279 899 620

5 283 889 606

6 258 983 725

7 274 985 711

8 238 907 669

9 266 929 662

10 282 806 524

11 321 526 205

12 290 541 251

TOTAL 3605 9088 5482
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Ao contrário do primeiro cenário considerado neste estudo, que permite a diminuição da 
energia absorvida da rede, o presente aborda o modo de exploração da instalação de forma 
completamente diferente pois além de não agir como um método de diminuição da 
dependência energética do edifício, baseia-se no princípio da venda à rede da totalidade da 
potência produzida. Assim, e devido aos valores atribuídos às tarifas de compra e venda de 
energia, superior para a segunda, e aos diagramas de cargas e produção considerados, este 
cenário permite a obtenção de lucros, o que não acontecia com o primeiro cenário estudado. 

 
4.6.5. Cenário 3 

No terceiro cenário foi introduzida no problema a variável correspondente à possibilidade 
de acumulação da energia produzida pelos módulos fotovoltaicos, através da integração de 
um sistema de armazenamento de energia na instalação do Edifício Solar XXI. Assim o 
terceiro cenário pode ser considerado uma evolução operacional em relação ao modo de 
exploração efectivamente praticada no edifício na actualidade. 

Partindo então do primeiro cenário e adicionando a habilitação da instalação do edifício 
para armazenar energia, foi elaborada uma folha de cálculo cujo raciocínio se baseia nos 
princípios referidos de seguida: 

• A instalação absorve apenas a energia eléctrica proveniente da rede de distribuição 

necessária para suprir os seus consumos, caso exista um défice entre o somatório da 

energia produzida pelo conjunto dos módulos PV e da energia eventualmente 

acumulada no sistema de armazenamento e o consumo do edifício a cada instante. 

• A energia consumida, com origem na rede de distribuição, é cobrada à tarifa de 

compra. 

• Nos períodos em que a energia produzida pelos painéis fotovoltaicos é superior à 

carga verificada no edifício, a mesma é direccionada para o sistema de 

armazenamento, efectuando a recarga do mesmo. 

• Nos períodos em que a energia produzida é superior ao consumo do edifício e, 

simultaneamente, o sistema de armazenamento tenha atingido a sua capacidade 

máxima, não podendo assim acumular mais energia, a diferença energética 

resultante é injectada na rede de distribuição e remunerada à tarifa de venda, a cada 

instante. 

• Os resultados obtidos foram calculados através de um processo de cálculo que 

considera 1 ano de extensão, diariamente, e em que é possível alterar os diagramas 

de cargas e de produção para cada dia individualmente, embora se tenha considerado 

apenas um diagrama de cargas e um de produção distintos para cada mês, repetindo-

se estes em todos os dias do mês respectivo. 

• A folha de cálculo elaborada permite a definição de diferentes capacidades de 

armazenamento, com diferentes rendimentos associados que são definidos pelo 

utilizador e dependem da eficiência da tecnologia de armazenamento escolhida. 
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Assim para efeito de cálculo de potências é utilizado o valor da capacidade afectado 

do rendimento respectivo, enquanto para efeito de cálculos económicos é 

considerado o valor da capacidade, sendo que os custos de investimento e de 

operação e manutenção se definem em €/kWh. 

• No caso de existir energia acumulada no sistema de armazenamento no final de cada 

dia, a mesma transita para o dia seguinte. 

• É possível definir um valor inicial de energia armazenada no início do processo de 

cálculo, de modo a simular diferentes estados de carga iniciais do sistema de 

armazenamento. 

 
De seguida irão ser demonstrados alguns comportamentos do sistema modelizado, ao nível 

das potências consumidas, produzidas e armazenadas, testando situações limite, através da 
variação das grandezas, de forma a retirar algumas conclusões sobre o processo de 
funcionamento da instalação como um todo. 

Os resultados apresentados de seguida foram calculados utilizando o conceito da 
utilização de um sistema de armazenamento genérico, considerando-se um rendimento de 
100%, ou seja, os valores respeitantes aos limites de acumulação de energia são iguais às 
capacidades de armazenamento respectivas. Ao mesmo tempo considera-se que o processo 
tem início no primeiro dia do mês de Janeiro, e que o sistema de armazenamento parte do 
estado completamente descarregado. 

A Figura 4.13 apresenta a variação do valor da potência absorvida da rede de distribuição 
com o aumento do valor da capacidade máxima de armazenamento de energia. 

 

 
Figura 4.13 – Variação da energia absorvida da rede de distribuição com o aumento da capacidade 
máxima do sistema de armazenamento 

 
É possível verificar uma diminuição progressiva da potência absorvida da rede com o 

aumento da capacidade de acumulação máxima de energia do sistema de armazenamento 
utilizado, devendo-se este facto ao aproveitamento da energia produzida pelos módulos PV, 
nos períodos em que esta é superior aos consumos verificados no edifício, para efectuar a 
recarga do sistema de armazenamento, pelo que quanto maior for a sua capacidade, maior 
será a quantidade de energia PV direccionada para acumulação. Desta forma, nos períodos 
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em que a energia produzida é nula, ou inferior aos requisitos energéticos do edifício, o valor 
da energia proveniente da rede de distribuição diminuirá com o aumento da contribuição da 
energia armazenada. 

Quando se aumentam os valores da capacidade além de cerca de 20kWh, observa-se uma 
estabilização da diminuição da quantidade de energia absorvida da rede, devido aos meses de 
Inverno, cujos diagramas de consumo e produção considerados apresentam, para todos os 
períodos, valores de energia produzida inferiores aos valores de energia consumida, não 
sendo então possível acumular energia, visto esta ser prioritariamente direccionada para o 
consumo imediato do edifício. 

Numa situação limite e sem significado prático, servindo apenas para testar a folha de 
cálculo, se o valor de armazenamento considerado for variado até um valor muito elevado, 
que permita o armazenamento da totalidade da diferença entre a energia consumida e 
produzida durante os meses de Inverno e considerando um elevado nível de energia 
acumulada inicialmente, é possível observar o decaimento da energia absorvida da rede até 
esta se tornar nula. 

Fazendo a analogia entre a variação da energia absorvida da rede de distribuição e a 
energia produzida excedente injectada, segundo a variação da capacidade máxima de 
armazenamento e analisando a Figura 4.14, é constatável que ocorre uma diminuição da 
energia injectada na rede com o aumento do valor máximo de energia armazenável. 

O aumento da capacidade disponível para armazenamento da energia produzida pelos 
módulos PV, faz com que haja uma diminuição do excedente da energia produzida não 
armazenável. Mais uma vez assiste-se a uma estabilização da curva descendente, o que neste 
caso se deve à existência de um valor máximo da energia produzida pelos módulos PV, ditado 
pelo diagrama de produção fotovoltaica considerado. 

 

 

Figura 4.14 – Variação da energia injectada na rede de distribuição com o aumento da capacidade 
máxima do sistema de armazenamento 

 
De seguida, e passando à análise dos custos e proveitos económicos associados à 

exploração da instalação consoante o presente cenário, irão ser estabelecidas algumas 
considerações sobre os valores tomados para a realização dos cálculos. 
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Quanto à tecnologia de armazenamento de energia escolhida, optou-se por realizar o 
estudo tendo como base a utilização de baterias chumbo-ácido. Esta selecção foi assente na 
comparação de tecnologias realizada no anterior capítulo deste documento, que revelou 
pelas suas características técnicas e económicas, que as baterias de chumbo-ácido são uma 
boa opção para sistemas com necessidade de armazenamento de energia para períodos de 
tempo de várias horas, permitindo facilmente a combinação de várias unidades de forma a 
conseguir diferentes capacidades, o que lhes confere a polivalência necessária para escalas 
de potência distintas. Outras das suas vantagens são o, relativamente elevado, rendimento 
que varia entre valores de 70 a 80% e o baixo custo de investimento, em comparação com 
outras tecnologias. A principal desvantagem deste tipo de sistema de armazenamento de 
energia é o seu curto tempo de vida útil, que obriga à substituição das baterias a cada 5 a 6 
anos, dependendo esse factor das características de operação a que são sujeitas. 

Irá ser considerado um custo de investimento de 300€/kWh e custos de operação e 
manutenção do sistema de armazenamento de 2% do custo do investimento inicial ao ano. 
Considerar-se-á ainda a substituição de elementos constituintes do sistema a cada 5 anos, 
representado pela substituição do investimento, que terá um custo de 80% do custo de 
investimento. 

As características técnico-económicas consideradas neste estudo para o sistema de 
armazenamento por baterias chumbo-ácido são as expressas na Tabela 4.8. 

 
Tabela 4.8 — Valores dos parâmetros do sistema de armazenamento utilizados nos cálculos efectuados 

 

 
A capacidade de armazenamento de energia foi variada ao longo do estudo do cenário, de 

modo a observar o comportamento dos valores dos custos e proveitos económicos segundo a 
sua variação. 

Ainda com respeito aos pressupostos do estudo económico deste cenário, relativos ao 
amortecimento do investimento, mais concretamente do cálculo do Valor Actual Líquido 
(VAL) é de referir que se consideram os valores de 6,5% para a taxa de desconto e uma taxa 
de inflação anual de 1%. 

Através da análise dos dois anteriores cenários, e obedecendo às considerações prévias 
relativas às tarifas de compra e venda fixas, independentemente do período temporal, é 
possível concluir que o facto de se considerar uma tarifa de venda de energia superior à 
tarifa de compra, torna mais atractiva a hipótese da venda directa da energia à rede de 
distribuição. Deste modo faz sentido abordar o problema pela colocação da hipótese de um 
cenário de prática de tarifas de compra superiores às tarifas de venda de energia. 

Em seguida serão apresentados os custos totais da implementação de sistemas de 
armazenamento de energia de várias capacidades, em função da evolução das tarifas de 
compra de energia à rede, sendo fixada a tarifa de venda em 0,05€/kWh. Os custos totais 
englobam a diferença entre as despesas e proveitos da energia comprada e vendida, as 
despesas de operação e manutenção e o amortecimento do investimento ao longo do período 
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considerado. Entra também em consideração o investimento de substituição a cada 5 anos. Os 
custos são neste caso apresentados como proveitos negativos.  

Todos os cálculos e resultados obtidos foram efectuados com recurso a uma folha de 
cálculo elaborada para o efeito e utilizando os valores atrás referidos.  

As Figuras 4.15, 4.16 e 4.17 apresentam os custos totais ao fim de 5, 10 e 20 anos, 
respectivamente. Para uma melhor percepção de qual a escolha mais económica, em termos 
de capacidade de armazenamento para cada tarifa de compra de energia considerada, foi 
utilizada uma escala de cores em que o verde representa a opção mais económica, 
representando o vermelho a menos económica. 

 

 

Figura 4.15 – Custos totais da integração do sistema de armazenamento de baterias chumbo-ácido ao 
final de 5 anos de exploração 

 
 

 
Figura 4.16 – Custos totais da integração do sistema de armazenamento de baterias chumbo-ácido ao 
final de 10 anos 

 
 

  

Figura 4.17 – Custos totais da integração do sistema de armazenamento de baterias chumbo-ácido ao 
final de 20 anos 

 
Pela análise anterior é possível constatar que, como seria de esperar, o aumento da tarifa 

de compra de energia à rede motiva proporcionalmente a instalação de uma maior 
capacidade de armazenamento de energia, sendo essa tendência suavizada, a partir de certo 

0,22 0,24 0,26 0,28 0,3 0,32 0,34 0,36 0,38 0,4
5 ‐8913 ‐9778 ‐10643 ‐11508 ‐12373 ‐13238 ‐14103 ‐14968 ‐15833 ‐16698
10 ‐9732 ‐10501 ‐11270 ‐12039 ‐12808 ‐13577 ‐14346 ‐15115 ‐15884 ‐16653
15 ‐10662 ‐11348 ‐12034 ‐12719 ‐13405 ‐14091 ‐14777 ‐15463 ‐16149 ‐16835
20 ‐12059 ‐12717 ‐13375 ‐14032 ‐14690 ‐15348 ‐16006 ‐16664 ‐17322 ‐17980
25 ‐13615 ‐14264 ‐14912 ‐15561 ‐16209 ‐16858 ‐17507 ‐18155 ‐18804 ‐19452
30 ‐15247 ‐15895 ‐16544 ‐17192 ‐17840 ‐18488 ‐19136 ‐19785 ‐20433 ‐21081

Capacidade 
(kWh)

Tarifa de Compra (€/kWh)

0,22 0,24 0,26 0,28 0,3 0,32 0,34 0,36 0,38 0,4
5 ‐17216 ‐18945 ‐20675 ‐22405 ‐24135 ‐25865 ‐27595 ‐29325 ‐31055 ‐32785
10 ‐18243 ‐19781 ‐21319 ‐22857 ‐24395 ‐25933 ‐27470 ‐29008 ‐30546 ‐32084
15 ‐19491 ‐20862 ‐22234 ‐23606 ‐24978 ‐26350 ‐27721 ‐29093 ‐30465 ‐31837
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0,22 0,24 0,26 0,28 0,3 0,32 0,34 0,36 0,38 0,4
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10 ‐33944 ‐37020 ‐40095 ‐43171 ‐46247 ‐49323 ‐52399 ‐55475 ‐58551 ‐61626
15 ‐35168 ‐37912 ‐40655 ‐43399 ‐46142 ‐48886 ‐51630 ‐54373 ‐57117 ‐59860
20 ‐38263 ‐40895 ‐43526 ‐46158 ‐48789 ‐51421 ‐54052 ‐56684 ‐59315 ‐61947
25 ‐41995 ‐44589 ‐47184 ‐49778 ‐52372 ‐54967 ‐57561 ‐60155 ‐62750 ‐65344
30 ‐46031 ‐48623 ‐51216 ‐53809 ‐56402 ‐58995 ‐61587 ‐64180 ‐66773 ‐69366
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ponto, devido à quantidade de energia que os módulos PV são capazes de produzir em função 
do diagrama de produção considerado. 

Outra abordagem que pode ser tomada na apreciação das figuras anteriores reside na 
análise do período de tempo de exploração da instalação necessário, para que seja viável o 
investimento em sistemas de armazenamento de maior capacidade. Então, para períodos de 
exploração de validade crescente, torna-se compensatória a instalação de equipamentos com 
maior capacidade de armazenamento de energia, mesmo considerando tarifas de compra de 
energia inferiores. 

A título de exemplo, analisando a Tabela 4.16 e de forma a encontrar um valor para a 
tarifa de aquisição de energia a partir do qual seja economicamente interessante o 
investimento num sistema de armazenamento com 10kWh de capacidade, é possível verificar 
que, para um período de amortização do investimento de 10 anos, a implementação de um 
sistema com estas características se torna atractiva quando a tarifa de compra de energia 
atinge 0,34€/kWh. Analogamente, analisando a Tabela 4.17, relativa a um período de 
amortização do investimento de 20 anos, a instalação de um sistema de armazenamento com 
a mesma capacidade torna-se atractiva para uma tarifa de aquisição de energia de 
0,28€/kWh. 

Este cenário pode ser, por outro lado, atractivo em situações de instalações isoladas da 
rede eléctrica. A Figura 4.18 apresenta o consumo de energia eléctrica proveniente da rede 
eléctrica ao longo do ano pelo Edifício Solar XXI. 

 

 

Figura 4.18 – Energia proveniente da rede de distribuição consumida ao longo do ano 

 
Os resultados apresentados, foram obtidos através da consideração de um sistema de 

armazenamento de energia por baterias chumbo-ácido com 15kWh de capacidade. 
É possível constatar pela análise da anterior figura que seria conseguida a independência 

energética total do edifício nos meses de Verão, com a aplicação de um sistema de 
armazenamento da dimensão atrás deliberada. Deste modo é útil considerar o seu contributo 
em situações de instalações isoladas para garantir auto-suficiência mesmo havendo a 
necessidade de outra fonte de energia, que garanta a produção do défice energético 
verificado nos meses de Inverno, que poderia passar por produção eólica ou até, 
considerando uma solução menos ecológica, geradores Diesel. 
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4.7 Conclusões 

A análise do caso de estudo considerado permitiu a extracção de algumas conclusões 
sobre as várias opções para a gestão e optimização de sistemas de produção de energia 
intermitentes. 

Fazendo referência em particular ao Edifício Solar XXI, pode concluir-se que o seu actual 
modo de exploração, representado no primeiro cenário apresentado, apesar de permitir uma 
grande diminuição da energia absorvida da rede de distribuição, devido à contribuição dos 
seus sistemas de produção PV, desperdiça a energia produzida excedente, que não é 
consumida no edifício, nem direccionada para a rede de distribuição ou qualquer sistema de 
armazenamento. 

Já na análise do segundo cenário verificou-se que os proveitos económicos obtidos foram 
muito superiores aos do primeiro, motivados pela consideração da venda de energia eléctrica 
à rede de distribuição a uma tarifa bastante superior à de compra. 

No terceiro cenário foi introduzida a possibilidade do armazenamento da energia 
produzida em excesso pelos módulos fotovoltaicos, restante do abastecimento interno do 
edifício, em baterias. Esta solução permite a acumulação de energia nos períodos de balanço 
energético positivo, disponibilizando-a mais tarde, em períodos em que a energia produzida 
não é suficiente para abastecer o edifício. 

Concluiu-se que o último cenário ganha interesse quando se verifica um aumento da tarifa 
de compra de energia à rede de distribuição, podendo ser visto como uma solução para 
situações de instalações isoladas da rede eléctrica, embora no exemplo estudado não seja 
garantida a independência energética do edifício na sua totalidade, devido aos diagrama de 
cargas e produção considerados, que indicam que nos meses de Inverno a energia produzida 
não é suficiente para suprir a totalidade dos consumos. No entanto é importante reter estas 
características, e conjugá-las com a possibilidade de inclusão de sistemas alternativos de 
produção de energia, que em conjunto com os módulos PV já existentes poderiam, no limite, 
garantir a total independência energética do edifício. 
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Capítulo 5  

 

Análises Finais 

5.1. Introdução 

Em seguida serão apresentadas as conclusões extraídas dos estudos realizados na presente 
dissertação, ao nível da pesquisa e elucidação sobre diferentes tecnologias de 
armazenamento de energia existentes, no âmbito da sua integração com sistemas de 
produção de pequena e larga escala de potências e o tipo de aplicações a que melhor se 
adequam, tendo em conta as suas especificações, características e restrições técnicas e 
económicas. 

Será realizada também uma análise aos resultados alcançados com a preparação do caso 
de estudo considerado, ponderando as limitações e pressupostos pelos quais se regeu e 
sugerindo directivas para o aprofundamento da investigação sobre a aplicabilidade e 
viabilidade e económica de sistemas de armazenamento de energia integrados em sistemas 
eléctricos de energia. 
 

5.2. Conclusões e resultados alcançados 

Ao longo da presente dissertação foram, numa primeira fase, expostos os resultados da 
pesquisa sobre os diferentes sistemas de armazenamento de energia existentes, tendo em 
conta as tecnologias em que se baseiam. 

Quanto a este assunto foi possível concluir que, actualmente, a grande maioria dos 
sistemas de armazenamento concebidos e em produção estão ajustados a aplicações de 
grandes escalas de potência e para ciclos de descarga rápidos, com o objectivo de contribuir 
para a qualidade de serviço da rede eléctrica. Contudo, apesar desta tendência e com a 
crescente penetração de energia proveniente de centrais de produção de pequena e média 
escala baseadas em energias renováveis, há cada vez uma maior preocupação na adaptação e 
desenvolvimento de sistemas de armazenamento com as características necessárias. 
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Verifica-se uma grande necessidade de melhoramentos nas características dos sistemas de 
armazenamento com vista ao aperfeiçoamento da sua eficiência e ao mesmo tempo de uma 
diminuição substancial dos seus custos de investimento, que no geral são ainda bastante 
elevados, levando a que a sua viabilidade económica se verifique sobretudo em aplicações de 
grandes potências, com prejuízo daquelas que se enquadram nos estatutos de microprodução 
e miniprodução. 

Ainda em relação à criação de condições para a expansão da implementação de sistemas 
de armazenamento de energia, verifica-se a necessidade da criação e revisão da legislação 
aplicável à produção de energia de carácter renovável, no sentido de beneficiar e contemplar 
este tipo de tecnologias aquando da sua utilização em aplicações que contribuam para a 
produção e aproveitamentos ecológicos de energia. 

Passando às conclusões retiradas após a realização dos procedimentos relativos ao caso de 
estudo utilizado, e tendo em consideração as restrições e limitações sob os quais foi 
produzido, foi possível constatar que a integração de sistemas de armazenamento de energia 
em centrais de micro e miniprodução, pode ser uma mais-valia em cenários em que haja a 
necessidade de abastecimento de energia eléctrica em situações de isolamento da rede de 
distribuição e utilizando fontes de energia intermitentes, como é o caso da energia 
fotovoltaica. Quanto correctamente dimensionados e conhecendo os diagramas de consumo e 
produção de energia, os sistemas de armazenamento poderão garantir, em conjunto com o 
sistema de produção renovável a que se associarem, a autonomia energética de edifícios e 
outras instalações de pequena e média dimensão, nos períodos em que se verifique a 
interrupção da produção de energia, podendo contudo ser necessário considerar o auxílio de 
fontes de energia a partir de fontes de disponibilidade permanente como geradores de 
combustão. 

Também em cenários em que se suponha que a tarifa de compra de energia à rede de 
distribuição seja elevada, os sistemas de armazenamento de energia podem revelar-se uma 
boa solução na poupança e optimização de recursos financeiros. 

Os resultados obtidos através da análise dos diferentes cenários considerados para a 
estratégia de exploração da instalação estudada foram adquiridos tendo como base uma folha 
de cálculo construída para o efeito, em que se pressupõe algumas simplificações, como o 
facto de se considerar que não existe um limite para a potência injectável na rede e que a 
energia eléctrica é comprada e vendida à rede de distribuição a tarifas fixas ao longo dos 
períodos considerados. 

Na consideração da possibilidade de se realizarem os cálculos dos custos e proveitos 
económicos, segundo diagramas de produção e consumo energéticos diferentes dos 
efectivamente utilizados e segundo tarifas de compra e venda de energia variáveis, é possível 
que se verificassem outros resultados, diferentes dos obtidos, muito embora se possam tirar 
conclusões similares com este estudo, que permitiu testar alguns comportamentos da 
integração de sistemas de armazenamento de energia em centrais de produção fotovoltaica e 
prever resultados que podem ser indicativos da realidade. 
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5.3. Sugestões de desenvolvimento do estudo 

A integração de sistemas de armazenamento de energia nas redes de distribuição e 
transporte de energia é um tema que merece um aprofundamento do seu estudo e 
investigação, pela importância e carácter decisivo que têm no desenvolvimento dos actuais 
sistemas eléctricos de energia, que manifestam uma crescente complexidade e restrições 
operacionais, relacionadas com o aumento exponencial da procura de energia eléctrica por 
um lado, e por outro com a necessidade da introdução eficiente e sustentável de fontes de 
energia de natureza intermitente. 

Seria útil a continuação deste estudo considerando outras restrições e outros 
comportamentos de consumo e produção de energia, mais concretamente introduzindo no 
problema condições técnicas mais aprofundadas tais como limites de potência injectável na 
rede e analisando e prevendo os resultados económicos, segundo a possibilidade de injecção 
da energia produzida e armazenada nas instalações produtoras, na rede de distribuição nos 
momentos mais favoráveis, tendo em conta diferentes tarifas de venda de energia, em 
diferentes períodos. 

Ao mesmo tempo, e na perspectiva da optimização dos resultados económicos passíveis 
de serem obtidos com a integração de sistemas de armazenamento de energia, seria 
interessante, em conjunto com a questão da venda de energia à rede, o estudo dos proveitos 
relacionados com os volumes de absorção de energia da rede de distribuição, tendo em conta 
diferentes diagramas de cargas e produção e diferentes tarifas de aquisição de energia tendo 
em conta os períodos horários. 

Uma análise mais detalhada destas questões permitirá eventualmente obter resultados 
mais precisos sobre as vantagens e restrições, assim como da viabilidade económica da 
integração de sistemas de armazenamento de energia em centrais microprodutoras e 
miniprodutoras, afinando as previsões sobre a rentabilidade e retorno de investimentos 
esperados. 

Não sendo o principal tema de estudo do presente documento, nem dos cenários 
considerados, a utilização de sistemas de armazenamento de energia na contribuição para a 
sustentabilidade e desenvolvimento do sistema eléctrico de energia em questões relacionadas 
com a gestão da rede e qualidade de serviço, é também uma matéria que merece uma 
investigação cada vez mais empenhada. 

Por fim e levando em consideração todos os factores referidos, é urgente que haja uma 
consciencialização e sensibilização dos agentes e órgãos governamentais e políticos para a 
importância das tecnologias de armazenamento de energia, de forma a serem criadas 
condições legislatórias que venham contribuir para a sua proliferação e a incentivar a 
implementação de soluções que permitam por um lado melhorar a qualidade e a 
sustentabilidade dos sistemas eléctricos de energia e por outro permitir a penetração massiva 
de fontes de produção de energia de natureza intermitente de forma eficiente, na 
contribuição para uma maior ecologia das redes eléctricas. 
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