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Resumo

Nos últimos anos, verificou-se uma crescente integração da Produção Dispersa (PD) nas
redes de distribuição devido às alterações que têm surgido no Sistema Elétrico de Energia
(SEE), tanto na exploração como no seu desenvolvimento. Portanto, a grande aposta nas
energias renováveis, como por exemplo os incentivos para que o próprio consumidor de
energia possa também tornar-se produtor, contribuíram para intensificar o interesse na
produção de energia em pequena escala, surgindo assim o conceito de microprodução. É de
salientar que em Portugal o Decreto-Lei nº 118A/2010 estabelece as bases necessárias para
facilitar o acesso a estas tecnologias por todos os consumidores.
Apesar das inúmeras vantagens associadas à integração da microprodução nas redes de
distribuição de baixa tensão, a verdade é que estas redes elétricas não foram projetadas para
a integração de produção de energia elétrica, o que pode originar um conjunto de impactos
indesejados, podendo comprometer a sua operação. Um dos impactos a ter em consideração
relaciona-se com as alterações que podem ser verificadas ao nível dos perfis de tensão.
Quando se procede à integração de microprodução ao nível das redes de baixa tensão é
importante atentar que estas se caracterizam por possuírem canalizações onde a resistência
predomina em relação à reatância, ou seja, trata-se de redes de carácter resistivo. Desta
forma, os crescentes níveis de injeção de potência proveniente de sistemas de microprodução
podem ter impactos significativos nos perfis de tensão destas redes, nomeadamente
problemas de tensão elevada, limitando significativamente a potência que o operador de
sistema permite instalar numa determinada rede.
Uma vez que uma reestruturação da rede elétrica é um processo muito dispendioso e
moroso e a aplicação de arquiteturas de controlo de tensão, quer a nível coordenado ou local,
ainda não estarem disponíveis no momento, a presente dissertação proposta pela EDPDistribuição SA tem por objetivo desenvolver soluções imediatas que permitam ajustar os
perfis de tensão da rede para valores que se encontram legalmente estabelecidos. Para isso,
foi realizado um estudo detalhado do comportamento dos perfis de tensão de uma rede de
distribuição de BT com a integração de microprodução. Esse estudo tem por objetivo obter
uma perceção de como é operada a rede em diversas circunstâncias, nomeadamente naquelas
em que a microprodução está ligada.

v

Posteriormente à análise dos perfis de tensão na rede, foi proposta uma solução destinada
a ajustar os valores de tensão de modo contínuo sem passar pelo corte de potência da
microprodução, beneficiando quer o operador de rede quer o microprodutor.

Palavras-Chave: Baixa Tensão, Energias renováveis, Microprodução, Paradigma, Produção
Dispersa, Rede de distribuição, Sistema Elétrico de Energia
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Abstract

During the last years, there has been a bigger integration of Distributed Generation (DG)
in the distribution network, due to the changes that occurred in the Electric Energy System
(EES), concerning its exploitation and development. Therefore, the great bet on the
renewable energy, such as motivate the consumer himself to become a producer,
contributed to increase interest in the production of small-scale energy, thus resulting in the
concept of microgeneration. It is worth saying that in Portugal there is a rule which
establishes the basic needs to enable all consumers to accede to these technologies (DecretoLei nº 118A/2010).
Despite the multiple advantages associated to the integration of the microgeneration in
the low voltage distribution networks, the truth is that these electric networks have not
been designed to the integration of electric energy production, which may generate various
undesirable effects, may compromise their functionality. One of the impacts that should be
considered is the change in the tension profiles. When introducing the microgeneration in
the low voltage networks it is important to know that they are characterized by plumbing
where resistance predominates over reactance, which means that these networks have a
resistive profile. So, the bigger potency injection coming from microgeneration systems may
have significant impacts on tension profiles of these networks, notably problems associated
with high tension, severely restraining the potency allowed by the network operator to be
installed.
Once that rebuilding an electric network is a long and much expensive process and
constructing structures which may control the tension aren’t available yet, the aim of this
thesis, proposed by EDP-Distribuição, S.A, is to develop immediate solutions to adjust
network tension profiles to legally established levels. In order to that, there was realized a
detailed study of a behavior of the voltage profiles of a low voltage e distribution network
which included a microgeneration system. The purpose of this study was to give a perception
of how the network is operated throughout various situations, especially during those in
which the microgeneration is connected
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After the network tension profile analysis, a solution was proposed, designed to
persistently adjust the tension levels without cutting the microgeneration potency, so that
may benefit both network operator and micro generator

Keywords: Distributed Generation, Distribution network, Electrical Power Systems, Low
Voltage, Paradigm, Renewable Energy
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Capítulo 1
Introdução
1.1 - Enquadramento
Desde a construção do primeiro Sistema Elétrico de Energia (SEE), por Thomas Edisson em
Setembro de 1882, até aos dias de hoje, a crescente procura e a necessidade de levar a
energia até aos pontos mais remotos, originou redes cada vez maiores e mais complexas, o
que tornou a energia elétrica um fator chave para o desenvolvimento industrial e económico
de uma nação.
Nos últimos anos, como resposta às crescentes necessidades energéticas e aos problemas
ambientais, tem-se vindo a adotar formas alternativas de produção de energia elétrica cada
vez mais limpas e mais eficientes, passando pela aplicação de pequenos geradores junto das
cargas, a partir de fontes de energia renovável (FER). Assiste-se assim, a uma mudança de
paradigma energético, integrando um novo conceito de produção descentralizada de energia
elétrica, em que é pretendido alcançar novos desafios no que diz respeito às explorações dos
sistemas de energia. Desta forma, a União Europeia (UE) definiu metas ambiciosas, associadas
ao 3º Pacote Energético da Comissão Europeia (Diretiva 2009/72/CE), a alcançar até 2020 [1]:


Reduzir em 20% as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) face a 1990
– Meta Portugal: + 1% relativamente a 2005



Garantir que 20% do consumo de energia final provém de fontes de energia renovável
– Meta Portugal: 31%



Reduzir em 20% o consumo de energia
– Meta Portugal: - 20%

Estes novos desafios têm contribuído para a crescente integração de unidades de
produção dispersa (PD), designação atribuída às unidades de geração em pequena escala nas
redes de distribuição, contribuindo para melhoria da qualidade de serviço através do
fornecimento de serviços do sistema sob a forma de controlo de tensão e frequência, e em
particular na melhoria da continuidade de serviço através do conhecimento das redes de
distribuição de forma isolada [2].
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Com a mudança de paradigma energético, as energias renováveis tornam-se como um
novo meio de produção de energia elétrica. A aposta na utilização de recursos energéticos
endógenos visam limitar a intensidade carbónica da economia e contribuir para a
diversificação e sustentabilidade do setor energético. Embora se possa pensar que é um novo
conceito, a realidade é que tem origem, de alguma forma, no início da geração elétrica.
O cliente de BT, consumidor, mostra-se uma peça fundamental na expansão do
aproveitamento das fontes de energia renovável uma vez que, recorrendo a estas, também
ele pode produzir eletricidade que posteriormente venderá à rede. Aliado a isto, e com o
desenvolvimento das tecnologias de produção dispersa, surge a microprodução (μP) ou
microgeração (μG), isto é, a produção de energia elétrica através de unidades de pequena
escala ligadas diretamente sobre a Baixa Tensão (BT) ou processos de conversão de
combustíveis fosseis de alta eficiência.
Este modo de produção de energia em pequena escala possibilita aos consumidores de BT
satisfazerem total ou parcialmente as suas necessidades de consumo de energia e venderem o
excedente à rede elétrica, o que se traduz numa redução das perdas associadas à
distribuição, evitando novos investimentos em grandes centrais de produção de energia e em
infraestruturas de distribuição, contribuindo assim para a nova forma de operação dos
sistemas de energia.
Como tecnologias de microprodução disponíveis ou em fase de desenvolvimento em BT
tem-se as instalações de pequena escala usando fontes renováveis, como os painéis solares
fotovoltaicos (FV), microeólicas, mini e microhidrícas, ou processos de microcogeração de
elevada eficiência, como as microturbinas e células de combustível [3]
Assim, este recente conceito traz vantagens para o sistema, de acordo com [4]:
→ Em relação ao ambiente:
o

Redução das emissões de gases e, consequentemente, uma atenuação nas
mudanças climatéricas

o

Maior sensibilização dos consumidores para a energia

o

Sistema de produção de energia de menor porte relativamente às grandes
centrais hídricas e termoelétricas tradicionais

→ Em relação ao sistema elétrico de energia:
o

Redução da distância entre a produção e os centros de consumo

o

Redução de perdas nas redes a montante

o

Redução ou adiamento de investimentos em transmissão e produção em
grande escala

→ Em relação à qualidade de serviço:
o

Aumento da qualidade de serviço

o

Atenuação do impacto de falhas na distribuição e transmissão
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→ Em relação ao mercado:
o

Possível desenvolvimento de novas abordagens de mercado

o

Eventual redução do poder de mercado das grandes empresas

o

Possível contribuição para a redução dos preços de eletricidade, já que as
redes de transporte e distribuição são usadas de forma menos intensiva

Portanto, conhecendo os benefícios da integração destas unidades de produção tem-se
verificado um forte crescimento da utilização das mesmas, resultando na ocorrência de
alguns impactos prejudiciais às redes de distribuição que dificultam o planeamento e
operação do sistema elétrico, limitando assim a interligação destas.
Um dos impactos a ter em consideração relaciona-se com as alterações que podem ser
verificadas ao nível dos perfis de tensão, nomeadamente problemas de tensão elevada,
limitando significativamente a potência que o operador de sistema permite instalar numa
determinada rede. Este aumento da tensão está fortemente correlacionado com os seguintes
aspetos:


Nível de integração de PD



Características da energia produzida, nomeadamente no que diz respeito ao
comportamento da potência reativa absorvida e/ou injetada



Localização da PD na rede



Relação da potência efetivamente produzida pelas unidades de PD e a carga
alimentada pela rede de distribuição

1.2 - Motivações e objetivos
Tal como constatado, os recentes desenvolvimentos tecnológicos destinados à produção
de energia elétrica em pequena escala têm contribuído para o aparecimento de sistemas
vocacionados para serem implementados diretamente sobre as redes de BT, como é o
exemplo dos painéis solares FV, microturbinas eólicas, microturbinas a gás e pilhas de
combustível.
A ligação de unidades de microgeração às redes de BT está sujeita apenas à inspeção de
conformidade técnica, atualmente de acordo com o Decreto-Lei N.º 118A/2010 [5], não sendo
realizado qualquer tipo de estudo para a avaliação do impacto da sua integração na rede.
Portanto, a crescente integração de unidades de microgeração tem originado um conjunto
de impactos significativos em termos da operação da rede de distribuição, que são de evitar,
nomeadamente em relação aos perfis de tensão. Um dos principais impactos que resultará de
uma penetração elevada de PD, tal como referido anteriormente, é a existência de valores de
tensão acima dos limites estipulados. A existência das tensões elevadas resulta parcialmente
da filosofia de integração de PD do tipo “fit and forget”, isto é, as unidades de
microprodução quando ligadas à rede são consideradas como elementos passivos da cadeia de
fornecimento de eletricidade. Estas produzem energia que não é controlada, limitando desta
forma a integração de PD e falhando no aproveitamento da capacidade que estas fontes têm
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para ajudarem a atenuar estes efeitos adversos. Esta situação pode ser especialmente
significativa em redes de distribuição eletricamente fracas e radiais, como é o caso típico das
redes rurais [3].
Neste sentido, a presente dissertação proposta pela EDP-Distribuição, S.A, foca nos
seguintes objetivos:
o Avaliar as problemáticas que podem surgir quando se integra a
microprodução numa rede de BT: Para tal, foi proposto pela EDPDistribuição, S.A, um estudo minucioso de um caso real de uma rede de baixa
tensão, no qual se procedeu à análise do comportamento do perfil de tensão
face à integração de microprodução.

o Investigar possíveis soluções que permitam regular os perfis de tensão da
rede para valores legalmente estabelecidos: tendo em vista a crescente
penetração de microprodução nas redes de distribuição de BT, e tendo em
conta o impacto resultante sobre os perfis de tensão investigou-se soluções
imediatas

justificáveis

para

o

caso

em

estudo

proposto,

de

fácil

implementação e vantajosa tanto para a rede como para o próprio
microprodutor.

1.3 - Estrutura da dissertação
O trabalho desenvolvido na presente dissertação encontra-se dividido em seis capítulos e
4 anexos.
No primeiro capítulo, é apresentada uma breve introdução ao trabalho a desenvolver,
procurando mostrar a motivação aliada à sua elaboração e contextualizando, em linhas
gerais, os principais objetivos da mesma.
No segundo capítulo, evidencia-se de uma forma geral a alteração de paradigma ao nível
do Sistema Elétrico de Energia (SEE), com a integração em larga escala da Produção Dispersa.
É também apresentado o conceito de microprodução, descrevendo alguns tipos de tecnologias
associadas à produção de energia elétrica em redes de distribuição de baixa tensão. São
também descritos os impactos resultantes da integração da microprodução nas redes de
distribuição, dando principal enfoque aos perfis de tensão e ao seu desequilíbrio. Por último,
são apresentados alguns sistemas avançados para o controlo e gestão inteligente de redes
com Produção Dispersa, introduzindo o conceito de microredes e multi-microredes e fazendo
uma análise da arquitetura das mesmas.
No terceiro capítulo, é apresentada uma análise geral dos efeitos da microprodução
devido à elevada penetração da mesma. É também feita uma referência às soluções
imediatas existentes para o ajuste dos perfis de tensão na rede, sem passar por arquiteturas
que envolvam o corte de potência por parte da microprodução.
No capítulo quatro, é feita uma breve descrição da plataforma de simulação utilizada
para simular em regime dinâmico a rede de BT e dos modelos representativos adotados para
os diferentes componentes da rede.
No capítulo cinco, é caracterizada a rede de distribuição de baixa tensão proposta pela
EDP-Distribuição, S.A, bem como as respetivas características que a englobam, e também são
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apresentados os resultados da análise dos perfis de tensão desta rede após a simulação feita
em ambiente MatLab®/Simulink®. Ainda neste capítulo, de forma a dar resposta aos
objetivos desta dissertação, é apresentada a modelização de uma solução imediata e os
resultados dos perfis de tensão obtidos após a integração desta na rede em causa.
O capítulo seis apresenta as conclusões gerais deste trabalho, assim como os principais
contributos e desenvolvimentos futuros.
No anexo A, são apresentadas as principais alterações realizadas entre a anterior e a nova
forma de microprodução.
No anexo B, é mostrado um exemplo prático de um regulador de tensão de alta
eficiência, como solução para os elevados perfis de tensão.
No anexo C, são descritos alguns aspetos técnicos e construtivos do estabilizador de
tensão da Magtech.
Por fim, no anexo D, são exibidas as tabelas que caracterizam a rede de distribuição
presente no estudo, relativamente às características das linhas, bem como o número de
clientes e a distribuição das potências contratadas pela respetiva fase.
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Capítulo 2
Microprodução. Integração nas Redes de
Distribuição
2.1 - Introdução
A PD, nomeadamente a produção de energia elétrica através de instalações pequena
escala utilizando fontes de energia renovável [6], isto é a P, está a contribuir para uma
alteração do panorama energético de forte dependência do exterior, tal como se pode
verificar na figura 2.1. Em adição, as unidades de PD localizadas junto dos pontos de consumo
permite reduzir perdas na rede elétrica, e ainda adiar investimentos no reforço das
infraestruturas de rede. Estas vantagens contribuem para melhorar o desempenho ambiental
do sistema energético no seu todo.
A integração deste tipo de energia pode conduzir a SEE em que o trânsito de energia é
bidirecional, em oposição aos SEE tradicionais em que a potência deriva apenas numa
direção, dos produtores para os consumidores. Esta alteração na visão convencional do SEE
deixou de ser apenas responsabilidade das grandes centrais elétricas, passando a ser também
competência de inúmeras empresas produtoras de PD, localizadas nas redes de distribuição.
Deste modo, tem-se questionado de forma crítica de como é realizado o planeamento e
operação destas redes.
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A figura a seguir ilustra tudo o que foi proferido anteriormente:

Figura 2.1- Mudança de Paradigma: a) Organização do SEE convencional; b) Organização do SEE com PD
conjugada com a produção elétrica em grande escala (adaptado de [3]).
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Este tipo de produção começou a surgir, primeiramente, ao nível das redes de MT/AT,
nomeadamente em sistemas de cogeração, minihídricas e parques eólicos. Mas, com os
desenvolvimentos tecnológicos na área da PD, este tipo de produção começou a surgir ao
nível das redes de BT, surgindo assim a μP.
Segundo [7], a μP está no centro de uma revolução que vai abalar o clássico modelo
centralizado de produção e distribuição dos sistemas elétricos da maioria dos países europeus
e que tem grandes vantagens económicas, ambientais e tecnológicas. Esta mudança é
provocada pela expansão das energias renováveis, pela emergência de uma nova geração de
consumidores (que são ao mesmo tempo produtores de energia), bem como pela introdução
de novas tecnologias de informação e comunicação nas redes de baixa tensão (a que se ligam
os pequenos equipamentos) e, ainda, por um novo conceito de gestão das redes elétricas
adaptado aos requisitos da descentralização.
Nesse sentido, neste capítulo, pretende-se definir e enquadrar a microprodução no
Sistema Elétrico Nacional (SEN), apresentar alguns benefícios associados à microprodução,
fazer uma referência à legislação atual em Portugal para a produção de energia elétrica a
partir de energias renováveis, fazer uma breve exposição sobre as principais configurações
técnicas e particularidades das tecnologias de microprodução, analisar os impactos associados
à introdução destas tecnologias nas redes de BT, e por último ilustrar alguns sistemas
avançados de controlo destes impactos nas redes com produção dispersa.
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2.2 - Conceito Produtor/Consumidor
A UE pretende para 2020 uma redução de 20% das emissões totais de CO2 relativamente
ao ano de 2005, garantir que 20% do consumo de energia final na UE provém de fontes de
energia renovável e por fim, reduzir em 20% o consumo de energia[1]. Assim, teremos a P a
desempenhar um papel essencial para o alcance destas metas.
A possibilidade de aplicação da P para exploração dos recursos naturais irá permitir a
redução da dependência da importação e beneficiar os consumidores de energia. Esta
tecnologia tem um papel chave a desempenhar no conhecimento das necessidades
energéticas futuras de modo sustentável, fiável e acessível para todos, contribuindo para a
fatia dos 20% de produção de energia elétrica a partir das fontes renováveis. Além de que, a
natureza visível e individual de muitas tecnologias de μP podem aumentar o interesse
individual na compreensão mais geral do consumo de energia. Por exemplo, o seu uso nas
escolas pode criar uma base reforçada na compreensão das questões energéticas e nas
alterações climáticas entre futuras gerações de consumidores, ajudando a influenciar padrões
de comportamento[8].
A tendência atualmente seguida no âmbito do setor elétrico reflete uma política de
liberalização, que contribui para uma incontestável separação das próprias atividades do
setor (operação da rede, comercialização de energia) e para a liberalização do acesso às
redes de distribuição de energia elétrica, nomeadamente por parte de agentes produtores. A
liberalização do mercado elétrico cooperou igualmente para o seu crescimento, podendo ser
acedido por parte dos clientes de energia elétrica em baixa tensão (tipicamente
consumidores domésticos, comércio e serviços), mediante a possibilidade de escolha de um
comercializador de energia.
Adicionalmente, as questões ambientais têm vindo a exigir a utilização de novas formas
de produção de eletricidade, como alternativa à utilização dos recursos fósseis. Por um lado,
a necessidade de promover a eficiência energética e aumentar a fiabilidade e a qualidade dos
fornecimentos de eletricidade está a desencadear uma verdadeira mudança de paradigma nas
redes elétricas e no seu modo de interação com os consumidores, onde os dois (redes e
consumidores) desempenharão um papel claramente mais ativo do que no panorama atual.
Por outro lado, é de esperar uma postura mais participativa dos consumidores na resposta às
condições de mercado (capacidade de resposta a preços de mercado), exigindo sistemas de
tarifação próximas do tempo real [3].
Com o aparecimento da microprodução, os conceitos de produtor e consumidor deixam de
ser conceitos fisicamente separados pela interposição das redes de transporte e distribuição,
passando a ser possível a sua coexistência num mesmo espaço físico [3]. No âmbito da
mudança de paradigma que tem vindo a ser observada no setor elétrico, atinge-se agora um
estado de exploração de um conjunto de recursos energéticos, que se caracterizam por
estarem geograficamente dispersos, dando origem a um novo tipo de elementos no Sistema
Elétrico, que em simultâneo desenvolvem a atividade de produção e de consumo de energia
elétrica. Assim sendo, emerge no sistema elétrico uma nova geração de consumidores que
apresentam agora a opção de poderem suprir parte, ou a totalidade, das suas necessidades
energéticas, tornando-se em produtores/consumidores, podendo inclusivamente proceder à
venda de excedentes de energia que produzem, realçando-se ainda o facto de estes
consumidores poderem contribuir com as suas decisões para a gestão em tempo real do
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consumo de eletricidade, de onde podem advir benefícios económicos importantes [9]. Este
tipo de consumidores está essencialmente localizado nas redes de distribuição de BT, pelo
que se representam como instalações de pequena escala, mas dado o número de potenciais
elementos podem, em conjunto, constituir um volume considerável de potência e/ou energia
a injetar na rede.

2.3 - Enquadramento da Microprodução no SEN. Situação
Portuguesa
A P encontra-se incluída na produção em regime especial que, por seu lado se encontra
devidamente enquadrada nas bases gerais de organização e funcionamento do Sistema
Elétrico Nacional (SEN).
Relativamente ao SEN, pode-se dizer que este está regulamentado através do DL n.º
29/2006, de 15 de Fevereiro e que, segundo tal decreto-lei, em termos organizativos, este
pode ser dividido em cinco atividades principais: produção, transporte, distribuição,
comercialização e operação dos mercados organizados de eletricidade [10].
Segundo a Rede Elétrica Nacional (REN) [11], a produção de eletricidade é dividida em
dois regimes:


Produção em regime ordinário, relativa à produção de eletricidade com base em
fontes tradicionais não renováveis e em grandes centros electroprodutores
hídricos.



Produção em regime especial, corresponde à produção de eletricidade com
incentivos à utilização de recursos endógenos e renováveis ou a produção
combinada de calor e eletricidade.
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A figura 2.2 mostra como se encontra organizado o SEN.

Figura 2.2- Organização do SEN [8].

Verifica-se que a microprodução se encontra incluída na produção em regime especial
(PRE) que, por seu lado, se encontra devidamente enquadrada nas bases gerais de
organização e funcionamento do SEN.
O atual interesse demonstrado por um aumento da produção de energia de origem
renovável a partir de produtores independentes deve-se em muito à importância que as
questões ambientais têm nos dias de hoje, ao aumento do interesse na liberalização do
mercado de energia, onde os consumidores decidem a quem comprar energia, consoante a
relação qualidade-preço e também ao melhoramento no caso da microprodução, dos índices
de qualidade das redes.
A criação de condições para a produção descentralizada de pequena escala, renovável ou
de elevada eficiência, contribuirá também para reduzir a dependência energética nacional,
criar uma relação mais íntima dos consumidores com a energia, estimulando a eficiência nos
usos e aumentando a sua responsabilidade ambiental, e reduzir a fatura energética dos
consumidores residenciais e de serviços. Estes benefícios técnicos são traduzidos em
benefícios económicos para o operador da rede de distribuição, que pode assim aproveitar
para aumentar a eficiência da sua atividade.
Saliente-se que a μP de energia elétrica em BT, com possibilidade de entrega de energia
à rede pública, foi regulada pelo DL nº 68/2002, de 25 de março, mas a filosofia então
subjacente era a de que a produção se destinava a ser entregue à rede pública de
eletricidade e, como tal, o complexo formalismo inerente ao seu licenciamento desencorajou
a população em geral, pelo que passados mais de cinco anos o número de instalações de
microgeração não era relevante [12]. Por outro lado, havia a necessidade de rever a
regulamentação associada à remuneração mais justa da energia elétrica injetada na rede,
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incorporando as suas externalidades positivas e acompanhada de uma promoção mais forte de
projetos de demonstração neste domínio que é absolutamente urgente [7].
Com tudo isto pretende-se dar uma nova perspetiva à μP, assumindo que esta se destina
predominantemente ao consumo próprio do produtor, podendo eventualmente, a produção
excedente ser entregue a outros consumidores ou à rede pública de eletricidade. Adotando
esta perspetiva e com o objetivo de facilitar a ação dos cidadãos que se interessem por esta
atividade, o formalismo necessário ao licenciamento da instalação de microgeração é mais
simplificado [13].
Assim sendo, em novembro de 2007, o Governo publicou o DL nº 363/2007 (republicado
pelo DL nº 118-A/2010 de 25 de outubro e atualizado pela portaria nº 284/2011 de 28 de
outubro) que criou o regime simplificado aplicável à microgeração de energia elétrica. Entre
as simplificações presentes em [13], há que referir:


A entrega e a análise dos projetos são substituídas pela criação de uma base de
dados de elementos-tipo predefinidos que o produtor deve respeitar, encurtandose assim um procedimento que tipicamente teria a duração de vários meses a um
simples ato de registo eletrónico.



É criado o Sistema de Registo da Microgeração (SRM), que constitui uma
plataforma eletrónica de interação com os produtores, no qual todo o
relacionamento com a Administração, necessário para exercer a atividade de
microprodutor, poderá ser realizado.



É previsto um regime simplificado de faturação e de relacionamento comercial,
evitando-se a emissão de faturas e acertos de IVA pelos particulares, que, para
esse efeito, são substituídos pelos comercializadores.

Este regime simplificado enquadra-se no regime especial de produção de eletricidade
previsto no SEM, cujas bases gerais foram estabelecidas no DL nº 29/2006, de 15 de março.

Figura 2.3- Esquema representativo da evolução dos decretos-lei do regime de microprodução
(adaptado de [14]).

Também, o decreto-Lei 363/2007 [13] veio regular a venda de energia elétrica produzida
através da microgeração (ou produção distribuída), permitindo que o próprio consumidor
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(particular ou empresa) seja também produtor de eletricidade, utilizando instalações de
pequena potência, sendo essa eletricidade vendida para a rede de distribuição nacional.

2.4 - Legislação atual
2.4.1 - Produção de eletricidade em redes de BT
Tal como foi referido anteriormente, alguns anos após a entrada em vigor do Decreto-Lei
n.º68/2002, verificou-se que

este regime jurídico não foi bem-sucedido por ser

economicamente impraticável, pela sua burocracia e falta de incentivos de financiar
pequenas empresas [15].
Por outro lado, o Decreto-Lei n.º 312/2001, de 10 de Dezembro, estabelecia as
disposições aplicáveis à gestão da capacidade de receção de eletricidade na Rede Elétrica de
Serviço Público (RESP), por forma a permitir a receção e a entrega de eletricidade
proveniente de novos centros electroprodutores do Sistema Elétrico Independente (SEI).
Porém, esse DL aplicava-se a todos os centros electroprodutores, independentemente da sua
potência nominal ou localização geográfica, conduzindo assim, a uma excessiva centralização
administrativa dos processos de licenciamento de micro ou pequena dimensão.
Desta forma, a entrada em vigor do DL n.º 363/2007 simplifica o regime de licenciamento
já existente substituindo-o pelo Sistema de Registo da Microprodução (SRM), criado pela
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). O SRM constitui uma plataforma eletrónica para
registo e gestão das instalações de microprodução efetuadas, no qual todo o relacionamento
com a Administração necessário para exercer a atividade de microprodutor poderá ser
realizado. Este sistema de registo é gerido pela CERTIEL (Associação certificadora de
instalações elétricas).
De referir ainda que o presente DL concebe, também, dois regimes de remuneração: o
regime geral e o bonificado. O primeiro é aplicável à generalidade das instalações sendo o
segundo apenas aplicável às fontes renováveis de energia, cujo acesso é condicionado à
existência no local de consumo de coletores solares térmicos, no caso de produtores
individuais, e da realização de auditoria energética e respetivas medidas, no caso de
condomínios. Assim, o incentivo associado à venda de eletricidade é utilizado para promover
a água quente solar, complementando o Decreto-Lei n.º 80/2006, de 21 de Abril, que
estabelece a obrigatoriedade de instalação destes sistemas nos novos edifícios.
Posteriormente, e com vista a simplificar o regime jurídico aplicável à produção de
eletricidade por intermédio de unidades de microgeração em Portugal, o DL nº 363/2007 foi
republicado pelo DL nº 118-A/2010 de 25 de outubro (que procede à segunda alteração ao DL
nº 363/2007 de 2 de novembro [5]) como exibe a figura 2.3.
Este DL é uma revisão do regime jurídico da microprodução que tem como objetivo
incentivar a produção descentralizada de eletricidade em BT para assim se poderem cumprir
as metas já referidas na nota introdutória do capítulo 1, da Estratégia Nacional para a
Energia relativamente a 2020 (aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 29/2010,
aprovada a de 15 de abril).
O DL nº 118-A/2010, segundo o mesmo, cria condições para produzir mais eletricidade em
BT, de forma mais simples, mais clara e em condições mais favoráveis. Portanto, de acordo
com o DL 118-A/2010, um sistema de microgeração nas habitações, com recurso às energias
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renováveis, produz eletricidade que posteriormente

será vendida à rede pública,

possibilitando o retorno ao proprietário da instalação. Neste efeito, o microprodutor
estabelece um contrato de venda dessa energia com o comercializador de último recurso,
assegurando, a remuneração do seu investimento a longo prazo.
Nesta lógica de investimento, o proprietário da instalação dever-se-á preocupar com dois
aspetos centrais: os custos do sistema e, especialmente, os níveis de eficiência do
equipamento. Desta forma obterá a rentabilidade esperada. Por outro lado, o microprodutor
deverá exigir as melhores garantias, tanto no equipamento como nos trabalhos de instalação,
de modo a reduzir os riscos afetos ao investimento [5].
Este novo DL de microprodução de energia elétrica através de FER, redefine algumas das
regras previamente estabelecidas no antigo regime.
Este novo regime simplifica o processo de registo de uma unidade de microgeração.
Assim, todo este processo é realizado a partir de uma ordem sequencial, desde a entrada do
pedido até ao momento do licenciamento, permitindo assim uma maior estimativa quanto à
data de instalação da respetiva unidade de microprodução.
No anexo A, apresentam-se as principais alterações ao regime de microgeração
introduzidas pelo DL nº 118-A/2010, publicado em Diário da República em 25 de outubro de
2010 [16].
Acerca do regime bonificado, para se aceder a este é necessário:


Particulares, empresas e demais entidades: unidade de microgeração até ao
limite de 3,68 kW, desde que este valor não ultrapasse 50% da potência
contratada para consumo (que no caso de uma habitação normal que tenha
contratado 6,9 kW, no limite, pode produzir 3,45 kW).



Condomínios: unidade de microgeração até ao limite de 11,04 kW. Realização de
auditoria energética com a implementação de medidas corretivas com um retorno
até dois anos (instalação de iluminação eficiente, entre outros).

Atualmente, a portaria nº 284/2011 [17] limita a 10MW a potência total dos sistemas de
microprodução que podem ser ligados à rede em 2012 no regime bonificado. Isto traduz-se
numa forte limitação à quantidade de instalações que podem ser licenciadas (menos de 3000
instalações a nível nacional).
Relativamente a valores de venda de energia à rede, o regime bonificado diz que:


O regime bonificado passa a ser aplicado durante 15 anos, estando este período
dividido em dois períodos: nos primeiros 8 anos, a energia é vendida tendo como
valores de referência 0,326€/kWh e nos 7 anos seguintes, pela tarifa de
0,185€/kWh [17]. O preço de venda final depende da tecnologia de produção
empregue. A tarifa aplicável a cada tecnologia é definida em percentagem do
valor de referência em vigor. A tabela seguinte mostra as percentagens aplicáveis
às diferentes tecnologias:
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Tabela 2.1- Tarifas relativas a cada tipo de microprodução para o regime bonificado (adaptado de
[18]).

Unidade de Microprodução
com uma única tecnologia
de energia

Percentagem da
Tarifa de
Referencia (%)

Tarifa (€/KWh)

Tarifa (€/KWh)

1º Período

2º Período

Solar

100%

0.326

0.185

Eólica

80%

0.2608

0.148

Hídrica

40%

0.1304

0.074

Cogeração a Biomassa

70%

0.2282

0.1295

Pilhas de Combustível

*

*

*

Cogeração não renovável

40%

0.1304

0.074

*Tarifa aplicável à tecnologia renovável utilizada na produção de hidrogénio

O período de 15 anos é contado desde o 1º dia do mês seguinte ao do início de
funcionamento. Após o período inicial de 15 anos, o produtor ingressa no regime geral.
O valor fixado, à data do registo da unidade de microgeração, mantém-se pelos períodos
indicados. Aos novos registos, realizados nos anos seguintes e após esgotamento da potência
máxima anual, será aplicada uma tarifa reduzida anualmente em 0,02€/kWh.
Após os primeiros quinze anos da instalação a tarifa de venda será, em cada ano, igual à
tarifa de compra de eletricidade em baixa tensão, sendo que esta tarifa é referente ao
utilizador de último recurso. A qualquer momento o microprodutor pode optar por passar do
regime bonificado para o regime geral, o que poderá ser vantajoso após alguns anos, caso o
preço de consumo de eletricidade aumente para um valor superior ao da tarifa em vigor.
Para poderem beneficiar da tarifa bonificada, as instalações de microgeração têm que
incluir, para além do sistema de produção de eletricidade, um sistema solar térmico para
aquecimento de águas sanitárias e/ou aquecimento central a água (pelo menos, 2 m2), ou
uma caldeira a biomassa com produção anual térmica equivalente. Estes sistemas permitem
poupar nos consumos de gás, gasóleo ou eletricidade, contribuindo para a rentabilidade
global da instalação [18].
Agora, quanto ao regime geral de microgeração, este está acessível a qualquer entidade
mediante a existência de um ponto de consumo. Neste caso a potência da ligação está
limitada a 50% da potência contratada, não podendo ultrapassar 5,75 kW. O preço de venda é
neste caso, igualado ao preço estabelecido para a tarifa regulada.
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2.5 - Situação Internacional
As tecnologias de exploração da energia renovável são tidas cada vez mais em
consideração na promoção de um desenvolvimento sustentável na Europa. Estas tecnologias
suscitam um interesse cada vez maior não só devido às vantagens ecológicas e sociais que
oferecem, mas também porque os seus custos estão a diminuir.
Tudo indica que as energias renováveis desempenharão um papel cada vez mais
importante no abastecimento energético e a Comissão Europeia considerou-as capazes de
contribuir significativamente para a realização dos objetivos de redução dos gases com efeito
de estufa (GEE).
Tal como foi expresso atrás, a União Europeia está comprometida com os objetivos que
traçou em 2009 em termos de energias renováveis. Até 2020, a UE pretende alcançar 20% de
energias provenientes de fontes renováveis. Países como a Espanha, França, Inglaterra,
Alemanha, Itália, Grécia entre outros, têm vindo “lutado” para que este compromisso possa
ser viável.
A Alemanha é considerada o país com o mais bem-sucedido mecanismo relativamente ao
incentivo às fontes renováveis de energia, sendo que este país foi um dos primeiros países a
adotar um sistema de tarifa como mecanismo de promoção de energias renováveis, lançando
a sua primeira tarifa em 1991- Electricity Feed Act [19].Focando-se essencialmente na
energia solar fotovoltaica, foi lançado um programa que pretendia a instalação desta
tecnologia em mil telhados alemães, a fim de demonstrar a fiabilidade desta tecnologia. Após
o sucesso deste programa, o número de telhados passou para os cem mil, criando-se assim um
mercado mais abrangente. Contudo, foi com o lançamento da Renewable Energy Sources Act
(EEG) em 2000, atualizada em 2004 [20],a chamada “Lei das Energia Renováveis”, que os
investimentos começaram a surgir.
Esta legislação tem alguns princípios considerados como os seus fatores de sucesso:
1. É garantido o acesso prioritário à rede para as instalações de produção de
eletricidade a partir de FER’s.
2. É garantida a compra da totalidade de energia elétrica, proveniente das fontes
renováveis, por parte do operador rede.
3. As tarifas são garantidas por um período de 20 anos.
4. As tarifas são reduzidas anualmente (para as novas instalações), impulsionando
assim a I&D a fim de se desenvolverem produtos cada vez mais baratos.
5. Suporte paralelo de outros programas de apoio que complementam a tarifa tais
como o programa dos cem mil telhados.
O mecanismo alemão é baseado na obrigatoriedade de compra, por parte do operador da
rede, de toda a energia elétrica proveniente de fontes renováveis, sendo pago ao produtor
uma tarifa por cada kWh gerado. Segundo a lei alemã eletricidade gerada a partir de painéis
fotovoltaicos é remunerada a 0,51€/kWh.
Em resultado das políticas governamentais e dos incentivos criados, tornou-se pela
primeira vez atrativo o investimento em painéis fotovoltaicos. Como consequência, as
instalações de sistemas FV conectados à rede na Alemanha tem crescido significativamente
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nos últimos anos. Só no ano de 2010, foram instalados cerca de 7 406 MW de painéis FV,
elevando a capacidade total instalada para 17,37 GW. Isto conclui que, a principal força
motriz que está por de trás de um mercado FV robusto na Alemanha é, sem dúvida, a EEG.
Em termos de cumprimento das metas de expansão para as energias renováveis no setor de
eletricidade, a EEG provou ser um instrumento de financiamento mais eficaz à disposição do
Governo alemão. Este determina o procedimento de acesso à rede para as energias
renováveis e garante tarifas feed-in favoráveis para estas, pago pelas concessionárias de
energia elétrica.
Por outro lado [21], o crescimento anual da capacidade instalada tornou-se nos últimos
anos objeto de discussão. O problema baseia-se no facto do elevado número de instalações
tornar difícil a deteção de cada sistema. Assim, devido a estas dificuldades, desde o início de
2009, os novos microprodutores FV são legalmente obrigados a registar os seus sistemas na
German Federal Network Agency, sendo que somente os sistemas recebem as tarifas devidas.
Em Espanha, durante junho de 2010, foi adotado um plano de ação nacional para as
energias renováveis 2011-2020 (PANER). De acordo com este plano, prevê-se que em 2020 a
quota de renováveis no consumo final de energia seja de 20%. De acordo com o PANER, prevêse que 3,6% da procura de energia elétrica espanhola, em 2020, deva ser atendida pela
tecnologia FV [21].
Em relação à microgeração, a lei que regula a integração destas unidades nas redes de
distribuição é o Real Decreto 436/2004 de 12 de Março [22]. Tal como previsto na lei
Portuguesa, também a lei espanhola por meio do Real Decreto 436/2004 de 12 de Março
prevê limites a esta integração. Há que referir:


A potência total da instalação ligada à rede não pode ser superior a 50% da
capacidade da linha no ponto de ligação, definida como capacidade térmica do
projeto da linha em tal ponto.



Para subestações ou postos de transformação, a potência total da instalação
ligada a uma subestação ou posto de transformação não poderá ser superior a 50%
da capacidade de transformação instalada para esse nível de tensão.

Recentemente, Dezembro de 2011 [23], foi publicado pelo Boletim Oficial do estado
espanhol, um decreto-lei que regula a ligação de instalações de produção de energia de baixa
potência à rede nacional, o Real Decreto 1699/2011, de 18 de Novembro, uma alteração que
envolve os painéis fotovoltaicos ou as microturbinas eólicas e que está a despertar grande
interesse no país.
De acordo com o diário <<El País >>, esta nova norma estende uma série de facilidades,
já ao dispor dos painéis fotovoltaicos, a sistemas alternativos como os eólicos e de cogeração.
Em concreto, de acordo com o diário, a regulamentação aplica-se a instalações de potência
não superior a 100 kW. A norma instaura um novo procedimento abreviado quer em termos de
requisitos aos investidores quer nos prazos para as elétricas responderem à solicitação de
ligação à rede. Especialistas contatados pelo diário revelam que dentro de aproximadamente
três anos, será mais rentável e vantajoso consumir a energia renovável que se produz que
pagar a energia consumida da rede.
Segundo dados do Instituto espanhol para a Diversificação e Poupança de Energia, o Plano
de Energias Renováveis a implementar até 2020 prevê que o custo das instalações de
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fotovoltaicas nos telhados passará de 2,89€/W em 2010 a 1,32€/W em 2020. Assim, tudo
indica que a Microgeração pode ser mais barata que o consumo de energia de rede a partir de
2015 [23].
Em relação à França [21], durante o ano de 2010, foram instalados 719 MW de painéis FV,
em comparação com os 155,5 MW em 2009. Na área metropolitana de França, 91% dos
sistemas FV em funcionamento apresentam uma potência instalada menor que 3kW. Estes
sistemas representam 42% da capacidade FV total instalada. Pois, é devido ao seu tarifário
bastante favorável, que o mercado francês das energias renováveis é dominado pelos
sistemas fotovoltaicos integrados em edifícios para aplicações comerciais e residenciais.
O desenvolvimento da geração de energia elétrica a partir da tecnologia FV tem vindo a
ser evidente neste país, sendo que no final 2010 foi atingido cerca de 1 054,3 MW, estando
próximo do objetivo proposto para finais de 2012 de 1 100 MW de capacidade instalada
acumulada. De salientar que, cerca de 23% da capacidade de produção de energia instalada
ao longo do ano correspondeu a energia FV. Este crescimento verificou-se, essencialmente,
devido às alterações que têm vindo a ser feitas às tarifas aplicadas ao sistema fotovoltaico e
aos incentivos fiscais para a instalação de uma unidade FV.
O operador da rede elétrica nacional (ERDF), sem capacidade de absorver todos os
pedidos de conexão à rede, não conseguiu dar resposta à forte procura por parte de
particulares e investidores. No final de 2010, cerca de 75 000 sistemas esperavam por
conexão em toda a França (território continental e ultramarino), com um potencial de 4 150
MW de capacidade instalada.
As iniciativas públicas estruturaram e suportaram a expansão do mercado FV, durante o
ano de 2010. A inclusão de tarifas feed-in, contribuíram com uma orientação muito específica
para o seu crescimento. Algumas alterações a estas tarifas foram realizadas ao longo desse
ano, com o objetivo de reduzir as mesmas, tornando assim num esquema de tarifas feed-in
corrigido e mais robusto.
Em conjunto com estas alterações, foi feita uma revisão geral ao setor FV em França. A
“Missão para a regulação e desenvolvimento do sector FV em França” deu algumas
recomendações, no qual estão incluídas: a redução progressiva tanto das tarifas feed-in,
como das taxas de incentivo ao investimento.
O sistema francês vem dar força às conclusões de que o sistema e o processo de registo e
licenciamento são cruciais para a implementação com sucesso dos esquemas tarifários, não
bastando haver tarifas favoráveis e que apresentem bons indicadores económicos [21].
Em resultado da análise das realidades de diversos países europeus relativamente à
aplicação de legislação específica para a promoção da μP, pode-se tirar algumas conclusões.
Note-se que existe uma certa tendência para o uso de energia solar FV no que respeita à
instalação de unidades de PD em BT, mesmo apesar de países como Alemanha, França e
Espanha ou mesmo Portugal, incluírem outras tecnologias nos seus regulamentos. Contudo,
tecnologias como a eólica ou a cogeração possuem também grande potencial de
implementação, pelo que será necessário proporcionar às mesmas oportunidades de
desenvolvimento.
É também possível concluir, que não basta apenas oferecer grandes remunerações sobre a
energia produzida para atrair os investidores. A chave para uma tarifa de sucesso passa pelo
tipo de tarifa, a duração da tarifa ou pelos mecanismos de incentivo aos consumidores, no
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sentido de propagar esta nova forma de produção de energia, em que os problemas
ambientais e o aumento da eficiência energética são tidos em consideração.

2.6 - Tecnologias de Microgeração
Nas secções anteriores, foram brevemente apresentados alguns fatores que contribuíram
para a mudança de paradigma nos setores energéticos resultantes da integração de PD no
sistema. Também foi feita uma breve referência sobre a situação portuguesa e internacional
no que se diz respeito à integração de unidades de microprodução nas redes de distribuição,
bem como sobre os principais aspetos relacionados com uma nova figura que recentemente
emerge dos sistemas de distribuição – o conceito de produtor/consumidor.
Hoje em dia, a energia constitui um papel fundamental na evolução do mundo, pois o
desenvolvimento dos países encontra-se cada vez mais dependente da energia. Contudo, o
aumento do consumo implica um aumento na produção da energia, o que atualmente pode
originar um enorme problema devido à grande dependência da produção de energia através
de fontes não renováveis.
Porém, segundo [3], os recentes avanços tecnológicos têm vindo a contribuir para o
desenvolvimento de um amplo conjunto de tecnologias de PD, em particular de PMicrofontes- são exemplos os painéis FV, microturbinas, microgeradores eólicos e células de
combustível. Estas tecnologias de produção de energia elétrica apresentam potências
nominais tipicamente inferiores a 100 kW e são potencialmente adequadas para serem ligadas
sobre as redes de distribuição de BT.
Desta forma, importa agora fazer uma breve exposição sobre as principais configurações
técnicas e particularidades dos sistemas de microgeração, já relatados anteriormente. No
entanto é de salientar que, face às conjunturas existentes em Portugal, a tecnologia de P do
tipo solar apresenta-se de longe como a preferência dos consumidores de BT. Isto porque,
Portugal possui ótimas condições para aproveitar a energia solar, pois possui dos melhores
níveis de irradiação solar anual de toda a Europa.
Contudo, a tecnologia eólica, também, manifesta algum potencial de crescimento, tendo
em conta as características do vento, pois trata-se, também, de uma das energias primárias
com maior potencial de produção elétrica em Portugal, sendo alvo de muitas solicitações de
mercado [24].
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2.6.1 - Painéis Solares FV
A tecnologia solar fotovoltaica aproveita, a partir de uma célula FV, a energia solar
convertendo diretamente a radiação solar em energia elétrica, através do efeito FV.
O princípio de funcionamento das células fotovoltaicas é bastante idêntico às junções p-n
de um díodo. O efeito FV acontece em semicondutores, sendo estes caracterizados pela
presença de bandas de energia onde é possível a presença de eletrões (banda de valência), e
de outra completamente “vazia” (banda de condução). O semicondutor mais utilizado é o
Silício.
Os átomos do Silício caracterizam-se por possuírem quatro eletrões de valência que
formam ligações covalentes perfeitas com átomos de silício vizinho. Estas ligações são muito
fortes, pelo que é preciso muita energia de forma a libertar os eletrões. Logo, uma estrutura
constituída somente por Silício é por si um fraco condutor pelo que é necessário dopá-lo.
Na dopagem da camada do tipo n, introduzem-se átomos com cinco eletrões de ligação,
como por exemplo o Fósforo, formando-se ligações covalentes perfeitas com os quatro
eletrões do Silício. Como resultado, haverá um eletrão em excesso que vai continuar ligado
ao Fósforo através de uma ligação fraca, pelo que necessita de pouca energia para se
libertar, movimentar e criar assim corrente elétrica. Deste modo, designa-se o Fósforo por
“dopante n”, visto que tem excesso de eletrões.
Na dopagem da camada do tipo p, adicionam-se átomos com três eletrões de ligação,
como é o caso do Boro, formando-se assim ligações covalentes perfeitas com três eletrões do
Silício. Como resultado, irá faltar um eletrão para efetuar as ligações com os átomos de
Silício. Esta escassez é designada por lacuna, e assim a camada do tipo p tem excesso de
lacunas. Diz-se que o Boro é um aceitador de eletrões ou um “dopante p”.
Através da junção da camada do tipo p com a camada do tipo n resulta a junção p-n. Esta
junção provoca a difusão dos eletrões supérfluos do semicondutor n para o semicondutor p.
Os eletrões livres do lado n passam para o lado p onde encontram as lacunas que os
capturam. Como resultado disto, ocorre uma acumulação de eletrões no lado p, tornando-se
negativamente carregado, e uma redução de eletrões do lado n que o torna eletricamente
positivo.
Esta junção origina um campo elétrico, já que se tem duas camadas (camada do tipo n
com excesso de eletrões e camada do tipo p com excesso de lacunas) com cargas opostas.
Este campo elétrico, em conjunto com a pouca energia necessária liberta os eletrões
fracamente ligados da camada n, e conduzem-nos até à superfície do painel. Um circuito
elétrico externo recolhe-os e leve-os até à carga anexa, enquanto um outro cabo que parte
da carga e a liga à parte posterior do painel traz de volta os eletrões para que estes se fixem
na camada inferior de silício e fiquem à espera do próximo fotão [25, 26]
Este princípio de funcionamento pode ser visto na figura a seguir:
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Figura 2.4- Princípio de funcionamento de um painel FV [26].

A instalação dos painéis solares pode ser realizada em telhados, terraços ou no solo. Por
cada kW de potência da instalação precisa-se cerca de 7 m2 de painéis. De referir que para
ser alcançada uma boa produtividade, os painéis solares devem estar orientados
aproximadamente para Sul.
Pode ser utilizado um seguidor solar caso os painéis solares sejam instalados no solo, com
o objetivo de aumentar a produtividade das instalações de P fotovoltaica até 25% [18]. Isto
é conseguido, porque os seguidores solares orientam automaticamente os painéis FV na
direção do Sol, seguindo o seu movimento durante o dia.
O principal componente de um painel FV é a célula solar. Quando o Sol incide sobre a
célula solar, ela é capaz de gerar uma tensão entre [0,5;1]V entre os terminais de circuito
aberto, que corresponde a uma potência que varia tipicamente entre os 1 e 3 W. Desta
forma, e como estes valores de tensão e corrente não são adequados para o uso da maior
parte das nossas necessidades, estas células são ligadas em série ou paralelo formando
módulos. Ligações em série de várias células aumentam a tensão disponibilizada, enquanto
ligações em paralelo permitem aumentar a corrente elétrica. Estes módulos originam os
painéis FV [25].
A figura 2.5 ilustra a constituição dos painéis fotovoltaicos.

Figura 2.5- Agrupamento de células solares para formar painéis ou arrays [26].
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Na tecnologia fotovoltaica, a energia elétrica é produzida em corrente contínua. No
entanto a rede elétrica pública funciona em corrente alternada. Desta forma, é necessária a
utilização de um inversor que converte a corrente contínua em corrente alternada. O inversor
utilizado deve ser dimensionado de acordo com as características da instalação FV, para
apresentar um bom rendimento e aproveitar o máximo da energia produzida.

2.6.2 - Microturbinas Eólicas
As microturbinas eólicas são definidas como aerogeradores de menor potência. Estes
aerogeradores, tal como os de maior potência, aproveitam a energia cinética dos ventos
transformando-a inicialmente em energia mecânica de rotação e, em seguida, em energia
elétrica necessária à alimentação de diversas cargas, ou para ser entregue à rede elétrica. Os
geradores eólicos associados à P podem ser divididos em dois grupos: pequenos geradores
eólicos, com potências inferiores a 100 kW, e microgeradores eólicos, com potências
inferiores a 5 kW.
Esta tecnologia tem sido notória, particularmente no que respeita à sua integração em
parques eólicos, onde são frequentemente instalados aerogeradores com potências na ordem
das centenas de kW até cerca de 5 MW [27]. Contudo, os pequenos geradores eólicos e os
microgeradores eólicos têm vindo a ser ultimamente instalados, apresentando contribuições
importantes no abastecimento de eletricidade em áreas isoladas e também em áreas ligadas
à rede [3]. Tal como os sistemas FV, os pequenos geradores eólicos e microgeradores eólicos
são uma outra opção para países que pretendam reduzir as mudanças climáticas e a
dependência nacional dos combustíveis fosseis e dos combustíveis nucleares.
Estas unidades de microprodução foram desenvolvendo alguns aspetos tecnológicos, para
dar resposta a alguns requisitos. Assim, as turbinas eólicas foram divididas em dois grandes
tipos: turbinas eólicas de eixo horizontal e turbinas eólicas de eixo vertical [28].

Figura 2.6- Turbinas eólicas de eixo vertical e eixo horizontal respetivamente [28].

Hoje em dia, as turbinas eólicas com eixo horizontal e três pás são as mais utilizadas para
a produção de energia elétrica, pois estas são as que têm maior rendimento. No entanto,
existem turbinas eólicas com duas pás ou até com uma, contudo esta unidade tem menor
estabilidade.
A grande diferença entre estes dois tipos de turbinas eólicas é a posição do seu eixo de
rotação. As turbinas eólicas de eixo horizontal, possuem o seu eixo de rotação situado
paralelamente à direção do vento, como nos moinhos de vento tradicionais, enquanto nas
turbinas de eixo vertical, as pás giram em torno de um eixo vertical, ou seja, o seu eixo de
rotação está situado perpendicularmente à direção do vento [3]. A figura 2.6 representa essa
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diferença. Atualmente, as turbinas eólicas de eixo vertical são pouco fabricadas, pois a sua
única vantagem consiste em captar os ventos sem necessidade de um mecanismo de
orientação [28].
Apesar de este tipo de energia renovável não produzir resíduos, não polui águas
subterrâneas, cumprir com o Protocolo de Quioto não emitindo CO2 para a atmosfera, esta
apresenta algumas desvantagens [28], tais como:


Elevados custos de instalação e manutenção



Ruído



Impactos visuais



Velocidade do vento variável ao longo do ano

2.6.3 - Pilhas de Combustível
As células de combustível são equipamentos estáticos que convertem a energia química
contida no combustível diretamente em energia elétrica, através de reações oxidaçãoredução. O princípio de funcionamento de uma célula de combustível é semelhante ao de
uma bateria. É composta por um ânodo e um cátodo porosos, cada um revestido num dos
lados por uma camada catalisadora de platina, e separados por um eletrólito. Este constitui
uma barreira física para evitar a mistura direta do combustível e do oxidante [29].
O ânodo é alimentado pelo combustível e o cátodo alimentado pelo oxidante. De referir
que, o combustível é composto total ou parcialmente por hidrogénio, enquanto o oxidante é
composto pelo oxigénio. O hidrogénio pode ser obtido através das seguintes fontes: eletrólise
da água, gás natural, metanol, propano ou outros derivados do petróleo como qualquer
hidrocarboneto, ao passo que o oxigénio pode ser retirado do ar.
Na figura 2.7 pode-se visualizar o princípio de funcionamento de uma célula de
combustível:

Figura 2.7- Princípio de funcionamento de uma célula de combustível [28].
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A título de exemplo, utilizando o hidrogénio como combustível e o oxigénio como
oxidante, as reações no ânodo e cátodo na célula de combustível são as seguintes,
respetivamente [29].

O hidrogénio é alimentado ao ânodo da célula de combustível, onde é oxidado no
catalisador de platina, havendo a produção de dois eletrões e dois protões hidrogénio, H+. De
seguida, os eletrões produzidos pela reação de oxidação do hidrogénio são transportados
através de um circuito elétrico e utilizados para produzirem corrente elétrica contínua. Por
sua vez, os protões produzidos na reação anódica são transportados do ânodo para o cátodo,
através do eletrólito. No cátodo, o oxigénio é alimentado e reage com os protões
transportados através do eletrólito e com os eletrões provenientes do circuito elétrico. O
produto final da reação que ocorre no cátodo é o vapor de água [29].
Durante o processo de conversão da energia química do combustível em energia elétrica,
é libertado calor numa célula de combustível; uma parte da energia química não é
transformada em energia elétrica, e portanto o processo não apresenta um rendimento de
100%. A reação química global do processo é a seguinte [30].
(

)

De salientar que, em sistemas de cogeração, o calor libertado pode ser aproveitado, o
que faz aumentar o rendimento global. Hoje em dia, são conhecidos cinco tipos diferentes de
pilhas/células de combustível, que são identificadas pelo seu eletrólito, e surgiram como
sistemas viáveis. A figura seguinte, mostra um resumo das diversas células de combustível e
as respetivas características [30].

Figura 2.8- Breve descrição dos tipos de pilhas de combustíveis existentes [30].
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2.6.4 - Microturbinas
Na última década, as microturbinas têm vindo a evoluir do ponto de vista tecnológico,
devido principalmente ao aparecimento de novos materiais mais resistentes e capazes de
suportar grandes temperaturas.
De acordo com [31], o termo “microturbinas” refere-se em geral a um sistema de
dimensões relativamente reduzidas composto por compressor, câmara de combustão, turbina
e gerador elétrico, com uma potência total disponível não superior a 250 kW. Para sistemas
semelhantes mas com potências entre 250kW e 1MW é usualmente utilizado o termo
“miniturbinas”
A maior parte das microturbinas disponíveis no mercado apresentam como principal
função a produção de energia elétrica, podendo funcionar em cogeração através da utilização
de equipamento adicional. No entanto, existem microturbinas criadas de raiz para
funcionamento em cogeração. Nas microturbinas com recuperador de calor, o rendimento
elétrico atingido é da ordem dos 30%, enquanto nos sistemas de cogeração o rendimento
global pode atingir mais de 80% [31]
As microturbinas são uma força versátil e fiável, e uma fonte de geração adequada para
variadas aplicações, devido ao seu baixo nível de emissões e de requisitos de manutenção.
Segundo [32], este tipo de tecnologia pode ser aplicada em: hospitais, aproveitamentos
de biomassa, cogeração, sistemas de emergência (arranque rápido), sistemas isolados, e
produção em horas de ponta para regularização tarifária. As microturbinas funcionam com
diversos combustíveis: Gás Natural, Gás Propano Liquefeito (GPL), Biogás, Gasóleo e
Querosene.
Do ponto de vista tecnológico podemos encontrar 2 tipos construtivos de microturbinas:
Single-shaft (1 veio):


Solução construtiva em que o compressor, a turbina e o gerador estão montados
sobre o mesmo veio



Operação a elevada velocidade- entre 70 000 rpm e 90 000 rpm



Utilização de geradores síncronos de velocidade variável - geradores de ímanes
permanentes



Utilização de conversores de eletrónica de potência para acoplamento à rede
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Figura 2.9- Esquema de uma microturbina com um único veio [33].

Split-shaft (2 veios):


Gerador e o compressor não estão montados sobre o mesmo veio



Utilização de caixas redutoras de velocidade para acoplamento da turbina ao
gerador



Utilização de geradores síncronos ou assíncronos diretamente ligados à rede

Figura 2.10- Esquema de uma microturbina com 2 veios [33].
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2.7 - Impacto da Produção Dispersa nas redes elétricas
Segundo [34], devem ser avaliados alguns aspetos técnicos relativamente à integração da
microprodução:


Variações de tensão na rede



Qualidade da energia



Esquemas de Proteção



Estabilidade



Operação de rede

Na generalidade, a Produção Dispersa contribui positivamente para a redução de perdas,
aumento dos perfis de tensão e para a redução da percentagem de carga nos ramos. Vários
estudos foram feitos no sentido de mostrar isso mesmo.
Como se pode ver em J. Oyarzabal et al. 2005 [35], as perdas ativas decrescem
significativamente com o aumento da penetração de microgeração e consequentemente os
custos associados às interrupções e às emissões de

correspondentes são também

reduzidos significativamente. No que diz respeito ao congestionamento dos ramos, os autores
mostram que, a percentagem de carga nos ramos pode ser reduzida significativamente se for
considerada uma percentagem elevada de penetração de microgeração na rede.
Para P. Chiradeja et al. 2004 [36], a Produção Dispersa tem um papel fundamental na
melhoria dos perfis de tensão da rede e na redução das perdas. Em P. Chiradeja et al. 2003
[37], os autores mostram que os perfis de tensão apresentam uma melhoria, nos casos em
que a Produção Dispersa está instalada perto da carga.
T. Tran-Quoc et al. 2003 [38], verificaram que nas redes de baixa tensão quando a
Produção Dispersa está mais distribuída pela rede os perfis de tensão e as restrições do
congestionamento nos ramos apresentam um menor impacto do que quando a Produção
Dispersa é concentrada num pequeno número de barramentos.
No entanto, com a penetração significativa de unidades de PD e µP, os fluxos de energia
invertem-se e a rede de distribuição já não funciona como um circuito passivo de
fornecimento de cargas, mas um sistema ativo com fluxos de corrente e tensão determinados
pela produção, bem como as cargas. Deste modo, tem-se questionado de forma crítica de
como é realizado o planeamento e operação destas redes.

2.7.1 - Variações de tensão na rede
Os concessionários de redes têm por obrigação fornecer aos seus clientes valores de
tensão dentro dos limites especificados. Este requisito torna-se importante para o aval do
projeto e para o funcionamento da rede, sendo que ao longo dos anos foram desenvolvidas
técnicas para que seja possível, cada vez mais, abastecer os clientes dentro dos valores de
tensão legislados.
A figura 2.11. ilustra o perfil de tensão de uma rede de distribuição radial [34], onde a
razão de transformação do transformador MT/BT é ajustada mediante um transformador com
tomadas com possibilidade de serem ajustadas fora de carga, de modo que em situações de

Impacto da Produção Dispersa nas redes elétricas 29

carga máxima o perfil de tensão do consumidor mais remoto da rede permaneça dentro dos
limites estipulados. Durante o regime de carga mínimo, a tensão recebida por todos os
consumidores é um pouco abaixo do máximo permitido.

Figura 2.11-Variação da tensão de uma rede de distribuição radial [34].

Os pontos da figura têm o seguinte significado:


A: A tensão é mantida constante através do sistema de controlo automático de
tensão que atua sobre as tomadas de comutação em carga do transformador de
distribuição AT/MT



A – B: A tensão baixa na rede de MT devido às cargas



B – C: Elevação da tensão pelas tomadas do transformador MT/BT



C – D: A tensão baixa à saída do transformador de MT/BT



D – E: A tensão baixa na rede de BT devido às cargas

Se uma unidade de microprodução for instalada na extremidade do circuito, os fluxos de
potência alteram-se, e portanto o perfil de tensão da rede mudará. Ou seja, um dos
principais problemas que resultam de uma penetração elevada de PD é, sem dúvida, o
aparecimento de sobretensões. Esta situação pode ser particularmente significativa em redes
de distribuição eletricamente fracas e radiais, como é o caso típico das redes rurais. De
facto, com a ligação da PD à rede de distribuição, o perfil de tensão é alterado devido à
injeção de potência por estas unidades. Assim [34], a variação da tensão, ΔV, devido à
integração de PD é dado em p.u. por:

(2.1)
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onde:


V: Tensão nominal do circuito



P: Potência ativa injetada pela unidade de PD



Q: Potência reativa injetada pela unidade de PD



R: Resistência do circuito



X: Reactância do circuito

Quando a unidade PD injeta energia na rede de distribuição, a variação do perfil de
tensão depende [3].


Quantidade de energia ativa (P) e energia reativa (Q) injetada



Quantidade de energia ativa (P) injetada e de energia reativa (Q) absorvida



Quantidade de energia ativa (P) injetada com fator de potência unitário

Em alguns casos, o aumento de tensão pode ser limitado por inversão do fluxo de energia
reativa (Q). Isto pode ser eficaz em redes MT onde a reatância por vezes é superior à
resistência (X>> R) [34].
Porém, também em alguns casos, o aumento de tensão pode limitar a quantidade de PD
que pode ser integrada nas redes. Atualmente, a reduzida capacidade de controlo e
monitorização que os concessionários detêm sobre a rede levam à necessidade de serem
definidas regras muito específicas relativamente à integração de PD na rede, tendo por
objetivo garantir, à priori, que em situação alguma a PD vai conduzir a situações de operação
adversas da rede, nomeadamente no que se refere à elevação da tensão para além dos
valores estipulados. Também, é importante referir que, para além das dificuldades de
integração de PD, existe ainda uma falha no aproveitamento da capacidade destas unidades
puderem ajudar a atenuar efeitos adversos, desde que devidamente controladas e geridas,
em coordenação com os demais constituintes da rede [3].

2.7.2 - Qualidade da energia elétrica
Como é sabido, numa perspetiva da distribuição de energia, a qualidade de energia
elétrica está geralmente associada à qualidade e à continuidade da onda de tensão. Em
condições normais de exploração, a tensão fornecida ao cliente é controlada pelos sistemas
de distribuição, sendo a forma da corrente absorvida dependente da carga das instalações.
Por outro lado, a continuidade do fornecimento de energia está diretamente relacionada com
a fiabilidade da rede.
Neste contexto, tal como foi referido anteriormente, a PD pode aumentar ou mesmo
diminuir a qualidade de tensão nos respetivos clientes da rede. Estas unidades podem ter um
impacto positivo no que diz respeito à redução do número e/ou duração de interrupções, no
caso das unidades de PD serem capazes fornecer energia às cargas, funcionando de modo
isolado, durante a ocorrência de falhas na rede.
Nas últimas décadas, os conversores eletrónicos de potência têm sido responsáveis por
uma grande evolução ao nível da prestação de serviços, dos processos de fabrico e da
eficiência energética [39]. No entanto, a sua utilização massiva, em particular de conversores
não comandados (retificadores a díodos), com elevadas taxas de distorção harmónica das
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correntes (THD), tem também sido a principal causa da poluição harmónica da rede elétrica.
E, se por um lado, estas cargas não lineares são altamente poluidoras, muitas vezes também
são as mais sensíveis aos problemas de Qualidade de Energia Elétrica (QEE) [40].
A qualidade da energia fornecida aos consumidores está relacionada com as
características da forma de onda de tensão e com perturbações que pode vir a sofrer.
Dependendo da fonte de energia primária e do tipo de tecnologia utilizada para o processo de
conversão de energia, a ligação das unidades de microprodução à rede podem conduzir a uma
série de problemas que, se não forem corretamente abordados, podem reduzir a qualidade de
energia na rede. Esta redução pode afetar os microprodutores ligados à rede, conduzindo a
elevados custos económicos (paragem prolongada e posterior retoma do processo de fabrico),
no caso de processos industriais, e evitar que o operador de rede cumpra as suas obrigações
como concessionário de energia [41]
Portanto, existem aspetos relacionados com a QEE nas redes de distribuição,
nomeadamente em BT, que são considerados revelantes, e devem ser analisados:


Taxa de Distorção Harmónica



Desequilíbrios da Tensão

Nos subcapítulos seguintes, serão analisadas estas características relativas à QEE.

2.7.2.1 - THD-Taxa de Distorção Harmónica
Recorrendo às séries de Fourier, as tensões e correntes podem ser decompostas no
somatório da respetiva componente fundamental (50Hz) com todas as componentes de
frequências múltiplas da fundamental, habitualmente denominadas por componentes
harmónicas.
Cada uma destas harmónicas tem uma determinada ordem, que está relacionada com o
múltiplo da frequência fundamental correspondente. O harmónico de 2ª ordem corresponde à
frequência de 100 Hz, a de 3ª ordem 150Hz, a de nª ordem corresponde à frequência de n *
50 Hz. Na tabela 2.2, as harmónicas encontram-se classificadas pela sua Ordem, Frequência e
Sequência [40].
Tabela 2.2- Classificação das Harmónicas.

Ordem

Fund.

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

…

n

Frequência (Hz)

50

100

150

200

250

300

350

400

…

n*50

Sequência

+

-

0

+

-

0

+

-

…

…

A sequência das harmónicas está diretamente relacionada com o sentido de rotação do
campo girante, criado pela harmónica respetiva relativamente à componente fundamental. A
sequência positiva corresponde ao sentido direto, negativa ao sentido inverso e a neutra
corresponde a uma componente homopolar. Este aspeto tem particular interesse no caso das
máquinas de indução uma vez que, no caso de existirem harmónicas (-), é criado um campo
girante com o sentido oposto ao campo magnético fundamental, dando origem a um binário
oponente [40].
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A maior parte das cargas não lineares ligadas à rede produzem harmónicas ímpares
múltiplas da componente fundamental. As harmónicas pares têm origem em desequilíbrios
entre as alternâncias positivas e negativas da corrente absorvida pelas cargas que, por sua
vez, podem dar origem a componentes contínuas.
A amplitude de cada uma das harmónicas pode ser avaliada segundo a sua amplitude
relativa face à tensão fundamental [42]. Sob normais condições de exploração, em períodos
semanais, 95% dos valores eficazes médios de cada período de 10 minutos de cada tensão
harmónica, não devem exceder os valores indicados em [42].
O valor eficaz total das tensões ou correntes é calculado, para o caso da tensão a partir
de (2.2).
√

(2.2)

A partir dos valores eficazes das harmónicas mais significativas é possível calcular o valor
da taxa de distorção harmónica THD (Total Harmonic Distortion), um dos principais
indicadores da QEE. A THD da tensão (2.3) é definida a partir da norma NP 50160 [42].

( )

√

√

(2.3)
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2.7.2.2 - Desequilíbrios de Tensões
Os sistemas elétricos seriam idealmente constituídos por um sistema trifásico equilibrado
de tensões. Contudo, o equilíbrio entre as três fases da tensão só seria possível se existisse
uma distribuição, igual e perfeita, das cargas pelas três fases.
Nas redes de BT geralmente é desejável que as cargas sejam equitativamente distribuídas
pelas fases para que o desequilíbrio na tensão seja o menor possível.
Um sistema de tensões diz-se equilibrado quando constituído por três tensões sinusoidais
com a mesma amplitude desfasados de 120º entre si. A figura 2.12.a) representa as três
ondas de tensão num sistema equilibrado perfeito da rede BT. Na figura 2.12.b) está ilustrado
um diagrama vetorial das três fases.

Figura 2.12- Equilíbrio de Tensões. a) Sistema equilibrado de tensões de uma rede de BT; b) Esquema
de fasores de tensão.

Um sistema de tensões trifásico diz-se desequilibrado quando os valores eficazes das
tensões das fases e/ou das desfasagens entre tensões de fases consecutivas não são iguais
[42]. Segundo norma a NP 50160 [42], 95% dos valores eficazes médios de cada 10 minutos da
componente inversa das tensões não devem ultrapassar 2% da correspondente componente
direta, para cada período de uma semana. Nas regiões em que existam clientes alimentados
por linhas parcialmente monofásicas ou bifásicas, podem ocorrer desequilíbrios de até 3% nos
pontos de entrega trifásicos [42].
A figura 2.13.a) é ilustrativa de um sistema desequilibrado, a fase U2 tem uma amplitude
menor que a fase U1 e U3 e, as desfasagens entre fases consecutivas não têm o mesmo valor.
Na figura 2.13.b) está representado um diagrama vetorial das três fases correspondentes ao
sistema desequilibrado.

Figura 2.13-Desiquilibrio de Tensões. a) Sistema desequilibrado de tensões se uma rede de BT.
b)Esquema de fasores de tensão.
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I.

Quantificação do Desequilíbrio de tensões

O método mais correto para quantificar o desequilíbrio de um sistema trifásico de tensões
implica a sua decomposição nas três componentes de Fortescue, ou componentes simétricas:


Sistema de sequência direta, que corresponde a um sistema trifásico equilibrado
(



,

e

);

Sistema de sequência inversa, que corresponde a um sistema trifásico equilibrado
com sequência de fases inversa ao sistema de sequência direta (



,

e

);

Sistema de sequência homopolar, em que todas as tensões têm a mesma
magnitude e fase

,

e

);

Cada tensão do sistema trifásico corresponde à soma vetorial das componentes de
sequência positiva, negativa e homopolar, tal como se pode ver na figura a seguir:

Figura 2.14- Decomposição de um sistema trifásico desequilibrado em componentes simétricas [40].

Desta forma, o fator de desequilíbrio na componente inversa (

) de um sistema trifásico

de tensões é obtido pela razão entre a componente inversa( ) e a componente direta( ). De
forma semelhante, o fator de desequilíbrio na componente homopolar (

) de um sistema

trifásico de tensões é obtido pela razão entre a componente homopolar( ) e a componente
direta( ). As equações a seguir, expressam em percentagem (%) o que foi dito
anteriormente:

(2.4)

(2.5)

Alternativamente, através da expressão seguinte é possível determinar o desequilíbrio
aproximado de um sistema trifásico de tensões de forma muito simples [40].
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(2.4)
i.

Propagação das componentes inversas e homopolar

A propagação da componente inversa num sistema trifásico ocorre de modo similar à
propagação da componente direta, uma vez que a única diferença entre elas é a sequência
de fases. Somente os transformadores com ligações Y-Δ ou Δ-Y influenciam de modo diferente
as componentes direta e inversa.
A propagação ascendente, de BT para MT e AT, da componente inversa é bastante
atenuada devido à diminuição da impedância do sistema.
Relativamente à propagação da componente homopolar, só é possível na presença de
condutor de neutro. Os transformadores com enrolamentos ligados em triângulo apresentam
uma impedância homopolar infinita, não permitindo a transferência da componente
homopolar do primário para o secundário ou vice-versa.
II.

Causas do desequilíbrio de tensões

Embora existam vários fatores que contribuem para o desequilíbrio dos sistemas trifásicos
de tensões, efetivamente, a grande causa de desequilíbrio é a distribuição assimétrica de
cargas pelas fases. Em carga, a distribuição assimétrica, dá origem a sistemas de correntes
desequilibrados, que, por sua vez, provocam quedas de tensão diferentes nas três fases e o
desequilíbrio dos sistemas de tensões.
Em BT, a generalidade das cargas são monofásicas, o que dificulta a manutenção do seu
equilíbrio. Mesmo que seja garantida simetria em projeto, os ciclos de funcionamento das
diferentes cargas podem conduzir a desequilíbrios significativos [40].
III.

Mitigação do desequilíbrio de tensões

Para a diminuição do desequilíbrio dos sistemas trifásicos de tensões podem ser
adoptadas várias medidas, com diferentes graus de complexidade técnica.
i.

Redistribuição de cargas

Em determinados circuitos trifásicos, com desequilíbrios de correntes significativos, a
simples redistribuição das cargas pelas três fases pode ser suficiente para minimizar o
desequilíbrio de correntes e o consequente desequilíbrio de tensões.
ii.

Aumento da potência de curto-circuito (

)

O desequilíbrio de tensões num determinado ponto é inversamente proporcional à
potência de curto-circuito nesse ponto. Assim, as cargas que provocam maior desequilíbrio
devem ser alimentadas em níveis de tensão com potência de curto-circuito superior – MT ou
AT.
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2.7.3 - Esquemas de Proteção
A ligação de PD à rede de distribuição pode afetar o bom funcionamento do sistema de
proteção. Tradicionalmente, as redes de distribuição são circuitos radiais que possibilitam o
uso de esquemas de proteção relativamente simples, uma vez que o fluxo de energia é
unidirecional. No entanto, isto nem sempre é regra, devido à ligação da PD. A PD altera os
fluxos de energia na rede, pelo que necessitam de uma verificação profunda da coordenação
de proteção entre a rede e a unidade de PD. Particularmente, a sensibilidade e seletividade
do sistema de proteção podem ser afetados, por exemplo: algumas falhas podem ser
detetadas pelos sistemas de proteção existentes e a sua remoção pode exigir o disparo de um
maior número de proteções que o necessário. Além disso, a presença das unidades de PD não
devem conduzir a um disparo indesejado em algumas zonas da rede (cargas vizinhas não
afetadas pela falha) e não deve impedir o correto funcionamento dos regimes de religação
automáticos ou manuais que podem ser implementados na rede de distribuição [3].
Desta forma, ao nível da proteção da PD, existem diferentes aspetos que devem ser
analisados [4]:


Proteção da unidade de geração contra defeitos internos



Proteção da rede de distribuição contra defeitos provocados pelas correntes
de defeito fornecidas pela PD



Perda das proteções principais



Impacto da PD nos sistemas de proteção de distribuição existentes

Todos estes pontos são importantes e necessitam de ser estudados ao pormenor quando a
conexão da PD à rede de distribuição.

2.7.4 - Estabilidade
A estabilidade das unidades de PD e a sua capacidade para resistir a perturbações tem-se
tornado uma questão cada vez mais importante à medida que os níveis de penetração da PD
têm crescido. Após a ocorrência de perturbações na rede como, curto circuitos, interrupções
de linhas importantes, quedas de tensão ou variações de carga, a perda de unidades de PD
resulta na perda de geração e também de suporte para a rede. Assim, o impacto da PD na
rede depende de vários fatores tais como [3]:


Potência da unidade de PD



Quantidade de PD presente na rede. Um grande número de pequenas
unidades que representem um total significativo de geração, pode ter o
mesmo impacto de grandes unidades de PD



O nível de tensão no ponto de conexão e a configuração da rede



As características da conexão da PD à rede e o tipo de tecnologia usada

No caso de a PD representar uma fração importante da geração total do sistema elétrico,
a falha destas unidades pode ter um impacto negativo na frequência do sistema e,
possivelmente, podendo conduzir ao colapso generalizado do sistema. Além disso, os
procedimentos de restabelecimento do serviço de uma secção de uma rede com PD requerem
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uma atenção especial. Se a rede de distribuição depender de unidades de PD para suportar as
cargas, então, até a rede ser reposta, a procura de energia surgirá antes da religação das
unidades de PD, o que pode causar sobrecargas significativas na rede [34].

2.7.5 - Operação de Rede
Tal como já foi falado, a atual filosofia seguida pelos operadores da rede de distribuição,
caracteriza-se pelo mínimo de acompanhamento e possíveis ações que podem ser realizadas
sobre a mesma, o que confere à rede uma designação de rede de distribuição passiva. Essas
redes foram concebidas por meio de procedimentos determinísticos e considerando o pior
cenário possível a abordar, o que por si só, resolve unicamente os casos críticos na fase de
planeamento [4]. O uso desta filosofia baseia-se em princípios bem estabelecidos de redes de
distribuição radiais, tal como o comportamento unidirecional dos fluxos de energia. Contudo,
níveis mais elevados de penetração de PD requerem um maior controlo e coordenação entre a
rede de distribuição e as unidades de PD. Assim, uma consequência imediata do aumento dos
níveis de penetração de PD leva a necessidade de um controlo ativo da rede de distribuição.
O sistema de controlo ativo oferece uma capacidade efetiva de utilização de cada recurso, de
acordo com as necessidades da rede [3].
A gestão ativa das redes de distribuição tem como objetivo resolver alguns problemas que
atualmente são um entrave para a integração da PD. O uso deste conceito permite ao
operador da rede de distribuição maximizar o uso dos circuitos existentes, tirando vantagem
total no despacho dos geradores, controlo das tomadas de comutação em carga dos
transformadores de distribuição (OLTC), reguladores de tensão, controlo da potência reativa
e reconfigurações do sistema de forma integrada. O requisito para alcançar as
funcionalidades referidas é a existência de um controlo e monitorização em tempo real,
semelhante ao que ocorre na rede de transmissão, a fim de atingir um maior desempenho
global do sistema [34].
A estimação de estado da rede de distribuição, a modelização em tempo real dos recursos
de potência, o fluxo de carga, o controlo de tensão, os níveis de falha e a análise de
segurança, podem ser usados para fazer uma programação direta e/ou decisões de
constrangedoras a qualquer momento, com a finalidade de atingir um maior desempenho
global.
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2.8 - Sistemas avançados para gestão e controlo de redes de
distribuição com PD
As redes elétricas de distribuição de energia têm sofrido mudanças significativas ao longo
dos últimos anos devido à crescente integração de PD. Na secção anterior, foram abordadas
algumas das principais questões associadas à integração da PD nas redes de distribuição. No
entanto, tal como foi referido, a integração destas unidades pode trazer benefícios
importantes, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista da própria operação
da rede elétrica.
Atualmente, devido ao processo de reestruturação dos SEE em curso e à implementação
dos mercados de energia em vários países da Europa, surgem novas oportunidades de negócio
para as unidades de PD. Em particular, a ligação destas unidades às redes elétricas de
distribuição de energia traz possibilidades adicionais de controlo ao Operador de Rede e, em
simultâneo, novos desenvolvimentos técnicos possibilitam a participação da PD no
fornecimento de serviços de sistema como fornecimento de reserva e controlo de tensão.
Assim, a curto/médio prazo, as redes de distribuição irão necessitar de novos métodos e
processos para o planeamento do sistema, incluindo o desenvolvimento de novas arquiteturas
de rede, descentralizadas, capazes de permitir a integração efetiva de PD nas redes
elétricas, bem como explorar potenciais benefícios que essas unidades podem trazer à
operação da rede[43].

2.8.1 - Microredes e multi-microredes
Inicialmente, tal como foi referido, a PD desenvolveu-se principalmente ao nível das
redes de distribuição de média e alta tensão. Contudo, os recentes desenvolvimentos da
tecnologia contribuíram para a possibilidade de ligação deste tipo de produção à rede de
distribuição de BT [44]. Apesar dos desenvolvimentos tecnológicos verificados, aliado à
emergência das novas tecnologias verifica-se o aparecimento de problemas relacionados com
o elevado crescimento de integração de microgeração. Surge deste modo o projeto Europeu
MICROGRIDS que pretende identificar os problemas tecnológicos inerentes à integração de um
conjunto de sistemas de produção descentralizada interligados a uma rede de baixa tensão
[45].
De modo a tirar vantagem dos benefícios desta evolução, torna-se fundamental
desenvolver estratégias de controlo e operação, surgindo o conceito de Microrede (MR).
Segundo [44], uma MR compreende uma rede de distribuição de BT (por exemplo, uma
pequena área urbana, um centro comercial ou um parque industrial) com vários
microgeradores, sistemas de controlo avançado e sistemas de comunicações.
Os microgeradores são pequenas unidades com valores de potência elétrica inferiores a
100 kW, em que a maior parte possui interfaces baseadas em eletrónica de potência, e
exploram fontes de energia renováveis ou combustíveis fosseis em aplicações de alta
eficiência energética, como por exemplo, a Cogeração. Os microgeradores mais utilizados
nas redes de distribuição de BT são do tipo dos anteriormente já referidos:
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Painéis FV



Células de combustível



Microturbinas



Microturbinas eólicas

Com o crescimento destas tecnologias de microprodução, sistemas de armazenamento de
energia e cargas controláveis, é provável que se venham a fazer avanços significativos no
fornecimento de energia elétrica [46].
A figura 2.15 ilustra de uma forma geral como é constituída uma MR. É considerada uma
alimentação (através do transformador MT/BT), sistemas de microgeração e sistemas de
armazenamento de energia. Além disso, torna-se imprescindível a utilização de um sistema
avançado de controlo e gestão de todo o sistema, no qual é suportado por um sistema de
comunicação. Aliado a este controlo torna-se da mesma forma imprescindível uma
infraestrutura de comunicação de modo a assegurar que todos os elementos da MR estão
agrupados numa célula única [3].
De acordo com a figura 2.15, o MGCC que se encontra no lado de baixa tensão do
transformador de distribuição MT/BT tem como objetivo otimizar a operação da MR
considerando [46]:


Ofertas dos microgeradores e cargas



Preços de mercado



Restrições de segurança da rede



Previsões de consumo e produção local

Utilizando rotinas de otimização, o MGCC envia aos Load Controllers (LC‘s):


Set-points para os níveis de produção das microgeradores;



Set-points para cargas e deslastre de cargas;

Ainda na figura, o Microsource Controller (MC) e o Load Controller (LC) têm como função
controlar localmente a produção e modos de operação, nível de armazenamento, gestão das
cargas, enviando ofertas ao MGCC. Desta forma, os MC‘s têm autonomia para efetuar a
otimização local da produção de potência ativa e reativa dos microgeradores quando ligados
à rede, e a monitorização rápida da carga no decorrer de uma situação de funcionamento em
modo de emergência. Quanto aos LC‘s, estes controlam a carga seguindo a procura do MGCC
de acordo com a política do Demand Side Management (DSM) ou de modo a implementar
funcionalidades na limitação de carga, em situações de emergência [46].
No que diz respeito ao modo de operação, a MR pode funcionar de acordo com os
seguintes modos [3].


Modo rede interligada: A MR está ligada à rede MT a montante, sendo totalmente
ou parcialmente alimentada por esta ou injetando nesta, excedentes de potência.



Modo de Emergência: Caso exista uma falha na rede MT a montante ou em caso
de alguma ação planeada (por exemplo, em caso de manutenção), a MR tem a
capacidade de alterar o modo de funcionamento para operação isolada ou para
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estabelecer o procedimento de reposição de serviço em caso de uma falha
generalizada (blackout) no sistema. Nos casos de funcionamento em modo de
emergência, o MGCC modifica o controlo dos geradores de modo de despacho de
potência para modo de frequência onde: O controlo primário é feito pelo MC e LC
e o controlo secundário pelo MGCC [47].
A exploração do conceito de MR, dando origem à formação de redes de BT ativas, origina
assim um número de benefícios para o operador da rede de distribuição e para o consumidor
final [3]. Esses benefícios são:
1. A operação da MR é baseada em fontes de energias renováveis e μP
caracterizadas por muito baixas emissões de CO2. Além disso, a redução das
perdas do sistema de distribuição devido à integração da PD, contribui também
para a redução das emissões dos GEE‘s.
2. As MR vão explorar tanto as fontes de energias renováveis como combustíveis
fósseis em locais com aplicações de μCHP de elevada eficiência. O uso intensivo
de aplicações de μCHP contribuem para o aumento da eficiência global dos
sistemas de energia para níveis muito além do que é possível alcançar com as
grandes centrais. Por outro lado, a exploração local das fontes de energia
renovável contribui para a redução da dependência dos combustíveis fósseis
importados e aumento da segurança energética.
3. Um consumidor integrado numa MR vai ter a possibilidade de agir tanto como
comprador ou vendedor de energia térmica e elétrica, tornando-se desta forma
um participante ativo do mercado.
4. Uma MR bem concebida é capaz de contribuir para o aumento da fiabilidade do
sistema elétrico ao nível do consumidor, uma vez que duas fontes independentes
(rede de distribuição MT e unidades de μP) podem ser usadas para fornecer
energia elétrica às cargas.
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Figura 2.15- Arquitetura de uma MR.

No que considera às multi-microredes, estas assentam no alargamento do conceito de MR
a uma extensão mais ampla das redes de MT. Este conceito foi desenvolvido no âmbito do
projeto Europeu MORE MICROGRIDS [48], e está relacionado com uma estrutura multinível,
existente ao nível da rede de distribuição de MT, englobando MR estabelecidas sobre as redes
de distribuição de BT, bem como as unidades de PD conectadas à própria rede de distribuição
MT [44]
A figura 2.16 ilustra o conceito de multi-microrede, juntamente com a respetiva
arquitetura de controlo e gestão.

Figura 2.16-Arquitetura de controlo e gestão de uma multi-microrede [44].

42 Microprodução. Integração nas Redes de Distribuição

Segundo [49], a enorme complexidade que pode atingir o sistema de controlo de uma
rede de distribuição que tenha de coordenar a contribuição individual de múltiplas MR,
juntamente com toda a PD e cargas controláveis, conduz a que a existência de estruturas que
funcionem como intermediários possa ser considerada bastante vantajosa. Surge, assim, o
conceito de Central Autonomous Managment Controller (CAMC) que funciona como um
agente agregador ou mini-DMS, e que tem a seu cargo o controlo de uma rede de distribuição
de MT. Deste modo é possível, através de um sistema hierárquico, distribuir a complexidade
do sistema e o esforço de controlo pelos vários níveis da estrutura, tornando mais fácil o
controlo de uma rede de distribuição com estas características [50].
Sendo assim, a operação deste tipo de sistema requer a transposição do conceito de
microrede ao nível da MT, onde todas a partes ativas devem ser controladas pelo CAMC, ao
nível da subestação AT/MT[44].

2.8.1.1 - Controlo Coordenado de tensão em multi-microredes
O principal objetivo do sistema de controlo de tensão é definir uma estratégia
coordenada e otimizada para os vários níveis de tensão no sistema de distribuição,
nomeadamente para MT e BT. No entanto, considerando este novo cenário de operação, é
necessário desenvolver um esquema de controlo que seja simultaneamente descentralizado e
hierárquico, que explore a arquitetura de comunicações (e consequentemente, as
possibilidades de controlo) disponível para o smart metering.
No seguimento do que tem vindo a ser dito e de acordo com [44], um dos principais
problemas resultantes da integração de PD em grandes quantidades na rede de distribuição é
o aumento dos perfis de tensão. No sentido de resolver este problema, têm sido equacionadas
várias soluções de controlo, sendo de referenciar a utilização de sistemas de controlo de
potência ativa e reativa produzidas pela PD, em coordenação com o controlo da tensão ao
nível da subestação AT/MT. De acordo com o tema deste trabalho que se foca em redes de
distribuição de BT, o controlo de potência reativa aquando o aumento dos perfis de tensão no
caso de grande integração de PD pode não ser suficiente. Isto verifica-se principalmente nas
redes de BT uma vez que estas redes se caracterizam por serem redes fortemente resistivas,
isto é, ao contrário das redes de MT onde a razão X/R é mais elevada, nas redes de BT esta
mesma razão é muito baixa.

Figura 2.17- Exemplo de um sistema.

De acordo com o sistema apresentado, e considerando que na rede BT a resistência dos
condutores pode ser dominante face à reatância dos mesmos, ou seja R> X, é possível obter a
seguinte expressão das equações do trânsito de potência ativa [43]:
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(2.5)
onde:


é o trânsito potência ativa na linha



é a tensão do barramento 1



é a tensão do barramento 2



R é a resistência da linha



é o ângulo entre

e

De acordo com a equação 2.5, verifica-se que de modo a que seja possível injetar
potência ativa para o lado de MT através de uma rede de BT extremamente resistiva torna-se
necessário tensão seja mais elevada no barramento “emissor” (Barramento 2 na figura) do
que no barramento “recetor” (Barramento 1 na figura), ou seja quando V2 > V1. [43, 44].
É possível, desta forma, concluir que a elevada penetração de PD e P requerem de um
controlo efetivo da tensão através do controlo de potência ativa visto que o tradicional
desacoplamento entre a potência ativa e a tensão nas redes de BT não é possível. Desta
forma verifica-se que nas redes BT com P, a forma de controlar com mais eficácia os níveis
de tensão para níveis harmonizados, pode envolver o controlo de potência ativa injetada
pelas unidades de PD, caso o controlo de tensão da rede de MT não seja por si só efetivo.[43,
44]. Surge assim a necessidade de se desenvolver um controlo coordenado para o controlo de
tensão em redes de distribuição de forma a garantir uma operação coordenada de todos os
dispositivos [43]. Portanto, torna-se necessário ter em consideração as características
específicas das redes de MT e de BT.
Em [44], o autor propõe um esquema de controlo de tensão que pretende otimizar as
condições de operação através do uso da PD, MR e transformadores com possibilidade de
regulação em carga. Em alguns casos, a utilização de bancos de condensadores também é
tido em consideração. Além disso, e de forma a garantir uma operação coordenada de todos
os dispositivos, torna-se necessário utilizar um algoritmo que corra ao nível da rede de MT e
que permita avaliar o impacto da estratégia de controlo ao nível da rede de BT [44]. A
abordagem a este esquema de controlo requer o desenvolvimento de uma sucessão de
soluções para o problema global (ao nível da MT) e para o problema local (ao nível da BT) de
forma a convergir para uma solução quase ótima. Segundo a equação 2.6, que representa a
função objetivo do esquema de controlo, verifica-se que este esquema funciona tendo em
consideração a minimização das perdas ativas e minimização da P cortada.
∑

∑

(2.6)

O algoritmo de otimização selecionado foi o Enxame Evolucionário de Partículas
(Evolutionary Particle Swarm Optimization – EPSO). Este algoritmo é uma combinação entre o
enxame de partículas tradicional e as estratégias evolucionárias, e tem sido aplicado em
diversos problemas de otimização no âmbito dos SEE [43, 44].
As variáveis de controlo utilizadas para o controlo de tensão são: Potência reativa
fornecida pelas fontes de PD, potência ativa nas MR (considerando deslastre de μP em
situações em que os valores de tensão estão acima dos limites aceitáveis na rede de
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distribuição),transformadores com tomadas de regulação em carga. Estas variáveis de
controlo são consideradas como sendo set-points que são enviados para o respetivo
dispositivo (unidade de PD, MR ou transformador) através do esquema de controlo referido
anteriormente. No caso das MR, por exemplo, é enviado um set-point para o DTC indicando
que a μP local deve ser reduzida. O DTC é então capaz de distribuir a necessidade de redução
de geração pelos microgeradores associados, enviando set-points para cada unidade
individual de forma a reduzir o seu nível de produção.
Assim se conclui que, o controlo coordenado de tensão apresenta-se como sendo uma
mais-valia para o controlo efetivo da tensão. Contudo, como abordado anteriormente, de
modo a ser possível a sua aplicação é necessário ter uma devida caracterização das redes
quer ao nível de MT, quer ao nível de BT. Se, ao nível MT é possível obter uma boa
caracterização das redes, ao nível da BT já não é tão fácil. Parâmetros com o comprimento
das linhas (L), correntes máximas admissíveis (

), resistências (R) e reatâncias (X) não são

fáceis de alcançar, obtendo-se assim uma caracterização deficitária da rede BT. Embora se
apresente como uma solução mais simples, este controlo não constitui uma solução ótima.
Isto porque, ao contrário do controlo coordenado que também atua ao nível da MT, existindo
a possibilidade de controlo de variáveis que não a μP, o controlo local atuará diretamente
na μP. Desta forma existirá sempre uma limitação à penetração da mesma [43].
O controlo local constituirá assim uma alternativa mais imediata ao controlo coordenado,
até que a possibilidade de se obter uma caracterização mais eficaz ao nível das redes de BT
se verifique.

2.8.2 - Projeto InovGrid
A gestão ativa das redes de distribuição é uma das bases do conceito de rede inteligente
(smartGrid). Neste tipo de gestão, as ações de todos os agentes conectados ao sistema
elétrico podem ser integradas de uma forma inteligente, visando a sustentabilidade,
eficiência e segurança no abastecimento de energia elétrica [51].
Como abordado anteriormente [44], a implementação deste tipo de sistemas requer um
controlo inteligente e um sistema de gestão baseado em soluções avançadas de comunicação
e monitorização. Desta forma, as redes inteligentes são a expressão mais visível da
integração de PD de uma forma coordenada num sistema sustentável [51].
Hoje em dia, uma parte significativa dos consumidores pretende ter uma participação
passiva no sistema elétrico de energia. Estes, apenas recebem energia sem terem nenhuma
participação na gestão de fontes de geração e da rede.
O projeto “InovGrid - A evolução da rede de distribuição como resposta aos novos
desafios do setor elétrico” surgiu como resposta ao desafio colocado pela EDP- Distribuição,
S.A, relativamente à liberalização do mercado Ibérico e Europeu e à necessidade de
introduzir mais inteligência na rede de forma a permitir gerir e controlar de forma mais
abrangente a rede de distribuição, incluindo a integração em larga escala de μP [50]. Assim o
projeto InovGrid está estruturado em torno de [52].


Redes Inteligentes



Microgeração e Produção Dispersa



Telecontagem e gestão energética
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No que diz respeito às redes inteligentes, o projeto pretende promover o aumento de
eficiência e qualidade de serviço da rede elétrica, tanto ao nível da MT e AT como também
ao nível de BT. Relativamente à microgeração e PD o projeto pretende lidar com os
problemas inerentes ao impacto desta integração através de um controlo ativo de
equipamentos e da própria rede. Já no que diz respeito à telecontagem e gestão energética,
o projeto promove uma abordagem centrada no consumidor constituindo uma alavanca para a
prestação de novos serviço, para a promoção da eficiência energética e da concorrência na
comercialização de eletricidade [52].
Como referido anteriormente, a elevada integração de PD nas redes de distribuição pode
provocar problemas ao funcionamento do sistema elétrico. Assim a necessidade de criação de
sistemas avançados para integração destas tecnologias é essencial. Surgem deste modo as
microredes e consequentemente as multi-microredes. Em Portugal, este tipo de sistemas
avançados de integração de microgeração tem a sua expressão mais visível no âmbito do
projeto InovGrid. Este projeto contempla a implementação de uma rede inteligente
suportada numa infraestrutura de telecomunicações que se estende a todos os locais de
consumo, chegando a casa dos clientes [52]. Segundo [53], e através da análise à figura 2.18,
as abordagens de telecontagem têm vindo a evoluir do ponto de vista de sofisticação
tecnológica, desde o Automated Meter Reading (AMR) até ao Automated Meter Managment
(AMM), introduzindo o conceito de smart metering.
A arquitetura de referência que pretende ser desenvolvida no âmbito do projecto
InovGrid baseia-se numa arquitetura hierárquica multinível, capaz de gerir simultaneamente
de forma separada ou integrada a informação técnica e comercial.

Figura 2.18-Âmbito do Projeto InovGrid.
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Segundo [51], arquitetura do projeto, que pode ser vista na figura 2.19, engloba três
níveis:
1. Nível de Produtor/Consumidor: Neste nível encontram-se as Energy Boxes (EB),
que implementam as funções de contagem de energia e também a gestão de
energia doméstica, incluindo o controlo de equipamentos consumidores de
energia e o controlo da microgeração
2. Nível de subestação MT/BT (Posto de transformação - PT): Neste nível encontrase o Distribution Transformer Controller (DTC), com funções de concentração de
informação, gestão das EB e ainda a monitorização, controlo e automação do PT
(transformador e restantes ativos do posto de transformação MT/BT).
3. Nível de controlo e gestão central: Neste nível é realizada a agregação da
informação comercial e de gestão de energia, sendo ainda implementado o
controlo operacional da rede.

Figura 2.19- Arquitetura de referência InovGrid [53].

Como se pode compreender da breve descrição que foi apresentada do projeto InovGrid o
paradigma de funcionamento que o sustenta é uma filosofia de controlo coordenado, com
paralelismo ao apresentado para as multi-microredes
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2.9 - Sumário e breves conclusões
Neste capítulo apresentou-se de forma geral e resumida a alteração de paradigma do
Sistema Elétrico de Energia, devido essencialmente à crescente integração de PD,
nomeadamente ao nível das redes de distribuição de média e baixa tensão. A elevada
integração de PD sobre estas redes, representam um grande desafio ao nível da
operacionalidade do sistema elétrico de distribuição. Assim, num futuro próximo haverá
necessidade de realizar novos métodos e processos para o planeamento do sistema, incluindo
o desenvolvimento de novas arquiteturas de controlo de redes, em que a PD é gerida de
maneira inteligente, sendo de destacar arquiteturas semelhantes às que foram desenvolvidas
no âmbito de projetos como o MORE MICROGRIDS, capazes de permitir a integração
incontestável destas novas unidades de geração.de um modo mais fiável, podendo o
consumidor interagir com as redes elétricas de forma inteligente.
Além disso, foram enunciadas as diversas tecnologias de microprodução com principal
destaque para aquelas que se integram na BT como os painéis solares fotovoltaicos, as pilhas
de combustível, as microturbinas e as microturbinas eólicas. Devido à crescente integração
de microgeração nas redes de distribuição de BT, como consequência do desenvolvimento
destas tecnologias, começam a surgir uma série de impactos para a rede, sobretudo ao nível
dos perfis de tensão. Surge assim a necessidade de intervir nestas redes criando estratégias
que permitam a integração efetiva da PD, que não seriam necessárias para o controlo do
sistema elétrico baseado no paradigma convencional atrás mencionado.
Foram também abordados, neste capítulo, principais impactos associados à integração de
PD nas redes de distribuição, dando principal enfoque às variações de tensão e qualidade de
energia na rede., sendo que são aspetos fundamentais a serem avaliados quando a integração
da microprodução.
Por último, foram apresentados alguns sistemas avançados para gestão e controlo de
redes de distribuição com a inclusão da PD nas microredes e multi-microredes. Foi também
apresentado o projeto InovGrid, que surgiu em resposta ao desafio colocado pela EDPDistribuição, S.A, em conformidade com a necessidade de introduzir mais inteligência na rede
de distribuição de energia elétrica, de forma a permitir gerir e controlar de forma mais vasta
a rede de distribuição, incluindo a integração em larga escala de microprodução.
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Capítulo 3
Soluções para o Controlo de Tensão em
Redes de Baixa Tensão
3.1 - Introdução
Conforme mencionado no capítulo 2, a elevada penetração da microprodução nas redes
de BT pode originar problemas ao nível dos perfis de tensão, verificados na rede. É de
salientar que, a concessionária da rede de distribuição deve garantir o fornecimento de
energia elétrica com os valores de tensão dentro dos limites estipulados por lei, sendo de
referir que, no caso Português esses limites estão definidos de acordo com o que foi instituído
na norma NP 50160 [42]. Por outro lado, tendo em conta os aumentos da integração destas
unidades nas redes de distribuição, é importante ter perceção do comportamento das redes
de distribuição de BT, não só antes mas também após a sua integração, principalmente nos
nós da rede localizados nas imediações da PD. Trata-se de um problema crítico para a
operação da rede, uma vez que atualmente, a concessionária da rede de distribuição não
detém qualquer instrumento de controlo direto sobre as redes de BT.
Tal como foi referenciado no capítulo anterior, embora se comecem a perspetivar e
testar em escala reduzida soluções baseadas em smart metering, estas não estão disponíveis
para implementação imediata. O alto custo devido à substituição dos componentes analógicos
em digitais, a falta de normas de regulamentação dos padrões para as tecnologias smartgrid,
a falta de documentação oficial sobre a tecnologia, leva à necessidade no imediato de obter
soluções alternativas.
Assim, e de uma forma geral, é necessário investigar soluções imediatas que permitam,
de acordo com o que foi dito anteriormente, ajustar os perfis de tensão das redes com a
presença da microprodução.
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3.2 - Soluções atualmente existentes para o ajuste dos perfis
de tensão em redes com microprodução
Os problemas relativos aos perfis de tensão nas redes elétricas são dos mais sérios
problemas relacionados com qualidade de energia elétrica. O melhoramento do perfil de
tensão está relacionado ao adequado e eficiente controlo de tensão nos SEE.
Esta seção apresenta algumas soluções tecnológicas para o problema de controlo de
tensão, que basicamente assenta na tecnologia bem conhecida dos transformadores de
potência complementada com regulações mais ou menos sofisticadas.

3.2.1 - Transformador trifásico
I.

Introdução

O transformador trifásico transforma um sistema trifásico de tensões num outro sistema
trifásico com a mesma frequência.
O tipo de configuração entre os enrolamentos primário e secundário é importante para
resolver os problemas de tensão numa rede de distribuição de BT.
II.

Configuração do transformador

Uma solução imediata para o problema dos perfis de tensão resultantes da integração de
microprodução poderá consistir na incorporação de um transformador trifásico de baixa
potência com uma configuração específica. Trata-se de uma configuração Triângulo-Estrela
com neutro acessível à terra (

).

A figura seguinte ilustra este tipo de configuração:

Figura 3.1- Configuração de um transformador trifásico (

).
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III.

Componentes simétricas
i.

Componentes direta e inversa

Dado que o transformador, tal como a linha, é um elemento estático a sua impedância
não se altera se a sequência de fases for inversa. Então, as impedâncias direta (

)e inversa

( ) são iguais:
,
sendo

(3.1)

a impedância de curto-circuito do transformador.

Como se trata de uma ligação do tipo D/Y, a desfasagem entre as tensões primária e
secundária muda de sinal consoante a sequência de fases seja direta ou inversa.
ii.

Componente homopolar

A impedância homopolar do transformador,

, pelo seu lado também depende do tipo de

ligações dos enrolamentos do transformador, bem como das ligações do neutro à terra.
Contrariamente à impedância direta (ou inversa), a impedância homopolar pode ser
diferente, consoante o enrolamento do transformador do qual é observada [54].
O papel da implementação deste tipo de transformador assenta na eliminação da
componente homopolar de corrente do lado do triângulo, tendo influência direta nas tensões
monofásicas medidas de um lado e de outro do transformador.
Imagine-se que o lado secundário está ligado em estrela com neutro. Se o sistema a que
se encontra ligado, absorver um sistema desequilibrado de correntes, então:
(3.2)

(3.3)
Trata-se de um caso extremo para um sistema desequilibrado. Então só o enrolamento
(coluna) i é desmagnetizado pela passagem da corrente . Para se garantir a igualdade dos
fluxos, é evidente que no enrolamento que está na mesma coluna deve passar uma corrente
primária para tornar a magnetizar essa parte do circuito magnético de modo que o fluxo, seja
o fluxo magnetizante. Em contrapartida nas outras colunas não deverá passar corrente
nenhuma [54].
Assim, com ligação do neutro à terra no secundário do transformador, as correntes
fecham-se pelo neutro eliminando a componente homopolar do lado primário (D). Portanto a
impedância homopolar vista do lado do enrolamento em triângulo é infinita, visto que as
componentes com esta sequência não podem circular, por ausência de ligação do neutro à
terra. Por esta razão, na figura 3.2 o circuito está aberto do lado do triângulo.
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Figura 3.2-Esquema equivalente homopolar de um transformador D/Yn (adaptado de [55]).

Como, neste caso, o enrolamento primário é ligado em triângulo, diz-se que um sistema
de correntes que tenha componente homopolar no secundário é substituída no primário por
um sistema que não tem componente homopolar. É este o motivo pelo qual se diz que um
enrolamento em triângulo contribui para o equilíbrio de cargas. Porém, não as torna de todo
equilibradas porque ainda se mantêm as componentes inversas, pois o transformador não tem
capacidade de atenuá-las[55].
Concluindo, a implementação de um transformador trifásico com a configuração D/Yn
numa rede de BT elimina a componente homopolar do lado do triângulo, pelo fecho das
correntes homopolares no neutro da estrela, permitindo alguma capacidade de ajustamento
dos perfis de tensão na rede. Adicionalmente, pode ser determinada a razão de
transformação mais conveniente para a aplicação em causa.

3.2.2 - Regulador de tensão de alta eficiência para redes rurais
I.

Introdução

O High efficiency voltage regulator, tal como o nome indica, é um regulador de tensão de
alta eficiência concebido especialmente para redes rurais. Este equipamento de compensação
é geralmente usado para resolver problemas de tensão locais. É utilizado em redes de
distribuição, nomeadamente em linhas aéreas em que a regulação de tensão é feita numa
única fase (monofásica), porém, menos usual, poderá ser feita nas três fases (trifásico) [56].
A figura seguinte mostra um exemplo do regulador de tensão proposto montado numa
linha aérea.

Figura 3.3- Dois reguladores de tensão de alta eficiência instalados numa rede rural [56].
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As características do regulador de tensão proposto são adequadas para suprir as
necessidades das redes de distribuição rurais em redes de baixa tensão:


Regulação da tensão por passos - A tensão é ajustada de modo a que esteja
dentro dos limites estipulados, se bem que para aplicações industriais ou
comerciais em redes rurais normalmente não há necessidade de uma
regulação de tensão precisa com pequenos passos de regulação de tensão.



Robustez- O regulador de tensão é normalmente colocado ao ar livre em
zonas dispersas, sendo alguns deles de difícil acesso. Para maior fiabilidade e
facilidade de manutenção, os contactos eletromecânicos são preferíveis à
eletrónica de potência



Baixo Custo- A utilização de um compensador de tensão em série, em vez de
um conversor de energia completo reduz o tamanho do dispositivo e custo,
aumentando a sua eficiência. Além disso, a maior fiabilidade reduz os custos
de manutenção.

II.

Princípio de Funcionamento

O regulador de tensão prevê a compensação da tensão por um sinal discreto. A tensão é
compensada a partir das tap swtching (tomadas de regulação), que combina dois princípios
de regulação: o rácio da regulação de tensão e a seleção de polaridade.
A. Circuito de Alimentação
O circuito de alimentação deste tipo de reguladores de tensão monofásicos consiste num
transformador multienrolamentos: dois enrolamentos primários independentes, que são
alimentados a partir da rede, e um enrolamento de compensação ligado em série. Os
diferentes valores de compensação podem ser obtidos alterando as ligações entre os
enrolamentos primário e secundário, utilizando três contactores com quatro pólos cada para
fazer a ligação entre os enrolamentos e a rede.
A figura seguinte mostra o esquema de ligações do regulador de tensão.

Figura 3.4- Circuito do regulador de tensão de alta eficiência [56].
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Os enrolamentos primários do transformador,
e estão ligados à tensão de entrada,

e

, têm o mesmo número de espiras

, pelo contactor

ligados em série ou em paralelo através do contactor

,

. Estes enrolamentos podem estar

. Para uma ligação em série o número

de espiras fica 2Np, enquanto para uma ligação em paralelo o número de espiras passa a Np.
Quanto ao enrolamento secundário do transformador, S, este efetua a compensação da
tensão, e pode ser ligado em série com a rede de distribuição ou contornado pelo contactor
. Em relação à polaridade do acoplamento magnético, esta é definida pelo contactor
seja, a tensão de saída,

. Ou

, é aumentada dependendo do contactor

Assim, com esta conceção, existem 5 passos de tensão,

, que podem ser alcançados no

transformador. Estes diferentes passos, para a compensação da tensão, são obtidos através
da modificação da ligação e da polaridade entre os enrolamentos primários e secundário
através dos três contactos. A tabela seguinte mostra os diferentes passos de compensação
existentes para o ajuste dos valores de tensão na rede.

Figura 3.5- Diferentes passos para a compensação da tensão.

A seleção do passo de compensação adequado é realizada de forma automática por uma
unidade de controlo eletrónica. Este controlador automático mede a tensão de saída,
seleciona a ligação de compensação ótima da tensão. Portanto,

, e

, pode ser formulada pela

seguinte expressão:
(3.4)
em que a tensão de compensação,

, é dada pela razão entre as espiras do enrolamento

secundário, Ns, e as espiras do enrolamento primário “c x Np”, multiplicado pela tensão de
entrada,

. Então, a partir de 3.4. obtém-se:
(

)

(

)

(3.5)

(3.6)
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onde:


Np= Número de espiras dos enrolamentos P1 e P2



Ns= Número de espiras do enrolamento S



c= constante de ligação: se série= 1 , se paralelo=2

Além disso, Vo será positivo para o acoplamento direto, e negativo para o acoplamento
inverso dos enrolamentos.
O modo de espera do regulador de tensão é definido com os 3 contactores em aberto,
step 3, tal como é visto na figura 3.4., e garante que o dispositivo é desligado da rede de
distribuição. Assim, o enrolamento secundário, S, é curto-circuitado e as tensões de entrada,
, e de saída

são as mesmas, ora

=1. Este modo de espera protege as cargas ligadas ao

regulador de tensão a partir de qualquer falha do dispositivo.
Dada a conceção do regulador de tensão, a potência nominal do transformador,
menor do que a potência que o regulador de tensão,

, é

pode fornecer. Esta diferença de

potência depende da relação entre a compensação e as tensões nominais [56].
=

(3.7)

B. Sistema de Controlo
O objetivo deste regulador de tensão, é melhorar os valores da tensão na rede, sempre
que estes não sejam os desejáveis, e garantir a segurança do sistema no caso de uma falha do
regulador de tensão ou um problema grave na rede de distribuição. Nesta situação, o
dispositivo será automaticamente desligado.
Assim, para este efeito, o regulador de tensão inclui um sistema de controlo que consiste
em 3 módulos, e que pode ser visto na figura 3.6.


Módulo de Medição: Regista a tensão e a corrente na saída do regulador de
tensão., V0 e I0. A cada 32 ciclos, os valores eficazes da tensão (V rms) são
calculados, e estes são usados para decidir se a compensação da tensão é
necessária. Por razões de segurança, se a tensão excede o intervalo de segurança
(Vmin, Vmáx), o regulador de tensão será desligado da rede.



Módulo de comparação de tensão: Compara o valor médio de um conjunto de
valores da tensão de saída,

, com a gama de tensão de referencia ( V up, Vdown)

e decide se é necessário um novo passo de compensação.


Modulo de compensação de tensão: Recebe uma ordem de mudança de passo a
partir do modulo de comparação e, abre ou fecha os contactores de modo a
atingir um novo passo de compensação no regulador de tensão
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Figura 3.6-Sistema de controlo de um regulador de tensão [56].

Um exemplo prático do ajuste dos valores de tensão usando o regulador de tensão
descrito pode ser visto no anexo B. Neste anexo, também são feitas algumas considerações
práticas quanto à sua conceção e construção, como: modelo do transformador, definição da
gama da tensão de referência, sequencia de manobras de compensação e switching control
(controlo por comutação).
Concluindo [56], o regulador de tensão de alta eficiência e baixo custo especialmente
concebido para funcionamento em redes rurais, dada a sua conceção, traz as seguintes
vantagens:


A potência nominal do regulador de tensão depende da corrente máxima fornecida e
da compensação de tensão desejada. Portanto, o desenho do regulador de tensão
descrito é menor e mais barato do que um regulador de tensão convencional ou
transformador. Além disso, a eficiência do regulador de tensão proposto também é
maior do que a de dispositivos convencionais de regulação de tensão. Para fins de
avaliação de custo, a conceção proposta requer o menor peso unitário e tamanho.
Além disso o regulador de tensão proposto tem a melhor eficiência mínima em
comparação com os reguladores convencionais.



O uso de contactores para selecionar os passos de compensação diferentes torna o
equipamento mais fiável. Além disso, tem menores custos e é mais facilmente
mantido do que os reguladores com base em eletrônica de potência.



Em caso de avaria do regulador de tensão, o dispositivo é automaticamente desligado
da rede de distribuição, assegurando a continuidade da fonte de alimentação.
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3.2.3 - Magtech Voltage Booster- Estabilizador de tensão
I.

Introdução

O Magtech Voltage Booster (MVB), figura 3.7, é um estabilizador de tensão trifásico que é
ligado em série com a rede de distribuição, desenvolvido e patenteado por uma empresa
norueguesa de nome Magtech. Estes estabilizadores foram desenvolvidos com base na
tecnologia do controlo da indutância por variação do entreferro  air gap.

Figura 3.7- Magtech Voltage Booster (MVB) implementado no solo [57].

Como já é sabido, a produção de energia elétrica em instalações de microprodução pode
ser comprometida pelos impactos que esta acarreta aos perfis de tensão da rede de BT à qual
se liga. Assim sendo, a implementação de um MVB permite ao microprodutor a produção
máxima de energia elétrica, mantendo a tensão na rede estabilizada.
A figura seguinte mostra a título exemplificativo o efeito da aplicação de um MVB na rede
de BT.

Figura 3.8- a) Rede de BT sem a presença de um MVB, b) Rede de BT com a presença de um MVB [57].
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Figura 3.9-Integração de um MVB numa rede de distribuição de BT [57].

As características gerais destes estabilizadores de tensão são:


O circuito de potência não possui partes móveis ou semicondutores



Regulação do valor da tensão até 20%, em relação ao valor da tensão de
referência (

=230V)



Regulação do valor da tensão, independente por cada fase



Tempo de resposta na variação do valor da tensão de 200 ms



By pass sem interrupção na rede, por sobrecarga ou avaria a jusante do MVB



Tempo de vida útil expectável de 20 anos



Construídos para responder à norma EN 50160

Verificada esta característica, conclui-se que se está perante uma solução imediata no
qual permite corrigir os valores das tensões da rede de BT para valores viáveis, como se pode
observar na figura 3.9.
II.

Tecnologia

A tecnologia usada no MVB é conhecida por MCI- Magtech Controllable Inductance ou
seja, é realizado um controlo da indutância por variação do entreferro. A figura 3.10 mostra
como é feito esse controlo.

Figura 3.10- Controlo da indutância por variação do entreferro [57].

De modo a representar este controlo, a Magtech desenhou um novo símbolo para este
componente, como se pode verificar na figura 3.10 a). Devido à sua especial construção, dois
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indutores de ferro estão ligados pelo mesmo núcleo de ferro, fazendo um ângulo de 90 entre
estes.
O controlo de energia é realizado pela passagem de corrente DC no entreferro, sendo que
quanto maior for a corrente DC maior é a variação do entreferro ou seja, maior será o
controlo de energia. Assim, quando não existe qualquer variação do entreferro não há
qualquer controlo da tensão.

Figura 3.11- a) Símbolo do MCI, b) Topologia do estabilizador DG (one phase)[57].

Quanto à topologia do estabilizador de tensão DG, o MCI está ligado a um
autotransformador. Ao ajustar o valor da indutância no MCI, a tensão no autotransformador
muda automaticamente de acordo com o ajuste. E, ao controlar a tensão do
autotransformador, um vetor de tensão adicional é adicionado à saída e permite a elevação
ativa da tensão de saída.
Adicionalmente, o MVB possui um enrolamento equilíbrio, representado a vermelho na
figura 3.11b), entre cada fase para ajudar a estabilizar a tensão. Além de estabilizar a
tensão, também aumenta a capacidade de curto-circuito em cada pólo.
No entanto, se a tensão de saída do MVB for inferior a 190V, um contactor de três pólos
faz um by pass ao enrolamento secundário do autotransformador. Isto normalmente acontece
se, o estabilizador está sobrecarregado ou está perante altas temperaturas. O MVB reinicia
automaticamente quando estas situações permanecem durante um longo período de tempo.
A topologia enunciada para uma fase repete-se, assim, para as três fases da rede, tal
como na figura que se segue.

Figura 3.12-Estabilizador de tensão trifásico MVB [57].

60 Soluções para o Controlo de Tensão em Redes de Baixa Tensão

Um caso real da aplicação de um MVB pode ser visto no anexo C. Neste anexo são feitas
algumas considerações técnicas quanto ao seu funcionamento e quanto à sua conceção e
construção.
Concluindo, a nova tecnologia da Magtech permite um controlo rápido e robusto na
qualidade da onda tensão.

3.3 - Sumário e breves conclusões
Presentemente, tendo em conta os aumentos da integração da PD nas redes de
distribuição, é importante ter perceção do comportamento das redes de distribuição de BT.
Contudo, sabendo que a concessionária da rede de distribuição não detém qualquer
instrumento de controlo sobre as redes de BT, torna-se indispensável procurar soluções
imediatas que permitam atenuar os perfis de tensão das redes de BT com a presença de
microprodução. Para realização deste estudo, foi necessário perceber como se comporta na
generalidade uma rede de BT com a penetração da PD. Para isso, foi analisado um exemplo
de um sistema interligado com uma unidade de microprodução onde foram analisados os
efeitos que esta provoca na rede.
Posteriormente,

foram

apresentadas

soluções

que

permitem

a

integração

da

microprodução nas redes de BT sem causar qualquer impacto prejudicial à rede, anulando os
efeitos nefastos que este modo de produção de energia elétrica de forma descentralizada
possa passar à rede, especialmente no que se refere à sua influência nos perfis de tensão.

Capítulo 4
Plataforma de Simulação de Redes de
Distribuição de Baixa Tensão com
Microgeração
4.1 - Introdução
Tendo em conta o impacto da integração de microgeração nas redes de baixa tensão,
especialmente no que se refere aos perfis de tensão, apresenta-se neste capítulo uma breve
descrição da plataforma de simulação de redes de distribuição de baixa tensão com
microgeração, e dos demais modelos adotados para os diferentes componentes da rede.
A solidez de um estudo sustentado em simulações possíveis de serem comparadas com a
realidade depende muito da qualidade e exatidão dos modelos adotados e da robustez da
plataforma de simulação.
Portanto, os modelos dos componentes da rede em estudo são descritos em detalhe neste
capítulo,

que

posteriormente

serão

implementados

na

plataforma

de

simulação

MatLab®/Simulink®, onde são introduzidos todos os dados relevantes relativos às
características da rede em estudo. Também é de salientar que, alguns modelos dos
componentes que estão disponíveis na biblioteca da plataforma são utilizados sempre que
possível.

4.2 - Ferramenta de Simulação utilizada
O Simulink® é um software matemático para a engenharia e a ciência. Trata-se de um
ambiente para simulação de vários domínios e Model-Based Design para sistemas dinâmicos e
integrados. É integrado com o Matlab®, proporcionando acesso imediato a uma vasta gama
de ferramentas que lhe permitem desenvolver algoritmos, analisar e visualizar simulações
entre outros.
Este software fornece um ambiente gráfico interativo e um conjunto personalizável de
bibliotecas de blocos que permitem projetar, simular, implementar e testar uma variedade
de sistemas variantes no tempo.
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4.3 - Modelização da rede de BT com microprodução do tipo
Solar FV
4.3.1 - Rede de distribuição de média tensão e transformador de
distribuição
A rede de distribuição de MT à qual se liga o transformador de distribuição MT/BT é
modelizada para jusante do referido transformador como uma fonte de potência infinita,
fornecendo um sistema trifásico equilibrado de tensões (neutro acessível).
A figura 4.1 demonstra essa modelização.

Figura 4.1-Modelo da rede de distribuição[58].

4.3.2 - Canalização da rede de BT
A preocupação da modelização da rede de BT foi representar a rede como desequilibrada:
fases e neutro.
Do ponto de vista da simulação, as canalizações de BT podem ser modelizadas por
elementos passivos de parâmetros fixos (resistência e reatância), desprezando-se os efeitos
capacitivos por terem pouca expressão a este nível de tensão. Por razões relacionadas com
aspetos da simulação, foi adotado o modelo RL paralelo, uma vez que o esquema habitual das
canalizações elétricas, RL série, pode causar uma significativa redução da velocidade de
execução no ambiente de simulação MatLab®/Simulink®. De realçar ainda que, se considera
a impedância do neutro igual à impedância das fases. A figura 4.2 mostra as impedâncias das
linhas para o modelo utilizado.
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Figura 4.2-a) Bloco representativo d uma linha, b) impedâncias de fase e neutro da linha
(MatLab®/Simulink®).

De modo a ser possível usar o modelo RL paralelo já referido anteriormente, e visto que a
modelização atual das linhas consiste num modelo do tipo RL série, foi necessário obter uma
relação entre ambas as representações, considerando que em regime permanente terá de
existir igualdade de impedâncias a uma determinada frequência ω:

Figura 4.3-Esquema habitual das canalizações elétricas utilizado pelo MatLab®/Simulink®.

,

onde:


R – representa a resistência da linha no modelo RL série em ohms (Ω)



L – representa a indutância da linha no modelo RL série em henrys (H)



R‘ – representa a resistência da linha no modelo RL paralelo em ohms (Ω)



L‘ – representa a indutância da linha no modelo RL paralelo em henrys (H)



ω – É a frequência angular em rad/s

(4.1)
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Assim sendo, sabendo que

, a formulação matemática para a conversão do esquema

RL série para RL paralelo é a seguinte:

(4.2)

(4.3)
Em que,

4.3.3 - Cargas
Os modelos usados para as cargas, tanto monofásicas como trifásicas, consistem num
simples ramo RL série com impedância constante. A figura 4.4 ilustra o modelo para as cargas
monofásicas e trifásicas.

Figura 4.4-a) Modelo utilizado para as cargas monofásicas, b) Modelo utilizado para as cargas trifásicas.

4.3.4 - Painel solar fotovoltaico e respetivo inversor de ligação à rede
Relativamente à ligação do painel FV à rede, existem diferentes modelos possíveis de
serem usados para descrever o seu comportamento. Os mais utilizados, são os baseados em
circuitos agrupados, tais como modelos de díodos simples ou duplos. Em [59] é possível
verificar as equações matemáticas que provêm dos modelos baseados em circuitos agrupados
de díodos. A figura 4.5 ilustra a característica típica de corrente - tensão (I-V) e potência tensão (P-V) de uma célula solar. Através da figura 4.5 é possível verificar que existe um
ponto ótimo através do qual é possível extrair a potência máxima da célula solar, o Maximum
Power Point (MPP) [3].

Modelização da rede de BT com microprodução do tipo Solar FV 65

Figura 4.5- Curva característica (I-V) e (P-V) de uma célula solar [3].

Também, analisando a figura 4.5 verifica-se que,
seus terminais são curto-circuitados e

é a corrente da célula quando os

é a tensão aos terminais da célula em circuito

aberto, ou seja, quando não lhe está aplicada nenhuma carga.
A radiação solar (

) e a temperatura (

) são algumas das condições que influenciam o

MPP. A figura 4.6 ilustra de que forma a temperatura e as radiações solares influenciam o
MPP.

Figura 4.6-a) Influência da temperatura da célula na curva característica na curva característica I-V, b)
Influência da radiação solar da célula na curva característica I-V( adaptado de [3]).

Com base na figura 4.6a) constata-se que, para uma corrente de curto-circuito
aproximadamente

constante

e

uma

radiação

solar

constante,

a

tensão

diminui

significativamente quando a temperatura aumenta; uma vez que a tensão diminui e a
corrente é constante a potência também vai diminuir. Considerando por outro lado a radiação
solar, podemos ver na figura 4.6b) que, a uma temperatura constante, quando o valor da
radiação diminui a corrente de curto-circuito também diminui, mantendo-se a tensão com
valores muito próximos para todos os valores de radiação solar apresentados; neste caso,
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como a tensão apresenta aproximadamente o mesmo valor ao diminuir a corrente, uma vez
mais a potência irá sofrer uma redução.
Devido à curva característica I-V da célula solar, torna-se necessário a utilização de
esquemas para a extração da potência máxima do painel solar fotovoltaico [3].Na figura 4.7 é
possível ver um esquema típico de ligação de um painel solar fotovoltaico. Na mesma figura,
é visível o esquema utilizado para a extração da potência máxima do painel solar.

Figura 4.7-Configuração da ligação entre um painel FV e a rede de BT.

É através do módulo Maximum Power Point Tracker (MPPT) representado na figura
anterior que se obtêm o MPP, responsável pela condição de máxima energia extraída do
painel. Existem vários algoritmos responsáveis pela atuação do MPPT, que apesar de não
serem objeto de estudo neste trabalho podem ser encontrados em [3]. De qualquer forma,
pode considerar-se que a ação do MPPT é suficientemente rápido, podendo-se considerar que
o painel fotovoltaico opera sempre no ponto de máxima extração de potência.
Ainda de acordo com a figura 4.7, é possível verificar a existência de um outro bloco
essencial para a ligação do painel fotovoltaico à rede: o inversor CC/CA. Este inversor opera
em sincronismo com a rede e tem como função converter a potência extraída do painel solar
em corrente alternada, sendo posteriormente injetada na rede.
No entanto, a eletrónica de potência não é apenas utilizada para a inversão de corrente
contínua para alternada, mas também para a busca do melhor MPP possível do painel em
cada instante, ou seja, aquele que leva à maior potência ativa produzida em cada instante. A
figura 4.8 ilustra as principais funções de controlo do inversor monofásico de acoplamento do
painel solar à rede.
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Figura 4.8- Sistema de controlo do inversor de um painel solar fotovoltaico [3].

O controlo do inversor, representado na figura anterior, é implementado como uma fonte
de tensão controlada por corrente. As componentes normalizadas da corrente

e

,

respetivamente em fase e em quadratura com a tensão terminal do inversor, são
determinadas mediante a utilização de algoritmos de condicionamento de sinal apropriados
[60]. A amplitude da componente ativa da corrente

é utilizada de forma a permitir o

controlo da potência ativa injetada pelo inversor, sendo esta condicionada pelas variações de
tensão no link DC. Ou seja, a variação da produção do painel solar induz variações de tensão
no link DC que são acomodadas pela resposta do controlador PI-1. De forma semelhante, a
amplitude da componente reativa da corrente

é utilizada de forma a permitir o controlo

da potência reativa injetada pelo inversor, através da atuação do controlador PI-2, sensível
ao erro observado na potência reativa de saída do inversor relativamente ao valor de
referência (neste caso, o valor de referência é zero, uma vez que se assume que os sistemas
fotovoltaicos funcionam com fator de potência unitário) [3].
Relativamente ao modelo do módulo FV correspondente ao nó 34, a sua implementação
em MatLab®/Simulink® encontra-se ilustrada na figura 4.9a).
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Figura 4.9-a) Bloco representativo de um módulo FV, b) Bloco representativo do inversor de um modulo
FV.

A Série do RL representada na figura 4.9b) corresponde ao filtro do inversor acoplado à
rede. Neste caso, a impedância considerada, foi igual a aproximadamente 10% na base da
potência do inversor, sendo que os respetivos valores de R e L podem ser obtidos de acordo
com as seguintes equações:

(4.4)

(

)

(4.5)
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4.4 - Ambiente de simulação da Rede de Distribuição de Baixa
Tensão
Depois de serem apresentados todos os princípios relativos à implementação da rede de
BT em estudo incluindo a ligação da unidade de P do tipo solar FV à respetiva rede, de
seguida é apresentada a modelização da rede em ambiente MatLab®/Simulink®. A figura
apresentada a seguir ilustra exatamente o que foi mencionado anteriormente.

Figura 4.10- Modelo da rede de BT implementado em MatLab®/Simulink®.
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4.5 - Sumário e breves conclusões
Na sequência do que tem vindo a ser descrito, torna-se necessário preparar a rede de BT
de sistemas adequados de controlo de tensão de forma a permitir a integração em larga
escala de microprodução. Assim, em alternativa às soluções baseadas em smart meetering e
ao princípio da redução de potência ativa por parte da microprodução, este capítulo focou-se
na apresentação dos modelos dinâmicos que caracterizam a rede e da sua implementação em
ambiente MatLab®/Simulink®., com o intuito de fornecer uma compreensão abrangente de
todos os componentes envolvidos.
Relativamente à rede de distribuição MT, esta foi modelizada como uma fonte de
potência infinita fornecendo um sistema trifásico equilibrado de tensões (neutro acessível)
Porém, a preocupação da modelização foi representar a rede de BT como desequilibrada,
pois as cargas são maioritariamente monofásicas, tal como a microprodução.
Posteriormente, além de exibidos os modelos relativos à microprodução FV e respetivo
inversor de ligação à rede, também foi descrito como é efetuada a ligação entre o painel FV e
a rede de BT.
Assim, a modelização apresentada neste capítulo será utilizada no capítulo 5 para um
estudo particular do funcionamento da rede de BT com a integração da microprodução
.

Capítulo 5
Estudo das Condições de Operação de
uma Rede de Baixa Tensão com
Microprodução
5.1 - Introdução
Conhecido que é o problema da influência da microprodução no perfil de tensão das redes
de distribuição de baixa tensão, e identificadas algumas soluções de controlo que não
envolvem inteligência ao nível da rede, pretende-se neste capítulo estudar um caso concreto,
caracterizando devidamente o problema e aferindo a aplicabilidade de uma potencial
solução.
Desta forma, este capítulo organiza-se basicamente em três secções. Na primeira secção
é apresentada a integração da microprodução nas redes de BT. Esta secção é dividida em
duas subsecções. Na primeira é caracterizada a rede de distribuição de baixa tensão proposta
pela EDP-Distribuição, S.A, bem como as respetivas características. Esta descrição inclui a
localização da rede, e as características principais, contextualizando algumas opções quanto
à sua estrutura. Na segunda subsecção deste primeiro capítulo é feita uma análise dos perfis
de tensão a partir de valores recolhidos da rede em estudo, com vista a obter uma relação
com os modelos implementados, testando assim a veracidade destes.
A segunda secção corresponde à apresentação dos perfis de tensão após a implementação
da rede de BT, descrita no capítulo 4, em MatLab®/Simulink® em vários cenários de carga,
com e sem a presença da microprodução.
Por fim, na terceira secção pretende-se identificar uma possível solução de controlo para
o problema dos perfis de tensão resultantes da integração de microgeração, explorando um
transformador trifásico. É de realçar que, todos os resultados expostos visam mostrar como o
modelo projetado para o ajuste dos perfis de tensão na rede de BT com PD, neste caso do
tipo solar FV, funciona efetivamente. Portanto, torna-se justificável a sua implementação
devido à sua simplicidade, não sendo necessário recorrer a outras arquiteturas que envolvam
uma maior tecnologia a ser instalada sobre uma rede de distribuição em BT.
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5.2 - Integração da microprodução nas redes de BT- Caso Real
EDP-Distribuição, S.A
5.2.1 - Caracterização da rede em estudo
A rede de BT em causa está localizada na freguesia de Rio Frio, concelho de Arcos de
Valdevez, distrito de Viana do Castelo. Tal como foi referido anteriormente, trata-se de uma
rede trifásica com neutro e desequilibrada, com uma topologia radial, sendo constituída
unicamente por cabos aéreos (torçada) do tipo LXS.
Esta rede possui 34 nós e 32 linhas e é alimentada por um PT de distribuição de 25 kVA e
15/0.4 kV.
O esquema unifilar da rede em questão pode ser visto na figura 5.1.

Dyn - 15/0.4 kV
25 kVA

LXS 4x50+16
(35m)

1

LXS 4x50+16
(35m)

LXS 4x50+16
(35m)

3,45 kVA

2

3

4
LXS 5x16
(35m)

LXS 5x16
(35m)

2 x 3.45 kVA

3.45 kVA

5

6
LXS 5x16
(35m)

LXS 5x16
(35m)

3.45 kVA

3 x 3.45 kVA

7

8

9

3.45 kVA

LXS 5x16
(140m)

12

13
LXS 5x16
(35m)

6.9 kVA

11

LXS 5x16
(35m)

6.9 kVA

10

LXS 5x25
(35m)

4 x 3.45 kVA

LXS 5x16
(35m)

LXS 5x25
(35m)

LXS 5x16
(35m)

6.9 kVA

3.45 kVA

14

6.9 kVA

LXS 5x16
(70m)
LXS 5x16
(70m)

3.45 kVA

LXS 5x16
(70m)

23
27

6.9 kVA

3.45 kVA

25

LXS 5x16
(35m)

28
3.45 kVA

21

29

3.45 kVA

26

30

3.45 kVA

2 x 3.45 kVA

10.35 kVA

33
3.45 kVA

LXS 4x50+16
(1120m)

3.45 kVA

24
3 x 3.45 kVA

3.45 kVA

32

6.9 kVA

LXS 5x16
(105m)

31

LXS 5x16
(70m)

LXS 5x16
(35m)

22

LXS 5x16
(105m)

2x16
LXS m)
(105

LXS 5x16
(135m)

LXS 5x16
(35m)

6.9 kVA 3.45 kVA

3.45 kVA

20

18

LXS 5x16
(35m)

LXS 5x16
(70m)

17

6.9 kVA 3.45 kVA

19

LXS 5x16
(35m)

2 x 3.45 kVA

16

LXS 5x16
(35m)

LXS 5x16
(35m)

2 x 3.45 kVA

15

34
6.9 kVA

Figura 5.1-Esquema unifilar da rede de BT.

3.68 kW
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Como se verifica na figura 5.1, o traçado da rede inclui a indicação de potências
contratadas por cliente. De referir que, no nó 34 encontra-se instalada uma unidade de
microprodução do tipo solar fotovoltaico com uma potência instalada de 3,68 kW.
Relativamente às características das linhas da rede de BT, estas encontram-se no anexo
D. Note-se ainda que, as características apresentadas foram retiradas dos regulamentos de
ligações a baixa tensão da EDP-Distribuição,S.A [61].
De seguida, as tabelas 5.1 e 5.2, respetivamente, mostram o número de cargas e as
respetivas potências contratadas por cada nó, apesar de se desconhecer a fase a que está
associada cada carga, e a respetiva potência instalada pela unidade de P.
Tabela 5.1- Número de cargas e a respetiva Potência contratada (kVA) por barramento.

Potência contratada [kVA]

Nó
2, 3, 4 (2), 5, 6 (3), 9 (4), 11, 13, 14 (2), 15 (2), 16, 18, 19,

3.45

20, 21, 22, 23, 24 (3), 26, 27, 28, 29 (2), 31, 32, 33

6.9

7, 10, 12 (2), 16, 17, 23, 28, 31, 34

10.35

30,
Tabela 5.2- Potência instalada pela unidade de microprodução.

Nó

Potência instalada [kW]

34

3,68

Ainda em relação às cargas, como estas não são iguais nas três fases da rede faz com que
haja desequilíbrios e, consequentemente, os módulos das tensões simples nas três fases
sejam um pouco diferentes num dado barramento da rede. Tal é devido à própria natureza
das cargas, da própria alimentação destas, e também pelo facto de a maioria das unidades de
P serem do tipo monofásico.
Relativamente à potência instalada pela unidade de microprodução FV, e sabendo que a
potência contratada no nó 34 é de 10,35 kVA, esta cumpre com [5] relativamente ao limite
máximo de injeção de potência pela unidade de microprodução.

5.2.2 - Análise dos perfis de tensão da rede de BT
Tal como é relatado em [42], e já referido anteriormente, o operador da rede de
distribuição deve garantir o fornecimento de energia elétrica com valores de tensão dentro
de limites bem definidos. Assim, [42] é valida somente para variações da tensão de
alimentação em condições normais de exploração, não sendo consideradas situações
subsequentes a defeitos ou a interrupções de alimentação, pelo que:


Durante cada período de uma semana, 95% dos valores eficazes médios de 10 min
devem situar-se na gama de



=± 10 %

Todos os valores eficazes médios de 10min devem situar-se na gama de
(

)
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Posto isto, é apresentada uma análise dos perfis de tensão da rede de BT em estudo a
partir de uma campanha de medição realizada em Setembro de 2011. Estas medições foram
feitas a partir de um equipamento de medida digital, utilizado pela EDP-Distribuição SA,
designado por Electrocorder [62].
O Electrocorder monitoriza as variações dos perfis de tensão no local da medição,
ajudando assim a diagnosticar qualquer problema de tensão relacionado. Este mede os
valores de tensão médios, mínimos e máximos espaçados por intervalos de 10 min. Note-se
que a medição é feita por cada fase da linha em relação ao neutro (F-N).
Para fazer uma análise cuidadosa dos perfis de tensão na rede, foi necessário colocar três
aparelhos de medição em três pontos específicos da rede: um no quadro geral de baixa
tensão do PT, um a meio da rede e por último um na instalação do cliente com a unidade de
microprodução, ou seja, nos barramentos 2,30 e 34, respetivamente.
As figuras seguintes mostram os gráficos dos resultados de uma análise feita aos valores
médios da tensão por fase, sendo estes os valores mais relevantes para o caso.
Valores Médios por fase:

Figura 5.2-Valores eficazes médios da tensão na fase 1 (21/09/2011).
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Figura 5.3- Valores eficazes médios da tensão na fase 2 (21/09/2011).

Figura 5.4- Valores eficazes médios da tensão na fase 3 (21/09/2011).

Através da análise dos figuras 5.2-5.4, relativamente aos valores da tensão no PT, pode-se
constatar que em nenhuma das três fases há qualquer alteração a registar. Portanto, sabendo
que a tensão no transformador do PT pode ser regulada para
a

6 V e por esta se encontrar

6 V, é possível verificar valores de tensão próximos dos 236 V (1.03 p.u.) nas horas de
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vazio, nomeadamente entre as 00h e as 06h, horas em que consumo de energia é mínimo, o
que era de esperar.
Analisando mais propriamente as figuras 5.2 e 5.3, é possível constatar primeiramente
que a fase mais carregada é a fase 2, isto porque, nas horas em que há maior consumo a
queda de tensão entre o PT e o meio da rede, mais propriamente entre o barramento 2 e 30,
é maior na fase 2. Seguidamente, entre o barramento a meio da rede (nó 30) e o barramento
de microprodução (nó 34), como não existe cargas e por se tratar de um troço da rede muito
extenso a queda de tensão, se existente, corresponde unicamente a perdas nos cabos.
A partir da figura 5.4, é possível verificar que a fase 3 é, sem dúvida, a fase que tem
instalada a unidade de P. Ora, os limites de tensão no barramento 30 e no barramento 34
são ultrapassados. Este cenário era de esperar, pelo facto de a linha ser muito resistiva e
existir uma grande distância entre estes nós e o PT. Note-se que os valores médios de tensão
na microprodução chegam aos 260 V. Porém, a meio da rede esse efeito é atenuado,
deixando mesmo de ser evidente no PT, devido ao aglomerado de cargas existente entre
estes dois pontos.

5.3 - Comportamento da rede de BT com penetração da
microgeração
Tal como referido anteriormente, nesta secção são apresentados os resultados das
simulações computacionais, referentes ao comportamento em regime de funcionamento da
rede de BT em estudo com a integração de uma unidade de microprodução FV, depois de
implementados os modelos referidos no capítulo 4 em MatLab®/Simulink®.

5.3.1 - Definição de cenários em estudo
Ao analisar o comportamento da rede de BT é necessário definir alguns cenários de
estudo, para obter uma perceção do seu comportamento em diferentes situações de
funcionamento com penetração da microprodução.
Torna-se evidente o facto de que, numa rede de distribuição de BT, há cenários críticos a
serem avaliados em termos do comportamento do perfil de tensão, e que se podem
caracterizar genericamente por:


Perfil de cargas reduzido



Potência injetada pela unidade de microprodução elevada

Porém, antes de definir esses cenários é necessário referir que, como não é conhecido o
perfil de consumo da rede, uma forma de resolver esta falta de dados passa pela
consideração de um fator de simultaneidade,

, tendo em conta a potência do

transformador e o total de potência contratada nos clientes de BT, de modo a saber qual a
utilização máxima das cargas existentes a jusante do transformador MT/BT. A equação para o
cálculo do

é a seguinte:
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,

(5.1)

onde:


é a potência nominal do transforador MT/BT



é a potência contratada por cada um dos n consumidores

Logo, a partir da equação 5.1 e sabendo que a potência do PT de distribuição é de 25
kVA, obtém-se:
%

(5.2)

De realçar que, o resultado obtido em (5.2) trata-se de uma estimativa do fator de
simultaneidade máximo, tendo em conta que no período de maior consumo se assume que o
transformador funciona à capacidade nominal.
Ainda relativamente às cargas, pelo facto de se estar perante uma rede desequilibrada e
não se conhecer qual a fase pertencente a cada carga, realizou-se uma distribuição das
potências contratadas por fase. Portanto, conhecendo o tipo de alimentação de cada
consumidor (monofásica ou trifásica), foi feita uma distribuição sequencial das cargas dos
mesmos pelas diversas fases com o objetivo de se obter o melhor equilíbrio possível entre as
fases da rede de BT. A tabela D.2, que se encontra no anexo D, mostra como ficaram
distribuídas, por cada fase, as potências contratadas em cada nó, de modo a tornar a rede
mais equilibrada possível, e também a fase em que está instalada a unidade de
microprodução.
Desta forma, de modo a abranger as situações mais severas para o funcionamento da
rede, que corresponde aos casos em que as quedas de tensão são mais elevadas (maior
consumo) ou as subidas de tensão são mais elevadas (carga baixa e microprodução elevada),
pretende-se balizar a região de funcionamento da rede. Do ponto de vista da simulação, e
tendo em conta a simulação no domínio dos tempos proporcionada pela plataforma de
simulação MatLab®/Simulink®, considera-se que em cada um dos cenários seguidamente
descritos correspondem a condições operacionais da rede em que:
1) Num primeiro intervalo de tempo (até 5s de simulação), a carga é constante e a
microprodução está desligada.
2) Num segundo intervalo de tempo (após 5 s de simulação e até aos 10 segundos), a
microprodução é ligada, aferindo-se o respetivo impacto.
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Os cenários considerados são apresentados de seguida (a microprodução está ligada na
fase C do nó 34):
Cenário 1:



, que corresponde a um perfil de cargas reduzido (  4.7 kVA de um
máximo de 186 kVA e cosφ=0.9)
para t<5s, que corresponde à ausência de a μP e

para

t>5s, que corresponde à potência máxima injetada pela μP. Ou seja até aos 5s a
microprodução está desligada, depois é colocada na rede.
Cenário 2:



, que corresponde a um perfil de cargas máximo (  24,2 kVA de um
máximo de 186 kVA e cosφ=0.9)
para t<5s, que corresponde à ausência de a μP e

para

t>5s, que corresponde à potência máxima injetada pela μP. Ou seja até aos 5s a
microprodução está desligada, depois é colocada na rede.
De salientar que, ao nível do PT de distribuição, o valor da tensão simples por fase
representada em MT/BT foi definido para 1.03 p.u. (236 V), tal como se verificou nas figuras
5.2-5.4. Assim, os resultados obtidos para os perfis de tensão nos cenários estudados
apresentam-se nas subsecções a seguir.

5.3.2 - Análise e apresentação de resultados
Nesta subsecção são exibidos os resultados dos perfis de tensão obtidos após a simulação
da rede em causa. Assim, tal como referido anteriormente, os cenários 1 e 2 são definidos
para averiguar o comportamento dos perfis de tensão antes da integração da P (t <5s) e
quando esta é colocada na rede (t> 5s), isto para demonstrar os efeitos da penetração da
microprodução.

5.3.2.1 - Análise do cenário 1
Os gráficos apresentados a seguir, figuras 5.5-5.7, apresentam os resultados dos perfis
de tensão relativamente ao cenário 1.

Figura 5.5-Cenário 1: Valor da tensão correspondente aos nós 2, 30, 34 na fase A.
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Figura 5.6- Cenário 1: Valor da tensão correspondente aos nós 2, 30, 34 na fase B.

Figura 5.7- Cenário 1: Valor da tensão correspondente aos nós 2, 30, 34 na fase C.

Relativamente aos nós 2, 30 e 34, de acordo com as figuras 5.5-5.7, verifica-se que na
ausência de microprodução os valores eficazes das tensões simples nas fases A e B são
praticamente coincidentes. No entanto, de acordo com o apresentado, observa-se uma queda
de tensão maior na fase A, entre o nó 2 e 30, relativamente à fase B, isto porque neste
intervalo o somatório das potências contratadas na fase A é maior, logo o consumo tende a
ser maior.
Entretanto, com a ligação da microprodução aos 5 segundos, é notório o aumento do
valores da tensão nos nós 30 e 34 da fase C, sendo que neste último o seu valor é
ultrapassado em mais de 10% do limite estabelecido (1.1 p.u), tal como se pode ver na figura
5.7. Este aumento dos perfis tensão incide nesta fase visto que houve um aumento de injeção
local de potência ativa, pois é onde a microprodução se encontra instalada. A montante do
nó 34, o valor da tensão vai diminuindo devido à anulação da influência da microprodução na
rede e ao próprio consumo das cargas, chegando mesmo a estabilizar nos nós próximos do PT
de distribuição.
Em relação às fases A e B, nos nós próximos do PT de distribuição, tal como na fase C, os
valores da tensão encontram-se praticamente constantes, não sentindo a influência da
microprodução. Já nos nós adjacentes ao nó 34, o seu efeito começa a ser visível, tal como
apresenta as figuras 5-5-5.6, verificando-se uma diminuição da tensão em ambas as fases,
consequência do desequilíbrio de tensões provocado pela microprodução, pelo que na fase B
a queda de tensão é menor que na A, pois esta última tem um maior consumo, tal como se
constatou na ausência de microprodução, portanto a queda de tensão é maior.
Concluindo, neste cenário, com ausência de P, primeiros 5 segundos, verifica-se uma
uniformidade dos valores eficazes das tensões simples nas três fases, enquanto com a ligação
desta os perfis de tensão da rede são ultrapassados no seu limite.
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Portanto, estando perante um perfil de cargas reduzido, será necessário intervir na rede
com a presença da microprodução de modo a ajustar os valores da tensão para valores
estipulados de acordo com [42].

5.3.2.2 - Análise do cenário 2
Os gráficos apresentados a seguir, figuras 5.8-5.10, apresentam os resultados dos perfis
de tensão relativamente ao cenário 2.

Figura 5.8- Cenário 2: Valor da tensão correspondente aos nós 2, 30, 34 na fase A.

Figura 5.9- Cenário 2: Valor da tensão correspondente aos nós 2, 30, 34 na fase B.

Figura 5.10- Cenário 2: Valor da tensão correspondente aos nós 2, 30, 34 na fase C.

Em relação a este cenário, figuras 5.8-5.10, na ausência da microprodução, primeiros 5
segundos, verifica-se uma uniformidade dos valores eficazes das tensões simples nas três
fases.
Analogamente, o que foi analisado no cenário 1 repete-se neste cenário, figuras-5.8-5.10.
A única diferença reside no facto do

ser maior, o que significa que existe um perfil de
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cargas na rede mais elevado, originando assim um maior consumo por parte destas. Portanto,
na ausência de microprodução, verifica-se uma uniformidade dos valores eficazes das tensões
simples nas três fases, porém estes valores de tensão são menores relativamente ao cenário
anterior. Verifica-se também que, entre os nós 30 e 34, a fase A encontra-se um pouco mais
carregada, visto que as quedas de tensão são maiores nessa fase.
Consequentemente, com a ligação da microprodução os valores eficazes das tensões
simples nas fases A e B diminuíram, exceto nos nós adjacentes ao nó 2, que se mantiveram
praticamente constantes. Isto porque, tal como sem microprodução, o seu

é máximo, logo

o respetivo perfil de cargas é máximo também. Consequentemente, na fase A do nó 34 o
valor da tensão chegou mesmo a baixar para além do limite inferior (0.9 p.u.), mais uma vez,
consequência do desequilíbrio de tensões provocado pela microprodução.
Em relação à fase C, com um perfil de cargas máximo existe um pequeno melhoramento
dos perfis de tensão, figura 5.10, sendo que no nó 30 o valor da tensão encontra-se no limite
superior estipulado (1.1 p.u), enquanto no nó 34 o seu valor situa-se em aproximadamente
1,17 p.u.
Ainda, com a presença da microprodução, quando o consumo na rede por parte das cargas
é maior, tende a haver um melhoramento dos perfis de tensão na fase onde esta está
instalada. No entanto, nas fases A e B os perfis de tensão tendem a piorar quando esse
consumo é maior, tal como aconteceu na fase A (figura 5.8).
Desta forma conclui-se que, com a penetração da microprodução será necessário intervir
na rede de modo a atenuar os perfis de tensão ajustando-os para limites legalmente
estabelecidos, seja qual for o perfil de cargas no momento.

5.4 - Estudo da solução para melhoria dos perfis de tensão da
rede de BT
Os problemas de tensão anteriormente revelados, consequentes da elevada penetração da
microprodução, levam à necessidade da procura de uma solução imediata e de fácil
implementação. Assim, uma solução que esteja ao alcance deste trabalho e que permita
ajustar os perfis de tensão na rede devido à elevada penetração da microprodução, baseia-se
no transformador apresentado na secção 3.2.1. O ajuste da tensão é então conseguido
mediante uma configuração

.

O transformador trifásico é caracterizado pela sua simplicidade de implementação, uma
vez que o seu bom funcionamento e eficácia só ficam dependentes da escolha do local onde
irá ser aplicado o transformador. Portanto, a escolha da localização do transformador
trifásico baseia-se na informação que foi obtida ao nível local, pela análise dos perfis de
tensão da rede. Como é sabido que os problemas críticos são causados pela microprodução, o
transformador foi implementado imediatamente a jusante desta, de modo a atenuar os perfis
de tensão da rede mal estes ultrapassem os limites estipulados, impedindo assim a
propagação dos efeitos que a PD impõe à rede. Quanto à sua disposição, o primário do
transformador (

) encontra-se do lado do PT de Distribuição, ficando a estrela com neutro

ligado à terra ( ) do lado da microprodução. Assim, tal como foi referido na secção 3.2.1, o
enrolamento em triângulo (D), como apresenta uma impedância homopolar infinita, não
permite a transferência da corrente homopolar do primário para o secundário ou vice-versa.
De seguida, a figura 5.11 ilustra a modelização do transformador trifásico em ambiente
MatLab®/Simulink® e a sua localização na rede de BT.
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Figura 5.11- Modelização do transformador trifásico (

) e respetiva implementação na rede de BT.

5.4.1 - Análise dos perfis de tensão da rede de BT com um
transformador trifásico
Tal como foi referido, o transformador modelizado anteriormente poderá ser uma solução
possível para o ajuste dos perfis de tensão na rede de BT. Assim, para demonstrar a
viabilidade desta solução e validá-la, serão testados os cenários que foram analisados
anteriormente, mas agora com a integração do transformador na rede. Nesta análise foram
consideradas duas razões de transformação possíveis para a rede em causa: 400/400 V e
400/380 V. A ideia é poder escolher a melhor solução.
Relativamente à potência nominal do transformador, esta foi parametrizada tendo em
conta a potência contratada do nó microprodutor (nó 34=10,35 kVA).
Portanto, os cenários a analisar nas subsecções seguintes serão:


Cenário 1 com transformador trifásico 400/380 V



Cenário 1 com transformador trifásico 400/400 V



Cenário 2 com transformador trifásico 400/380 V



Cenário 2 com transformador trifásico 400/400 V

Seguidamente, são apresentados os resultados obtidos após a implementação do
transformador trifásico (

) na rede em estudo, tendo em conta os cenários anteriores.
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5.4.1.1 - Análise do cenário 1 com transformador trifásico 400/380 V
Os gráficos apresentados a seguir, figuras 5.12-5.14, apresentam os resultados dos
perfis de tensão relativamente ao cenário 1 com a integração do transformador trifásico
400/380 V.

Figura 5.12- Cenário 1 com transformador trifásico 400/380 V: Valor da tensão correspondente aos nós
2, 30, 34 na fase A.

Figura 5.13- Cenário 1 com transformador trifásico 400/380 V :Valor da tensão correspondente aos nós
2, 30, 34 na fase B.

Figura 5.14- Cenário 1 com transformador trifásico 400/380 V: Valor da tensão correspondente aos nós
2, 30, 34 na fase C.
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5.4.1.2 - Análise do cenário 1 com transformador trifásico 400/400 V
Os gráficos apresentados a seguir, figuras 5.15-5.17, apresentam os resultados dos
perfis de tensão relativamente ao cenário 1 com a integração do transformador trifásico
400/400 V.

Figura 5.15- Cenário 1 com transformador trifásico 400/400 V: Valor da tensão correspondente aos nós
2, 30, 34 na fase A.

Figura 5.16- Cenário 1 com transformador trifásico 400/400 V: Valor da tensão correspondente aos nós
2, 30, 34 na fase B.

Figura 5.17- Cenário 1 com transformador trifásico 400/400 V: Valor da tensão correspondente aos nós
2, 30, 34 na fase C.
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5.4.1.3 - Análise do cenário 2 com transformador trifásico 400/380 V
Os gráficos apresentados a seguir, figuras 5.18-5.20, apresentam os resultados dos perfis
de tensão relativamente ao cenário 2 com a integração do transformador trifásico 400/380 V.

Figura 5.18- Cenário 2 com transformador trifásico 400/380V: Valor da tensão correspondente aos nós
2, 30, 34 na fase A.

Figura 5.19- Cenário 2 com transformador trifásico 400/380V: Valor da tensão correspondente aos nós
2, 30, 34 na fase B.

Figura 5.20- Cenário 2 com transformador trifásico 400/380V: Valor da tensão correspondente aos nós
2, 30, 34 na fase C.
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5.4.1.4 - Análise do cenário 2 com transformador trifásico 400/400 V
Os gráficos apresentados a seguir, figuras 5.21-5.23, apresentam os resultados dos perfis
de tensão relativamente ao cenário 2 com a integração do transformador trifásico 400/400 V.

Figura 5.21- Cenário 2 com transformador trifásico 400/400V: Valor da tensão correspondente aos nós
2, 30, 34 na fase A.

Figura 5.22- Cenário 2 com transformador trifásico 400/400V: Valor da tensão correspondente aos nós
2, 30, 34 na fase B.

Figura 5.23- Cenário 2 com transformador trifásico 400/400V: Valor da tensão correspondente aos nós
2, 30, 34 na fase C.

Através da análise das figuras 5.12-5.23 verifica-se que, com a atuação do transformador,
tanto estando perante um perfil de cargas mínimo (figuras 5.12-5.17) como máximo (figuras
5.18-5.23), existe um melhoramento dos perfis de tensão, sendo que nas fases em que esses
valores se encontravam acima de 1.1 p.u passaram a estar dentro dos limites estipulados de
acordo com [42].
A configuração proposta para o transformador apresenta um papel decisivo nos resultados
apresentados. Por um lado, o regime de neutro associado à rede de distribuição adstrita ao
microprodutor não é alterado. Por seu turno, a configuração D

conduz à eliminação das

componentes homopolares de tensão do lado do triângulo do transformador, contribuindo
para a uniformização do perfil de tensão por fase tanto do lado do enrolamento em triângulo,
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como do lado do enrolamento em estrela. Esse efeito pode ser confirmado na secção
seguinte, mediante análise das componentes simétricas de tensão associadas ao local de
instalação do transformador.

5.4.2 - Análise de componentes simétricas
Tal como referido anteriormente, neste ponto é feita uma análise das componentes
simétricas das tensões: direta ( ), inversa ( ) e homopolar ( ). Como o objetivo deste
pequeno estudo é perceber a influência do transformador implementado no ajuste dos perfis
de tensão da rede, esta análise só será feita para os cenários 1 e 2 com o transformador
trifásico 400/380 V. Também, nesta análise é possível avaliar o grau de desequilíbrio das
componentes inversa (

) e homopolar (

), a partir das equações 2.4-2.5 exibidas no

capítulo 2.

5.4.2.1 - Análise das componentes simétricas para o cenário 1 com
transformador trifásico 400/380 V
I.

Lado

Figura 5.24- Cenário 1 com transformador trifásico 400/380 V: componente direta do lado

Figura 5.25- Cenário 1 com transformador trifásico 400/380 V: Componente inversa do lado

.
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Figura 5.26- Cenário 1 com transformador trifásico 400/380 V:Componente homopolar do lado

Grau de desequilíbrio da componente inversa do lado

Grau de desequilíbrio da componente homopolar do lado

II.

Lado

Figura 5.27- Cenário 1 com transformador trifásico 400/380 V: Componente direta do lado

Figura 5.28- Cenário 1 com transformador trifásico 400/380 V: Componente inversa do lado
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Figura 5.29- Cenário 1 com transformador trifásico 400/380 V: Componente homopolar do lado

Grau de desequilíbrio da componente inversa do lado D

Grau de desequilíbrio da componente homopolar do lado D


5.4.2.2 - Análise das componentes simétricas para o cenário 2 com
transformador trifásico 400/380 V

I.

Lado

Figura 5.30- Cenário 2 com transformador trifásico 400/380 V: Componente direta do lado

Figura 5.31- Cenário 2 com transformador trifásico 400/380 V: Componente inversa do lado

.
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Figura 5.32 Cenário 2 com transformador trifásico 400/380 V: Componente homopolar do lado

Grau de desequilíbrio da componente inversa do lado

Grau de desequilíbrio da componente homopolar do lado

II.

Lado

Figura 5.33- Cenário 2 com transformador trifásico 400/380 V: Componente direta do lado

Figura 5.34- Cenário 2 com transformador trifásico 400/380 V: Componente inversa do lado
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Figura 5.35- Cenário 2 com transformador trifásico 400/380 V: Componente homopolar do lado

Grau de desequilíbrio da componente inversa do lado D

Grau de desequilíbrio da componente homopolar do lado D

Após a análise das componentes simétricas para os cenários 1 e 2 com transformador
trifásico 400/380 V, figuras 5.23-5.34, verifica-se a inexistência das componentes inversa e
homopolar quando microprodução está desligada (t <5s), sendo que o lado primário do
transformador D/

apresenta um valor ligeiro da componente homopolar (figura 5.29 e

5.35), que deve-se ao facto de nesse local o neutro da linha de BT ter sido ligado à terra (ver
figura 5.11). Portanto, o valor da componente direta, tensão desejável, é próximo do valor
eficaz da tensão nesse ponto da rede.
Quando a microprodução é ligada (t> 5s), constata-se a presença das componentes inversa
e homopolar provocadas pelo desequilíbrio de tensões que esta unidade impõe à rede.
Porém, estes valores são atenuados, a montante do transformador, devido à sua
configuração.
Em relação ao grau de desequilíbrio das tensões, é de realçar uma menor percentagem de
componente homopolar do lado primário do transformador, devido à sua ligação em
triângulo, sendo que esta se encontra circunscrita aos enrolamentos do primário, havendo
assim um maior valor de componente direta o que justifica um melhor equilíbrio do perfil de
tensão na rede.

5.5 - Sumário e breves conclusões
A prepósito do estudo realizado e da apresentação dos resultados, este capítulo visou
primeiro constatar, em regime dinâmico, qual o efeito que a microprodução tem numa rede
de BT, e depois perceber como se comporta a rede com a aplicação do transformador,
comparativamente ao normal funcionamento da rede.
Tal como foi observado, a integração de PD ao nível das redes de distribuição de baixa
tensão pode ter impactos negativos. Nestas redes, devido à característica fortemente
resistiva que apresentam, isto é, devido à predominância da resistência face à reatância nas
linhas, os níveis de tensão são fortemente dependentes da potência ativa que a
microprodução injeta em cada nó da rede. Neste sentido, tendo em consideração a rede de
distribuição de BT proposta pela EDP-Distribuição,S.A, foi desenvolvido um estudo detalhado
do comportamento dos perfis de tensão com e sem a integração da microprodução, sendo que
neste estudo foram definidos dois cenários que abrangem qualquer perfil de operação da
rede.
Desta análise destaca-se que, com a presença de microprodução qualquer que seja o
perfil de cargas a atuar no momento haverá sempre violação dos perfis de tensão da rede
para além dos valores regularmente definidos sendo que, os resultados são mais críticos
quando o consumo na rede, por parte das cargas, é menor.
A conclusão que provém deste estudo é que será necessário uma intervenção na rede de
distribuição aquando a integração da microprodução, de modo limitar qualquer perturbação
que haja sobre os perfis de tensão. Portanto, a solução exibida na presente dissertação
poderá ser adotada para intervir nas redes de distribuição sempre que existam problemas de
tensão derivada à presença da PD. No entanto para redes mais complexas, caso esta solução
não seja suficientemente eficaz para dar resposta à evolução das tensões na rede, a
utilização de um transformador com tomadas, tal como falado em 3.2.2, poderá servir como
recurso. Assim, o controlo de tensão é obtido alterando a razão de transformação do
transformador, a partir da comutação de tomadas, ajustando os perfis de tensão da rede para
valores legalmente estipulados.
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Capítulo 6
Conclusões
6.1 - Principais contribuições da dissertação
A crescente integração de PD e de microprodução nas redes de distribuição fundou a
principal razão para a mudança do paradigma no que respeita ao planeamento e operação dos
Sistemas Elétricos de Energia. Enquanto no sistema convencional do Sistema Elétrico existia
uma estrutura hierárquica onde o trânsito de potências flui apenas num sentido - do lado da
produção para o lado do consumo, no paradigma atual, passa a haver unidades de produção
de pequena dimensão ligadas sobre as redes de distribuição de média e baixa tensão. Esta
alteração surge em resultado de incentivos decorrentes de políticas governamentais e de
metas ambiciosas estabelecidas pela União Europeia no sentido de reduzir as emissões de
gases poluentes, aumentar a eficiência energética e a produção de energia elétrica
proveniente de fontes renováveis. Da mesma forma, os desenvolvimentos tecnológicos
recentes têm contribuído para o aparecimento de um conjunto alargado de diversas
tecnologias para produção de energia elétrica em pequena escala, usualmente designadas por
sistemas de microprodução, ou simplesmente, microgeradores. De entre estas tecnologias
destacam-se as que são incorporadas em baixa tensão, como os painéis solares FV, as
microturbinas, as microturbinas eólicas e as células de combustível.
Apesar da alteração de paradigma, conhecida pelo Sistema Elétrico, seja em vários
fatores benéfica, por exemplo, do ponto de vista da redução da dependência energética
externa, a inclusão de grandes quantidades de microprodução sobre as redes pode levar a
complicações ao nível da operação da rede, nomeadamente no que se refere aos perfis de
tensão. De modo a contornar estes problemas, surge então a necessidade de desenvolver
sistemas de controlo avançados para a PD e para a microprodução, aparecendo assim, os
conceitos de microredes e multi-microredes.
Com a elevada integração da microprodução e devido à falta de capacidade de controlo
sobre as redes de distribuição de baixa tensão, será necessário estudar soluções imediatas
que permitam ultrapassar os problemas da elevação dos perfis de tensão. Para dar resposta à
esta questão foi realizado um estudo detalhado de um caso típico de uma rede de
distribuição de BT, proposta pela EDP-Distribuição, S.A, com vista a analisar os impactos
provocados pela penetração da microprodução. Esta análise foi importante, pois foi possível
verificar até que ponto da rede fica afeta pela elevada penetração da microprodução e qual a
percentagem de tensão ultrapassada dos limites regulamentares.
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Uma vez que a aplicação de arquiteturas de controlo de tensão, quer a nível coordenado
ou local ainda se basearem na limitação da quantidade de potência que cada microprodução
pode injetar na rede, foi necessário procurar outras soluções imediatas que permitam ajustar
os perfis de tensão das redes com PD. Assim, a aplicação de um transformador trifásico
devido às suas características garantiu que os perfis de tensão na rede com a integração da
microprodução são respeitados, apresentando uma maior simplicidade relativamente a outras
arquiteturas de controlo local de tensão, trazendo vantagens significativas quer para o
microprodutor quer para a concessionária da rede. De salientar ainda que, neste caso
concreto, a utilização de um transformador D

com relação de transformação unitária

demonstra se refectiva no caso em estudo. Eventualmente, e no sentido de conferir mairor
flexibilidade à solução, poder-se-ia equacionar a utilização de uma solução com capacidade
de regulação de tensão automática. A aplicação deste transformador torna-se uma solução
imediata para problemas como o proposto, pois é o indicado pela sua simplicidade de
implementação, uma vez que o seu bom funcionamento e eficácia só ficam dependentes da
escolha do local onde irá ser aplicado o transformador.
No entanto, as características específicas de cada rede de distribuição não possibilitam a
generalização da solução dimensionada, uma vez que esta assenta igualmente em critérios de
planeamento e não em mecanismos de gestão operacional da rede mediante a exploração de
conceitos associados ao desenvolvimento das redes inteligentes.

6.2 - Desenvolvimentos futuros
Tal como anteriormente referido, o trabalho realizado ao longo desta dissertação focouse nos impactos da microprodução nas redes de distribuição de baixa tensão, com principal
enfoque nos perfis de tensão. Porém, sendo esta temática bastante abrangente, para além
das conclusões obtidas, torna-se possível desenvolver trabalhos futuros, tais como:


Desenvolvimento de ferramentas que permitam que as entidades responsáveis
pela operação das redes de distribuição possam efetuar a análise de impactos da
integração de microprodução nas redes de distribuição.



Avaliação do desempenho da solução apresentada nesta dissertação para o ajuste
dos perfis de tensão das redes de baixa tensão com microprodução em outros
casos reais tal como o apresentado



Desenvolvimento de soluções de controlo de tensão nas redes de distribuição de
baixa tensão com microprodução com base no armazenamento de energia
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Anexo A
Principais alterações no DL sobre a
microprodução entre 2007 e 2010
Tabela A.1- Principais alterações realizadas entre a anterior e a nova forma de microprodução.

Nova Microgeração
Diploma Legal

Anterior Microgeração

DL nº 118-A/2010

DL nº 363/2007

Duração de Regime
Bonificado

15 anos (15 anos efetivos)

Ano de instalação + 5 anos

Tarifa do Regime
Bonificado (por KWh)

0,40€ nos 8 anos iniciais
0,24€ nos 7 anos seguintes

0,65€ (1+5 anos)

Tarifa após Regime
Bonificado

Regime Geral (preço de
custo)

Tarifa de Referência
Potência Máxima
a)
Requisitos

Procedimento de Registo

Reduzida anualmente em
0,02€ para os novos registos
3,68 KW a)
11,04 KW (condomínios)
Até 50% da potência
contratada para consumo
Existência de coletor solar
térmico ou caldeira a
biomassa
Registo sequencial com
previsibilidade quanto à data
de instalação

Redução anual de 5% durante
10 anos
Regime Geral nos seguintes
Reduzida anualmente em 5%
para os novos registos
3,68 KW a)
Até 50% da potência
contratada para consumo
Existência de coletor solar
térmico
Sujeito à candidatura online

Pagamento de Taxas por
CERTIEL

Até 5 dias após pré-registo

Após obtenção de licença
provisória

Valor das Taxas de
CERTIEL

500,00€ + IVA (21% no
Continente, 16% nas Regiões
Autónomas)

258,30€ + IVA (13% no
Continente, 9% nas Regiões
Autónomas)
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Anexo B
Regulador de Tensão de Alta Eficiência Exemplo Prático
Regulador de tensão de alta eficiência 230/40V

Figura B.1- Diferentes passos para a compensação da tensão de um regulador 230/40V.

Este é um exemplo da compensação de tensão, usando um regulador de tensão no
secundário de 40 V e dois enrolamentos primários de 230 V. Os valores de referência de
tensão, Vup e Vdown são as linhas a tracejado. As linhas contínuas representam a relação
teórica entre as tensões de entrada e de saída para diferentes etapas de compensação.
A tensão inicial na saída, Vo, é de 220 V no ponto A, que está na gama de tensão de
referência. De repente a tensão diminui para 190 V (ponto B). Em seguida, o regulador
corrige a tensão com duas manobras: step 4 e step 5.
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Figura B.2 a)Compensação da tensão (entrada e saída), b) Passos de compensação da tensão.

A partir da figura B.2 a), observa-se que o regulador de tensão é capaz de ajustar a
tensão dentro da gama de tensão de referência. Neste caso, 230±7% V sendo que Vdown= 246
V e Vup=214 V.
Como é mostrado ao lado, foram necessários quatro passos de compensação (Step
2,3,4,5) para ajustar a tensão diária nesta área.
De notar que, o passo 1 (40 V) não foi usado, pelo que está disponível para compensar
tensões mais altas na rede, por exemplo, causados pelo arranque de uma unidade de geração
de energia nas proximidades.
I.

Conceção e Construção - considerações práticas
A. Modelo do Transformador

Transformador de forma côncava (tipo concha). Esta configuração traz vantagens:
•

Dureza

•

Baixa TºC de funcionamento

•

Maior eficiência no funcionamento do regulador de tensão

Uma ferramenta de software foi desenvolvida para analisar os custos de colunas para
diferentes transformadores. Esta ferramenta analisa o custo do material ativo e do custo de
energia perdas do transformador, tal como se verifica na figura a seguir:
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Figura B.3- Custo de colunas para diferentes transformadores.

Pegando no exemplo anterior:
Transformador 230/40-V
•

Custo de laminação de aço = 3€/Kg

•

Custo de cobre = 8.5€/kg

•

Perdas de energia para 60 000 horas = 0.1€/kWh.
Conceção do transformador ótima:

•

Comprimento de coluna = 93 mm.

•

Custos de transformação totais = 588.52€ = 492,62 € (perdas) + 95,9 € (custo material

ativo)
Também foi feita uma análise detalhada eletromagnética para o transformador 230/40 V
com a sua conceção ótima. Esta análise corresponde à operação no ponto D, e as tensões nos
enrolamentos são mostradas a seguir, na figura B.4 a).

Figura B.4 a) Tensões nos enrolamentos de um regulador de tensão 230/40 V, b) fluxo máximo no
transformador de um regulador de tensão 230/40 V .

Relativamente à distribuição de fluxo máximo no transformador para o regulador de
tensão, é mostrado na figura B.4 b).
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Conclui-se assim que este transformador foi desenhado para densidades de fluxo baixas,
com vista a reduzir as perdas de energia nas lâminas de aço
B. Definição da gama da tensão de referência
A gama de tensão de referência (

) é geralmente definida com os padrões de

qualidade de cada país:
Por exemplo se os requisitos de tensão na carga é: 230±10% V, as definições propostas
para o regulador de tensão são:
=207 V e
= 253 V.
No entanto para aplicações de tensão mais sensíveis, uma redução da gama de tensão de
referência pode ser necessária.
Assim, algumas adaptações devem ser feitas para evitar oscilações nas manobras de
compensação.
Se o sistema de controlo passar para outro passo devido à tensão de saída estar abaixo da
tensão de referencia
, uma nova compensação de tensão
deverá ser sempre
menor que a tensão de referência

.

A configuração proposta para o regulador de tensão pode ser adaptada a um intervalo de
referência de pequena tensão. Os valores de

podem ser conseguidos através da seleção

adequada do número de enrolamentos tanto do primário como do secundário.
C. Sequência das manobras de compensação
Uma manobra de compensação muda a posição dos contactos do dispositivo.
A manobra de compensação começa com a desconexão do contacto
contactos

. Em seguida, os

e C_3 são abertos ou fechados, dependendo do passo de compensação

necessário. Esta operação é executada sem carga, o que minimiza os transitórios possíveis e
estende-se os tempos de vida dos contactores

e

. E finalmente,

é fechado, obtendo-se

assim um novo passo de compensação.
A figura a seguir, figura mostra os resultados experimentais feitos para a manobra de
compensação, no qual mostra a tensão da bobina do
.

e a tensão do enrolamento primário
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Figura B.5- Resultados experimentais feitos para uma manobra de compensação.

D. Switching control (Controlo por comutação)

A fiabilidade e a vida útil do regulador de tensão são determinadas principalmente pelo
contactor

, que opera em carga.

Condições desfavoráveis de comutação vão encurtar a vida útil do contacto, e o mau
funcionamento pode ocorrer quando o contactor não abrir ou fechar.
Porém, três melhorias foram implementadas na conceção do regulador de tensão com
objetivo de melhorar a manobra de comutação do contactor


Dois pólos do contactor

:

estão ligados em paralelo para abrir a corrente de

carga. Os outros dois pólos são ligados em série para abrir a tensão nominal.


Um capacitor é ligado ao enrolamento primário



O módulo de compensação - Compensation Module, garante a comutação dos

.

contactos quando a corrente passar por zero.
E. Teste de Eficiência
A eficiência de um regulador de tensão, cuja a ficha técnica é mostrada no quadro ao
lado, foi testada. Os testes foram efetuados com uma fonte de tensão variável, a fim de
imitar a operação real de uma rede de tensão não constante.
Foram usadas cargas ajustáveis com fator de potência de 1 e 0,8, para ”carregar” o regulador
de tensão.
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Figura B.6- a) Ficha técnica de um regulador de tensão de alta eficiência 230/40 V, b) Eficiência do
regulador de tensão 230/40 V para fatores de potência de 1 e 0.8 respetivamente.

Embora o regulador de tensão tenha 4,3% de perdas totais de energia, a sua eficiência em
qualquer carga é notável.
Também é notável os seus 3 000 VA no secundário do transformador, sendo que este
regulador pode administrar uma potência aparente na saída do transformador de 16 500 VA.
Em suma, este regulador apresenta um baixo custo aliado a uma elevada eficiência.
F. Operação do Regulador de Tensão
Atualmente, mais 400 reguladores de tensão foram instalados em áreas rurais da rede de
distribuição em Espanha. A maioria destes dispositivos são reguladores de tensão
monofásicos, com as mesmas características apresentadas na ficha técnica anterior. Estes
reguladores são geralmente instalados para resolver problemas de tensão locais, embora eles
também sejam utilizados numa ampla área de controlo de tensão, no qual é necessário a
instalação de dois ou mais reguladores em cascata. A operação coordenada de vários
reguladores de tensão requer algumas considerações práticas.

Anexo C
Magtech Voltage Booster- Estabilizador
de Tensão-Aspetos técnicos e construtivos
I.

Aspetos técnicos

O MVB tecnicamente funciona da seguinte forma:

Quando um dos clientes desliga o fogão elétrico o seu circuito equivalente fica da
seguinte forma:
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O que graficamente se pode traduzir em:

Figura C.1- Comportamento dos perfis de tensão com a introdução do MVB na rede.

Anexo D
Rede de distribuição de BT-Rio Frio
Características Gerais
Tabela D.1-Carcateristicas das linhas da rede de BT.

De

Para

L (Km)

Resistência [Ω/Km] (F-N)

Reactância [Ω/km] (F-N)

1

2

0,035

0,641

0,1

2

3

0,035

0,641

0,1

2

4

0,035

0,641

0,1

4

5

0,035

1,91

0,1

4

6

0,035

1,91

0,1

5

7

0,035

1,91

0,1

6

8

0,035

1,91

0,1

7

9

0,035

1,91

0,1

8

10

0,035

1,2

0,1

8

11

0,035

1,91

0,1

9

14

0,14

1,91

0,1

10

12

0,035

1,2

0,1

11

13

0,035

1,91

0,1

13

15

0,035

1,91

0,1

14

16

0,035

1,91

0,1

14

19

0,07

1,91

0,1

14

20

0,07

1,91

0,1

15

17

0,035

1,91

0,1

15

18

0,035

1,91

0,1

18

21

0,035

1,91

0,1
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20

22

0,07

1,91

0,1

20

24

0,105

1,91

0,1

20

25

0,105

1,91

0,1

21

26

0,105

1,91

0,1

21

30

0,135

1,91

0,1

22

23

0,035

1,91

0,1

22

27

0,07

1,91

0,1

23

33

0,105

1,91

0,1

25

28

0,035

1,91

0,1

25

29

0,035

1,91

0,1

27

31

0,035

1,91

0,1

27

32

0,07

1,91

0,1

30

34

1,12

0,641

0,1

Tabela C.2- Distribuição das cargas pelas respetivas fases de cada nó.

Nó
2

Potência contratada [kVA]
Fase A

Fase B

Fase C

3,45

3

3,45

4

3,45

3,45

3,45

3,45

5

3,45

6

3,45

7
9

6,9
3,45

10

3,45
6,9

11
12

3,45
3,45

13

3,45
3,45

14
15

3,45
3,45

16

3,45
3,45

17
18

6,9
3,45

19

3,45

20
21
22

6,9

3,45
3,45
3,45

111

23

3,45

24

3,45

26

6,9
3,45

3,45

3,45

27

3,45

28

6,9

3,45

29

3,45

3,45

30

10,35

31

6,9

32

3,45
3,45

33

3,45

34

3,45

3,45

TOTAL

62,1

62,1

62,1

