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Resumo. Com o crescente interesse e utilização da 

microgeração fotovoltaica (FV), tem surgido a necessidade de 

avaliar o seu impacto nalguns indicadores de Qualidade de 

Energia Eléctrica, especialmente na Taxa de Distorção 

Harmónica (THD). 

 

Neste trabalho apresenta-se a análise da viabilidade técnica da 

ligação de sistemas FV à rede de distribuição de energia 

eléctrica, observando as condições limites nos parâmetros da 

THD da tensão e da corrente, para diferentes situações e 

cenários de consumo e de ligação, numa rede rural de baixa 

tensão. 

 

O modelo a analisar, e que considera as cargas tipicamente 

presentes na rede eléctrica, assim como os seus elementos 

constituintes, foi implementado em ambiente Matlab/Simulink. 

 

Os resultados das simulações de diferentes cenários e matrizes 

de ligação foram analisados e confrontados com os parâmetros 

limite estabelecidos por lei (NP 50160), concluindo-se acerca 

do efeito na qualidade de energia eléctrica da introdução 

sucessiva de unidades de microgeração numa rede rural. 
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1. Introdução 

 
Nos últimos anos, a nova realidade do sector energético e 

a pressão económico-ambiental têm levado à necessidade 

de recorrer a novas formas de produção de energia, 

passando pela utilização de pequenos geradores junto das 

cargas, a partir de fontes de energia renovável. Este tipo 

de produção de energia designa-se por produção 

distribuída ou microgeração. Na maioria dos casos esta 

produção descentralizada faz uso das chamadas energias 

renováveis e é da responsabilidade de operadores 

independentes ou mesmo de consumidores finais. São 

geralmente designadas por fontes de energia renovável, 

as fontes de energia que possam considerar-se 

inesgotáveis ou cujo potencial energético se possa 

renovar. São incluídas neste âmbito: a energia eólica, a 

energia geotérmica, a energia solar, a energia das ondas, 

a energia das marés e o aproveitamento da biomassa. 

Como exemplos mais comuns de sistemas de 

microgeração tem-se a produção de energia eléctrica, em 

baixa tensão, a partir de painéis fotovoltaicos (energia 

solar) e a partir de aerogeradores (energia eólica). Estes 

pertencem à categoria das fontes de energia renovável em 

que mais se tem apostado na última década. 

 

A energia solar não polui durante o seu uso e os painéis 

solares são a cada dia mais eficientes ao mesmo tempo 

que o seu custo vem decrescendo, tornando-se esta forma 

de produção de energia uma solução cada vez mais 

vantajosa. Como desvantagens, a energia produzida pelos 

painéis fotovoltaicos depende das condições climáticas e 

da luz solar, o que obriga a que existam meios de 

armazenamento da energia produzida durante o dia. Em 

relação à eficiência dos painéis solares, estes apresentam 

rendimentos baixos quando comparados com outras 

fontes de energia. 

 

De um modo mais genérico, a microgeração pode 

apresentar grandes vantagens económicas e tecnológicas 

nomeadamente: a redução das perdas de energia na rede 

de distribuição de energia eléctrica; maior fiabilidade no 

fornecimento de electricidade aos consumidores; 

contribuição para a diminuição da forte dependência 

energética portuguesa relativamente ao exterior; 

adiamento de investimentos pesados no reforço das infra-

estruturas da rede; melhoria do desempenho ambiental do 

sistema energético no seu todo; criação de maiores 

oportunidades para a indústria portuguesa de bens de 

equipamento e componentes para o sector eléctrico; 

criação de um novo “cluster” industrial e de serviços com 

impacto importante na criação de emprego e no 

crescimento económico; mais autonomia e poder de 

decisão dos consumidores individuais e das comunidades 

locais. 

 

Porém, a geração de energia pelo próprio consumidor 

utilizando equipamentos de pequena escala, 

nomeadamente painéis solares, microturbinas, 

microeólicas ou outro tipo de tecnologia, naturalmente 

terá o seu impacto na rede de distribuição eléctrica. O 

estudo prévio do impacto da microgeração na qualidade 

de energia eléctrica da rede poderá minimizar as 

perturbações e os custos associados a este tipo de 

produção de energia [1]. 
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Nas últimas décadas, com a evolução do sector 

energético, a natureza e a exigência das cargas tem vindo 

a alterar-se, gerando uma preocupação crescente com a 

qualidade de energia eléctrica. Se no início do século XX 

as cargas eram pouco poluidoras, após a década de 70, o 

desenvolvimento e a proliferação de sistemas 

electrónicos, aumentou consideravelmente a utilização de 

cargas não-lineares, com a consequente poluição 

harmónica da rede de energia eléctrica. Estima-se que 

actualmente cerca de 80% de toda a energia eléctrica seja 

consumida por cargas não-lineares. 

 

As cargas não-lineares utilizam conversores electrónicos 

de potência, geralmente rectificadores não comandados a 

díodos e representam grande parte do equipamento 

doméstico, comercial e industrial. A nível doméstico e 

comercial este tipo de cargas pode ser encontrado na 

maioria dos electrodomésticos (televisores, 

leitores/gravadores DVD, máquinas de lavar, 

microondas), nos computadores, impressoras, 

carregadores de telemóveis e UPS. A nível industrial 

esses equipamentos estão presentes na maioria dos 

accionamentos eléctricos e variadores de velocidade. 

 

Estas cargas, embora poluidoras da rede, também são, 

muitas vezes, mais sensíveis à qualidade de energia 

eléctrica (QEE). Nos últimos anos, a melhoria da 

qualidade de energia eléctrica tornou-se fundamental para 

garantir a produtividade, competitividade e 

sustentabilidade da grande maioria das actividades 

económicas, especialmente as de tecnologia mais 

avançada. 

 

Consequentemente, se até à década de 80 a qualidade de 

energia era sensivelmente adequada às necessidades dos 

consumidores, actualmente existe uma percepção muito 

diferente relativamente ao conceito de qualidade de 

energia eléctrica, que pode ser analisado em três 

vertentes: qualidade do produto, qualidade de serviço e 

qualidade comercial. 

 

Dos parâmetros típicos de análise da qualidade de energia 

eléctrica, a THD assume um papel preponderante, já que 

poderá dar origem a diversos problemas como o 

sobreaquecimento dos cabos e transformadores, a 

destruição de condensadores; o aparecimento de binários 

oscilatórios, a saturação de transformadores, a 

diminuição da precisão dos instrumentos de medição, o 

mau funcionamento de equipamentos electrónicos que 

utilizem a tensão da rede como referência. 

 

Os equipamentos que fazem parte do sistema de 

microgeração FV são perturbadores da qualidade de 

energia da rede eléctrica de baixa tensão, injectando 

harmónicas de corrente na rede. 

 

A caracterização e análise das perturbações produzidas 

por equipamentos de microgeração na rede de 

distribuição de energia eléctrica permitem definir a 

viabilidade da ligação de matrizes de sistemas de 

microgeração FV à rede de distribuição, nomeadamente a 

Taxa de Distorção Harmónica [2]. 

 

O objectivo principal do trabalho consiste em construir e 

simular um modelo de uma rede eléctrica rural de baixa 

tensão e comparar os resultados de ensaios, sem 

microgeração e com microgeração [3]. Para o efeito, 

recorre-se à ferramenta Simulink/Matlab, no 

desenvolvimento do modelo da rede de distribuição, onde 

se inclui o dimensionamento dos vários componentes da 

rede: transformador de média para baixa tensão, linhas de 

distribuição, cargas lineares, cargas não-lineares e 

microgeradores. Com base nos modelos desenvolvidos 

são avaliadas a Taxa de Distorção Harmónica e os 

valores das tensões e das correntes em diversos pontos 

predefinidos da rede.  

 

2. Modelo da rede de baixa tensão 

 

As simulações são efectuadas num contexto de QEE, 

sendo o objectivo caracterizar as formas de onda das 

tensões e das correntes em diversos pontos da rede. Para 

que tal seja possível é necessário dimensionar e construir 

os modelos dos componentes constituintes da rede BT, 

nomeadamente transformador MT/BT, cabos de ligação e 

cargas eléctricas. 

 

Uma vez que se pretende estudar o impacto da 

microgeração na QEE, simula-se uma rede rural, onde em 

dois dos seus três ramais existem pequenas indústrias, as 

quais também são produtoras de energia através da 

instalação de unidades de microprodução [4]. 

 

Na rede rural considerada neste trabalho, admite-se que 

cada linha vai até um determinado conjunto de habitações 

unifamiliares, com uma carga equivalente, que 

corresponde ao somatório da totalidade das cargas dos 

consumidores desse conjunto de casas (Fig. 1). A linha 

pode continuar para outro conjunto de casas, que poderá 

corresponder a outra carga ou não, mediante as cargas e a 

distribuição das saídas do PT. Utilizando esta abordagem 

há aspectos que são desprezados como, por exemplo, a 

linha de ligação entre as várias habitações no conjunto 

considerado, visto estarmos a tratar de comprimentos 

desprezáveis em comparação com os outros utilizados na 

rede. 

 

 
Fig. 1.  Esquema de funcionamento da Unidade de 

Microgeração. 

 

Com o modelo da rede criado, distribuem-se as potências 

por cada uma das cargas. Esta distribuição tem em conta 

o tipo de cliente (residencial ou industrial) e as potências 

típicas contratadas por cada um destes tipos de cliente. A 

potência contratada é um indicador de potência para o 

distribuidor. No modelo da rede são considerados os 

modelos correspondentes ao transformador, aos 



condutores utilizados entre troços, às linhas, às várias 

cargas, do tipo linear e não-linear (um exemplo está 

ilustrado na Fig. 2), bem como o modelo das instalações 

FV. 

 

 
Fig. 2.  Modelo em Simulink de uma carga tipo rectificador. 

 

Para cada um dos elementos a modelar, são calculados os 

seus parâmetros, como por exemplo, no caso dos 

condutores a sua corrente máxima admissível   , com 

base nas factores de proximidade    e de temperatura    

calculada através de (1), ou no caso do transformador a 

determinação das resistências e as reactâncias de 

dispersão dos enrolamentos primário, secundário e de 

magnetização, calculados a partir dos valores da tensão 

em vazio     , da corrente da magnetização      e das 

perdas em vazio     .: 

 

             (1) 

 

Depois de feita a distribuição das potências consumidas 

por cada uma das cargas, é importante elaborar um 

levantamento da diversidade e da quantidade de 

equipamentos que existem, em média, em cada conjunto 

de habitações. Os valores que se utilizam nas simulações 

são valores possíveis, que se pretende sejam próximos da 

realidade.  

 

3. Modelo da Unidade de Microgeração 

 

Para que se possa estudar o impacto das unidades de 

microgeração (UM) na QEE das redes de BT, ao nível da 

forma de onda da tensão, é necessário representar cada 

UM, quando está a produzir e a fornecer energia para a 

rede. Como se pretende simular estas UM em 

determinados períodos do tempo, não existe a 

preocupação de simular o comportamento dos vários 

equipamentos em função do recurso energético existente, 

ou de qualquer outro factor externo.  

Independentemente do tipo de UM em estudo (eólico ou 

fotovoltaico, por exemplo), a ligação à rede de BT é 

efectuada através de um inversor monofásico, que será 

responsável pela definição da forma de onda da corrente 

injectada na rede de BT. 

 

O inversor monofásico utilizado neste trabalho é 

alimentado por uma fonte de tensão contínua    , que 

representa a tensão de saída dos painéis fotovoltaicos, 

que terá que verificar (3), onde      é o valor eficaz da 

tensão da rede de BT [5]. 

 

     √        (3) 

 

O inversor foi modulado a três níveis (Fig. 3), garantindo 

que os semicondutores de potência são comutados a uma 

frequência (10kHz – frequência portadora) muito 

superior à frequência fundamental da rede (50Hz – 

frequência da modulante). Neste tipo de modulação a 

tensão de saída é positiva se a modulante for maior que 

as duas portadoras, nula se estiver compreendida entre as 

duas portadoras, e negativa se for menor que as duas 

portadoras. Considerou-se          , e a potência a 

injectar na rede de 3650 VA [7]. 

 

 
Fig. 3.  Inversor monofásico - modelo Simulink. 

 

4. Simulação do sistema 

 

Nesta secção simula-se a rede rural modelada, em 

diferentes cenários de carga, com e sem microgeração 

(tendo em conta o valor limite legal para a potência a 

instalar, que é de 25% da potência nominal do 

transformador, bem como o limite por microprodutor de 

3,68 kW [3]), considerando ainda diferentes graus de 

penetração da microgeração. Apresentam-se e analisam- 

-se os resultados obtidos em vários pontos da rede para as 

tensões (Fig. 4), correntes, e taxas de distorção 

harmónica (THD). 

 

 
Fig. 4.  Pontos de observação na rede. 

 

Nos resultados das simulações efectuadas pretende-se 

avaliar o impacto da penetração da microgeração na rede, 

em termos de influência na qualidade de energia. As 

Tabelas I e II mostram os valores da THD das tensões e 

das correntes para o cenário de carga do Tipo Vazio e 

uma potência de microgeração de 11% e de 16%, 

respectivamente. 

  

Figura 6.1 - Esquema ilustrativo da rede Rural Projectada 



Os valores da THD da tensão, à semelhança dos 

resultados verificados para o cenário de carga do Tipo 

Ponta, nunca ultrapassam o limite dos 8%, indicado na 

norma [2]. É ainda possível afirmar que o valor de THD 

aumenta com o maior distanciamento das cargas em 

relação ao PT, isto porque existem perturbações na rede 

que são produzidas pelas cargas a jusante do ponto de 

medição. 

 
Tab. I.  Valores da THD das tensões e correntes para o cenário 

de carga Tipo Vazio e potência de microgeração de 11%. 

 

 

Fase 
Local de Medição 

PM0 PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 

T
H

D
U

 [
%

] R 0,14 0,25 0,49 0,20 0,28 0,15 0,20 

S 0,15 0,25 0,49 0,24 0,30 0,17 0,25 

T 0,16 0,25 0,49 0,39 0,24 0,21 0,26 

T
H

D
I 
[%

] R 2,83 17,60 16,74 1,38 1,62 2,00 23,73 

S 1,84 17,59 16,74 2,77 0,87 1,24 23,32 

T 1,91 17,62 16,76 2,99 19,94 3,09 23,73 

 
Tab. II.  Valores da THD das tensões e correntes para o cenário 

de carga Tipo Vazio e potência de microgeração de 16%. 

 

 

Fase 
Local de Medição 

PM0 PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 

T
H

D
U

 [
%

] R 0,14 0,25 0,49 0,20 0,28 0,16 0,26 

S 0,14 0,24 0,49 0,20 0,24 0,16 0,21 

T 0,14 0,23 0,47 0,37 0,24 0,22 0,43 

T
H

D
I 
[%

] R 2,60 17,60 16,74 1,38 1,62 2,27 23,63 

S 1,27 17,60 16,75 0,72 0,87 2,59 23,66 

T 1,55 17,64 16,78 2,95 19,94 1,17 23,06 

 

Nas Figuras 5 e 6 é possível observar a influência da 

microgeração (11 % de penetração) nas formas de onda 

da tensão e da corrente, respectivamente, no ponto de 

medição PM6, considerando uma carga do Tipo Vazio. 

Nas Figuras 7 e 8 é possível observar a influência da 

microgeração (16 % de penetração) nas formas de onda 

da tensão e da corrente, respectivamente, no ponto de 

medição PM6, considerando uma carga do Tipo Vazio. 

 

 
 

Fig. 5.  Formas de onda das tensões no ponto de medição PM6 

(cenário de carga Tipo Vazio com 11% de microgeração).  

 

 
 

Fig. 6.  Formas de onda das correntes no ponto de medição 

PM6 (cenário de carga Tipo Vazio com 11% de microgeração). 

 

 
 

Fig. 7.  Formas de onda das tensões no ponto de medição PM6 

(cenário de carga Tipo Vazio com 16% de microgeração). 

 

 
 

Fig. 8.  Formas de onda das correntes no ponto de medição 

PM6 (cenário de carga Tipo Vazio com 16% de microgeração). 

 

Nas Figuras 5 e 7 é possível observar a influência da 

microgeração na forma de onda das tensões no ponto de 

medição PM6, sendo possível afirmar que a fase onde a 

microgeração está acoplada sofre um aumento no seu 

valor de tensão. Tal facto é tanto mais significativo 

quanto menor forem as cargas acopladas neste ponto da 

rede e nessa fase em particular. 

 

4.  Conclusões 
 

Neste trabalho avaliou-se o impacto da introdução de 

microgeração fotovoltaica nas redes de BT, mais 

concretamente numa rede de BT tipicamente rural, 

situação em que as cargas se encontram normalmente 

mais afastadas.  

Analisou-se o conteúdo harmónico da tensão, a taxa de 

distorção harmónica da tensão e da corrente ao longo de 

vários pontos da rede, bem como a forma de onda da 

tensão para diversas situações de carga. 



A escolha deste tipo de rede deveu-se ao facto de ser 

nestas redes que ocorrem maiores problemas com a QEE, 

devido à injecção de energia através da microgeração, e 

também devido a estas redes serem menos estáveis do 

ponto de vista do tipo de cargas que nelas são instaladas. 

 

Construi-se em ambiente Matlab/Simulink o modelo da 

rede com a presença de instalações de microgeração 

fotovoltaica. 

 

Para esta rede consideraram-se diferentes cenários de 

carga e vários pesos de penetração de produção 

fotovoltaica, tendo-se verificado o aumento generalizado 

na THD da tensão, nunca tendo sido ultrapassado o limite 

de 8%. 
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