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Resumo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A sustentabilidade energética é crucial para o desenvolvimento económico e 

social das sociedades presentes e futuras. Para garantir o bom funcionamento 

dos sistemas de energia atua-se sobre a produção, as redes de transporte e de 

distribuição. 

Do ponto de vista da produção, as energias renováveis têm surgindo como 

solução para, progressivamente, substituir a energia fóssil. Contudo, existe 

ainda a necessidade de interligar estes dois tipos. Face a esta realidade, têm-

se realizado diversos estudos na evolução do processo de otimização e 

dimensionamento dos sistemas híbridos de energia. 

No presente relatório de projeto é proposto o desenvolvimento de um algoritmo 

de gestão de recursos energéticos, por forma de otimizar o tempo de 

funcionamento de um gerador a diesel (Grupel), reduzindo não só o gasto 

financeiro a ele associado, bem como a emissão gases para a atmosfera. 

A realização deste trabalho consistiu, inicialmente, pela elaboração de um 

analisador de energia. Porém, houve a necessidade de adquirir um analisador 

já comercializado, o SDM120, para aquisição de dados dos vários sistemas de 

produção de energia (Fotovoltaica e Eólica).  

Cada analisador está ligado a um microcontrolador ESP32 que comunicam 

entre si através do protocolo Modbus e do Rs-232. A informação será guardada, 

via wifi, numa base de dados, realizada em MySQL. 

Paralelamente foi desenvolvido um algoritmo de “machine learning” em PHP, 

permitindo ao microcontrolador atuar no estado de funcionamento do gerador, 

mediante a informação lida a partir da base de dados 

A monotorização em tempo real foi feita através de uma página web, elaborada 

em HTML e PHP, contendo os valores da potência produzida pelos painéis 

fotovoltaicos e as turbinas eólicas, bem como o estado de funcionamento do 

gerador. Por fim, foi elaborado um “Highchart” para visualizar graficamente a 

evolução diária da produção de energia. 
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Energy sustainability is crucial for the economic and social development of 

present and future societies. In order to ensure the proper functioning of energy 

systems, it's important to act in production, transmission and distribution 

networks. 

From the point of view of production, renewable energies have emerged as a 

solution to progressively replace fossil energy. However, there is still a need to 

interlink these two types. Faced with this reality, several studies have been 

carried out on the evolution of the optimization and dimensioning process of 

the hybrid energy systems. 

This project report proposes the development of an algorithm for the 

management of energy resources, in order to optimize the operating time of a 

diesel generator (Grupel), reducing not only the associated financial expense, 

but also the emission of gases to the atmosphere. 

The accomplishment of this work consisted, initially, in the elaboration of an 

energy analyzer. However, it was necessary to acquire an already 

commercialized analyzer, the SDM120, to acquire data from the various energy 

production systems (Photovoltaic and Wind Power).  

Each analyzer is connected to an ESP32 microcontroller and communicates with 

each other through the Modbus protocol and the Rs-232 for the allocation of 

information, via wifi, in a database, performed in MySQL.In parallel, a machine 

learning algorithm was developed in PHP, allowing the microcontroller to act in 

the state of operation of the generator, through the information read from the 

database 

The real-time monitoring will be done through a web page, elaborated in Html 

and PHP, containing the values of the power produced by the photovoltaic 

panels and the wind turbines, as well as the state of operation of the generator.  

Finally, a "Highchart" was created to graphically visualize the daily evolution of 

energy production. 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



i 

 

Índice 
 

1 Introdução ............................................................................................................................ 1 

1.1 Objetivos ....................................................................................................................... 1 

1.2 Problema a resolver e qual a sua importância ............................................................... 2 

1.3 Organização da Dissertação ........................................................................................... 2 

2 Revisão do Estado da Arte .................................................................................................... 5 

2.1 Conceitos ....................................................................................................................... 5 

2.1.1 Energia elétrica ....................................................................................................... 5 

2.1.2 Smart Grid .............................................................................................................. 6 

2.1.3 Sistemas Híbridos ................................................................................................... 7 

2.1.4 Energia Fotovoltaica ............................................................................................. 10 

2.1.5 Energia Eólica ....................................................................................................... 14 

2.1.6 Geradores Diesel .................................................................................................. 18 

2.1.7 Bateria .................................................................................................................. 20 

2.1.8 Inversores ............................................................................................................. 22 

2.1.9 Reguladores de carga ............................................................................................ 23 

2.2 Soluções académicas propostas por outros ................................................................. 23 

2.2.1 Proposta de uma solução:..................................................................................... 25 

2.2.2 Conclusões do artigo ............................................................................................ 26 

2.3 Soluções comerciais atuais .......................................................................................... 26 

3 Implementação de uma proposta de solução ..................................................................... 29 

3.1 Metodologia ................................................................................................................ 29 

3.2 Fase 1 - Analisador de Energia (Sensor ACS712) .......................................................... 34 

3.2.1 Hardware utilizado................................................................................................ 34 

3.2.2 Esquema ............................................................................................................... 34 

3.2.3 Método de resolução ............................................................................................ 35 

3.2.4 Webpage .............................................................................................................. 38 

3.2.5 Vídeo .................................................................................................................... 41 

3.3 Fase 2 - Analisador de Energia (Sensor ACS712 & Transformador) .............................. 42 

3.3.1 Hardware utilizado................................................................................................ 42 

3.3.2 Esquema ............................................................................................................... 43 

3.3.3 Programação de resolução ................................................................................... 44 



ii 

 

3.3.4 Resultados ............................................................................................................ 45 

3.3.5 Esquema elétrico .................................................................................................. 46 

3.3.6 Layout da placa PCB do circuito elétrico ............................................................... 47 

3.4 Fase 3 - Analisador de Energia (SDM120) .................................................................... 48 

3.4.1 Esquema de ligações ............................................................................................. 49 

3.4.2 Protocolo de comunicação: RS485 - Modbus RTU ................................................ 49 

3.4.3 Método de comunicação entre ESP32 e SDM120 ................................................. 51 

3.5 Abordagem geral ......................................................................................................... 53 

3.6 Machine Learning ........................................................................................................ 58 

3.6.1 Contexto ............................................................................................................... 58 

3.6.2 Funcionamento ..................................................................................................... 58 

3.6.2 Tipos de algoritmos .............................................................................................. 59 

3.6.3 Algoritmo “K-Nearest Neighbors” ......................................................................... 60 

3.6.4 Algoritmo “K-Nearest Neighbors” em PHP ............................................................ 61 

3.7 Atuação ....................................................................................................................... 64 

3.8 Monitorização .............................................................................................................. 64 

3.8.1 Web page ............................................................................................................. 64 

4 Conclusões ......................................................................................................................... 69 

5 Trabalho futuro................................................................................................................... 71 

Bibliografia ............................................................................................................................ 73 

Anexos ................................................................................................................................... 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iii 

 

 Lista de figuras 

 

Figura 1- Aumento do consumo de energia ao nível mundial ................................................ 5 

Figura 2- Modelo de uma Smart Grid ..................................................................................... 6 

Figura 3 - Energias Renováveis: Impacto Mundial .................................................................. 8 

Figura 4 - Esquema de um Sistema Híbrido ............................................................................ 8 

Figura 5 - Sistema Hídrido: Sunny Islando & Sunny Boy........................................................ 10 

Figura 6 - Radiação Solar ....................................................................................................... 11 

Figura 7 - Ângulo de Inclinação dos painéis solares .............................................................. 12 

Figura 8 - Módulos de células Solares ................................................................................... 12 

Figura 9 - Radiação Solar ....................................................................................................... 13 

Figura 10 - Circuito equivalente de uma célula fotovoltaica ................................................. 13 

Figura 11 - Turbina Eólica ...................................................................................................... 15 

Figura 12 - Deslocação do Vento numa Turbina Eólica ......................................................... 17 

Figura 13 - Gráfico da curva característica do Coeficiente de Potência ................................ 18 

Figura 14 - Modelo de um Gerador da empresa GRUPEL ..................................................... 18 

Figura 15 - Motor Perkins 1104D – 44T ................................................................................ 19 

Figura 16 - Alternador Stamford ........................................................................................... 19 

Figura 17 - Bateria de Chumbo ............................................................................................. 20 

Figura 18 - Bateria de Lítio .................................................................................................... 20 

Figura 19 - Baterias em Paralelo ........................................................................................... 21 

Figura 20 - Baterias em Série ................................................................................................ 21 

Figura 21 - Baterias em Série e em Paralelo ......................................................................... 22 

Figura 22 - Inversor num Sistema Híbrido ............................................................................. 22 

Figura 23 – Esquema de ligações de uma Regulador de Carga ............................................. 23 

Figura 24 - Esquema Geral .................................................................................................... 25 

Figura 25 - Algoritmo de gestão de energia .......................................................................... 25 

Figura 26 - Sistema de controlo através de lógica Fuzzy ....................................................... 26 

Figura 27 - Módulo de bateria da Phazr ................................................................................ 27 

Figura 28 - Esquema geral do projeto ................................................................................... 29 

Figura 29 - Diagrama da 1ª fase do projeto .......................................................................... 30 

Figura 30 - Diagrama da 2ª fase do projeto .......................................................................... 31 

Figura 31 - Diagrama da 3ª fase do projeto .......................................................................... 32 

Figura 32 - Diagrama da 1ª fase do projeto .......................................................................... 33 

Figura 33 - Chip ESP8266mod ............................................................................................... 34 

Figura 34 - Chip ACS712 ........................................................................................................ 34 

Figura 35 - Esquema do circuito da proposta implementada ............................................... 35 

Figura 36 - Gráfico que relaciona a Tensão de Saída com a Corrente .................................. 36 

Figura 37 - Base de dados: energia_elétrica ......................................................................... 36 

Figura 38 - Composição da tabela histórico_dados .............................................................. 36 

Figura 39 - Composição da tabela dados .............................................................................. 37 

Figura 40 - Esquema de todo o processo .............................................................................. 38 



iv 

 

Figura 41 - Homepage ........................................................................................................... 38 

Figura 42 - Solução proposta ................................................................................................ 39 

Figura 43 - Hardware utilizado .............................................................................................. 39 

Figura 44 - Software utilizado ............................................................................................... 40 

Figura 45 - Informação em tempo real ................................................................................. 40 

Figura 46 - Tranformador ...................................................................................................... 42 

Figura 47 - ACS712 ................................................................................................................ 42 

Figura 48 - ESP32 .................................................................................................................. 42 

Figura 49 - Esquema de ligações ........................................................................................... 43 

Figura 50 - Formas de onda (V e I) em carga resistiva .......................................................... 45 

Figura 51 - Formas de onda (V e I) em carga indutiva ........................................................... 45 

Figura 52- Cafeteira elétrica .................................................................................................. 46 

Figura 53 - Motor elétrico monofásico ................................................................................. 46 

Figura 54 – Esquema elétrico executado no software Eagle ................................................ 47 

Figura 55 - Layout da placa PCB ............................................................................................ 47 

Figura 56 - Analisador de energia SDM120 ........................................................................... 48 

Figura 57 - Parâmetros medidos e respetivas unidades ....................................................... 48 

Figura 58 - Esquema de ligações ........................................................................................... 49 

Figura 59 - Tipo de diálogo no protocolo Modbus ................................................................ 50 

Figura 60 - Composição da mensagem de pergunta ............................................................. 51 

Figura 61 - Composição da mensagem de resposta ............................................................. 51 

Figura 62 - Modo de comunicação entre ESP32 e SDM120 ................................................. 52 

Figura 63 - Informação interna do SDM120 .......................................................................... 53 

Figura 64 - Abordagem Geral ................................................................................................ 54 

Figura 65 - Tabela dos dados relativos aos painéis solares ................................................... 56 

Figura 66 - Tabela dos dados relativos às turbinas eólicas ................................................... 56 

Figura 67 - Tabela dos dados relativos às baterias ................................................................ 56 

Figura 68 - Tabela dos dados relativos ao sistema em Geral ................................................ 56 

Figura 69 - Classificação dos tipos de algoritmos Supervisionados e não Supervisionados .. 59 

Figura 70 - Tipos de algoritmos ............................................................................................. 59 

Figura 71 - Modelo de Vizinhança do algoritmo k-Nearest Neighbors ................................. 60 

Figura 72 - Exemplo do algoritmo KNN no PHP .................................................................... 61 

Figura 73 - Exemplo do algoritmo KNN no PHP .................................................................... 62 

Figura 74 - Esquema do modo de ativação do Gerador ........................................................ 64 

Figura 75 - Webpage do sistema ........................................................................................... 65 

Figura 76 - Gráfico de funcionamento do sistema ................................................................ 66 

Figura 77 - Gráfico de funcionamento do sistema ................................................................ 66 

Figura 78 - Modo de funcionamento do Homer ................................................................... 79 

Figura 79 - Carga aplicada no Homer .................................................................................... 80 

Figura 80 - Painel de recurso solar no Homer ....................................................................... 80 

Figura 81 - Resultados no Homer .......................................................................................... 81 

Figura 82 - Localização geográfica da localidade em estudo ................................................ 86 

Figura 83 - Sistema modelado no Homer ............................................................................. 87 

Figura 84 - Perfil de carga horária do sistema....................................................................... 88 



v 

 

Figura 85 - Mapa de dados ................................................................................................... 88 

Figura 86 - Horário de funcionamento da rede .................................................................... 89 

Figura 87 - Perfil da radiação solar do local .......................................................................... 90 

Figura 88 - Médias mensais da velocidade do vento do local ............................................... 90 

Figura 89 - Modelação dos painéis fotovoltaicos .................................................................. 92 

Figura 90 - Modelação da turbina eólica .............................................................................. 92 

Figura 91 - Curva de potência de Bornay 6000 ..................................................................... 93 

Figura 92 - Inputs do gerador................................................................................................ 93 

Figura 93 - Modelação das Baterias ...................................................................................... 94 

Figura 94 - Inputs das Baterias .............................................................................................. 95 

Figura 95 - Inputs do Inversor ............................................................................................... 96 

Figura 96 - Inputs de controlo do sistema ............................................................................ 97 

Figura 97 - Restrições aplicadas ao sistema .......................................................................... 98 

Figura 98 - Resultados obtidos pela modelação do sistema ................................................. 99 



vi 

 



vii 

 

Lista de tabelas 
 

Tabela 1 - Diferenças entre tipos de gestão de energia elétrica ............................................. 7 

Tabela 2 - Dados relativos ao dia 26 de janeiro .................................................................... 57 

Tabela 3 - Resultado da execução do algoritmo ................................................................... 63 

Tabela 4 - Dados relativos aos Painéis Solares ...................................................................... 84 

Tabela 5 - Dados relativos às Turbinas Eólicas ...................................................................... 84 

Tabela 6 - Dados relativos ao Gerador .................................................................................. 84 

Tabela 7 - Dados relativos às Baterias ................................................................................... 85 

Tabela 8 - Dados relativos ao Inversor Híbrido ..................................................................... 85 

Tabela 9 - Dados relativos ao regulador de carga ................................................................. 85 
 

  



viii 

 



1 

 

Capítulo 1 

1 Introdução 
 

Nos países onde o nível de desenvolvimento é elevado, a energia elétrica, a água 

e o gás, quando distribuído em redes, são tomados como garantido. Daí que a energia 

elétrica tem um valor incalculável, sendo quase apelidado com um bem essencial à vida 

e à atividade humana, tornando-se indispensável para o funcionamento da sociedade 

em que vivemos. 

Face a esta necessidade requerida no dia a dia e aliando o fator económico bem 

como a problemática ambiental a que este tema está sujeito, o conceito de “Smart Grids” 

tem tido um desenvolvimento elevado nos últimos. Estas podem ser descritas como a 

interação de três vertentes: energia elétrica, telecomunicações e tecnologia de 

informação. 

Assim sendo, as Smart Grids não são uma tecnologia, mas um leque alargado de 

tecnologias que combinam o aumento de eficiência e segurança na transmissão, 

produção e consumo de energia elétrica.  

 

 

1.1 Objetivos 
 

 O tema deste projeto abrange uma série de conceitos de extrema importância, 

que necessitam de um conhecimento transversal, não podendo evidenciar um em 

detrimento de outro.  Para investigar e realizar os algoritmos/processos de controlo de 

gestão é essencial conhecer as caraterísticas dos vários constituintes de um Sistema 

Híbrido. Só assim é que se torna possível alargar a uma escala global e planear e 

controlar uma Smart Grid.  

Porém, neste projeto, esse conceito não será tão abrangente, uma vez que está 

direcionado para o controlo de uma torre de comunicações, situada em Sta. Cruz de la 

Sierra na Bolívia. 

 Esta localidade tem a particularidade de a qualidade da rede elétrica não ser 

eficaz, o que dificulta o funcionamento da torre de comunicações. Assim sendo, o 

projeto tem como objetivo criar um sistema que interligue os vários tipos de produção 

de energia (solar e eólico), a um banco de baterias por forma a garantir a energia 

necessária à torre de comunicação. Caso as condições climatéricas não o permitam, o 
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sistema será capaz de decidir e intervir de forma a que auxilie através da ativação do 

gerador da empresa Grupel.  

 A grande vantagem da execução deste sistema é criar um algoritmo de controlo 

que possibilite a poupança ao nível: monetário em custos energéticos, ambiental na 

poupança de emissões de CO2 e na capacidade de operar a 100% a torre de 

comunicações ao longo de 24h.  

 

 

1.2 Problema a resolver e qual a sua importância 
 

 A evolução global ao nível da exigência no consumo de energia elétrica tem sido 

exponencial ao longo das últimas décadas. O investimento ao nível das infraestruturas 

e dos meios de comunicação tem sido notório a uma escala mundial. Porém, todo este 

processo de crescimento necessita de um acompanhamento exaustivo sob forma de o 

sistema não ser consistente e trazer mais perdas do que lucros.  

 Neste caso concreto, existem 2 “problemáticas” a ser abordadas que convergem 

numa só. A necessidade de garantir que o fluxo elétrico na rede pública seja constante, 

apresentando um equilíbrio sem falhas, dia após dia. No entanto, este processo atinge 

uma maior taxa de sucesso em zonas de maior desenvolvimento e riqueza de 

disponibilidade de recursos. O desafio reside em garantir essa qualidade de rede em 

locais de difícil acesso, afastados por uma distância considerável e que requerem toda a 

importância, seja a nível habitacional ou industrial. Esse cenário verifica-se em toda a 

plenitude no local onde este trabalho está a ser projetado. A fiabilidade da rede elétrica 

é escassa e é necessário colmatar esse entrave para que a torre de comunicações 

funcione de um modo continuo e eficaz. 

 

1.3 Organização da Dissertação 

 

Este documento está dividido em cinco capítulos. O primeiro capítulo faz uma 

breve introdução do trabalho, evidenciando a problemática em questão e a sua 

importância.  

No segundo capítulo é feita uma revisão do estado da arte, nomeadamente de 

alguns conceitos base deste tema, bem como a exposição de um sistema híbrido de 

energia, já estudado para o efeito. No capítulo seguinte, o terceiro, o mais extenso, está 

inteiramente dedicado à fase da abordagem da solução e sua implementação, estando 

divido em várias fases correspondentes à evolução do projeto.  
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O quarto capítulo é reservado para as conclusões finais deste projeto. Ele é 

composto por uma análise crítica às abordagens adotadas e aos resultados 

apresentados. Imediatamente a seguir vem o quinto capítulo, relativo às sugestões de 

melhoramentos do sistema a introduzir futuramente. 

No final do documento, sob forma de anexo, vem abordada uma simulação do 

sistema híbrido de energia para a localidade de Sta. Cruz de la Sierra, com recurso ao 

software Homer. 
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Capítulo 2 

 2 Revisão do Estado da Arte 
 

2.1 Conceitos 
 

2.1.1 Energia elétrica 
 

Atualmente as necessidades e exigências da vivência do ser humano, torna o setor 

energético com um elevado nível de procura. Este fenómeno traduz-se através da 

enorme dependência da nossa sociedade da energia elétrica. Tendo por base a 

informação disponibilizada pela organização dos Estados Unidos da América, EIA 

(Energy Information Administration), prevê-se um aumento de 28% do consumo 

energético mundial até 2040 [1], tal como se pode verificar na figura 1 [1]. 

 
 

Figura 1- Aumento do consumo de energia ao nível mundial 

 

Desta forma, é fulcral garantir a robustez e continuidade do serviço de 

fornecimento de energia elétrica. Para isso, é necessário que as redes de energia sejam 

não só capazes de responder corretamente à exigência da procura, como também 

eficientes e seguras [2]. Essa eficiência relaciona a energia útil com a energia necessária 

para realizar um determinado processo. Porém a rede de energia elétrica de hoje, gerada 

e transportada até aos consumidores, utiliza um sistema sustentado em tecnologia que 

remonta às décadas de 50 e 60.  
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2.1.2 Smart Grid 

 

Com o intuito de melhorar esse défice, surgiram as Smart Grids (Figura 2) [3]. É 

um conceito que se traduz na simbiose entre evolução das TIC (Tecnologias de 

Informação e Comunicação), os algoritmos de gestão/processos de controlo e com o 

recurso das energias renováveis e/ou fósseis, originando assim um sistema de produção, 

transporte, distribuição e consumo de energia elétrica, eficiente (económica e 

energeticamente), fiável e sustentável.  

 

Figura 2- Modelo de uma Smart Grid 

 

Para isso é necessário um forte investimento na criação de infraestruturas e em 

toda a logística inerente a um sistema que abrange vários tipos de recursos.  

Assim sendo, e através do programa europeu, Horizon 2020, foram criados incentivos 

monetários para possibilitar a sua construção [4]. Para além da melhoria da qualidade 

de serviço e da segurança que está subjacente à criação de Smart Grids, este tipo de 

redes tem ainda uma outra grande vantagem: a maioritária utilização de fontes de 

energia renováveis, embora seja possível a utilização de energia não renovável. 

Na Tabela 1 enunciam-se algumas das principais diferenças que a Smart Grid 

apresenta em comparação com a rede de energia elétrica tradicional, respetivamente. 
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Tabela 1 - Diferenças entre tipos de gestão de energia elétrica 

Digital Eletromecânica 

Comunicação bidirecional Comunicação unidirecional 

Geração distribuída  Geração centralizada 

Muitos sensores  Poucos sensores 

Serviços muito diferenciados  Serviços pouco diferenciados 

Auto monitorização  Monitorização manual 

 

 

A empresa portuguesa EDP (Energias de Portugal) aprova a evolução deste tipo 

de sistema, afirmando inclusivamente que as redes inteligentes (Smart Grid) serão o 

futuro da distribuição de energia elétrica em Portugal e no Mundo. 

Verifica-se, portanto, que toda e qualquer rede que potencia a utilização de todos 

os seus recursos energéticos, aliado a um rigoroso e preciso tratamento da Informação 

do trânsito de energia, resulta numa eficaz gestão em tempo real, otimizando os fluxos 

de energia [5].  

 

 

2.1.3 Sistemas Híbridos 

 

A produção de energia elétrica é um tema que já vem desde algumas décadas a 

ser discutido. Como se sabe, parte da energia elétrica produzida provém de fontes não 

renováveis, o que implica a produção de grandes quantidades de gases de efeito de 

estufa. O grupo G20 (Clean Energy and Energy Efficiency Working Group), constituído 

por vários países do mundo fizeram um pacto para a redução das emissões, definindo 

metas objetivas que o grupo têm de atingir [6].  

Proliferam os relatórios demonstrativos de que a energia renovável não é uma 

utopia para o futuro, mas sim uma realidade bem alicerçada no presente, estando já a 

ser aplicada em larga escala. Décadas de progresso tecnológico demonstram que as 

tecnologias ligadas à energia renovável, como as turbinas eólicas, os painéis solares 

fotovoltaicos, as centrais de biomassa e os coletores solares térmicos têm sido alvo de 

um progresso constante para se transformarem na principal tendência do mercado 

energético dos nossos dias [7] 

 “O consumo de energia através de fontes renováveis tem aumentado em toda 

a União Europeia (figura 3). Em 2004 apenas 8,5% da energia consumida provinha de 
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fontes renováveis. Passados 11 anos, a quota foi fixada nos 16,7%, de acordo com 

a informação disponibilizada pelo Eurostat esta terça-feira, 14 de Março. A meta 

estabelecida para 2020 é de 20%” [8].  

 

 

Figura 3 - Energias Renováveis: Impacto Mundial 

 

As Smart Grids têm sofrido uma constante evolução face à constante investigação 

no desenvolvimento de um dos pilares que sustenta esta ideologia, designadamente o 

recurso aos Sistemas Híbridos.  Estes baseiam-se na utilização de vários tipos de 

tecnologia para a produção de energia, podendo ser provenientes de fontes renováveis 

ou fóssil (Figura 4) [9].   

 

Figura 4 - Esquema de um Sistema Híbrido 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7905983/8-14032017-BP-EN.pdf/af8b4671-fb2a-477b-b7cf-d9a28cb8beea
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O exemplo acima indicado na figura, espelha os sistemas híbridos mais 

estudados, designadamente os que combinam energia fotovoltaica, energia eólica, 

geradores a diesel ou gás e baterias. 

Em meios rurais remotos é mais fácil atingir contribuições maiores da energia 

renovável devido a fatores como a pouca procura energética, sistemas de fornecimento 

elétrico não estruturados e a potencialidade de utilizar baterias como tecnologia de 

armazenamento. No artigo [10], são revistas diferentes configurações de sistemas 

híbridos com energias renováveis em micro-comunidades com menos de 100,000 

habitantes, com foco em comunidades com menos de 10,000 habitantes. A maior parte 

das comunidades não está ligada à rede elétrica e quando estão a qualidade do serviço 

é baixa. O artigo conclui que a configuração mais comum em zonas rurais remotas é a 

fotovoltaica com o gerador a diesel e acoplado com baterias, existindo algumas 

combinações possíveis.  

De acordo com o artigo, os sistemas híbridos que integram duas ou mais fontes 

de energia em conjunto com tecnologias de armazenamento são vistos como soluções 

custo-eficientes na eletrificação de zonas remotas em muitos países, em contraste com 

a extensão da rede elétrica até essas mesmas zonas.  

Um dos grandes problemas dos sistemas híbridos com energias renováveis é a 

gestão da variabilidade das fontes renováveis. Os geradores a diesel, gás natural e 

tecnologias de armazenamento são as opções mais comuns para lidar com este tipo de 

problema. As baterias são mais eficientes que o diesel a servir cargas pico devido à sua 

maior flexibilidade operacional. 

A utilização dos Sistemas Híbridos visa colmatar falhas de produção de energia 

elétrica de ambas as tecnologias utilizadas, tornando-o robusto ao nível da eficiência e 

da estabilidade ao nível do consumo de energia. Contudo, este tipo de tecnologia torna-

se ainda mais capaz, uma vez que este possui um sistema de armazenamento, 

nomeadamente o uso de baterias. Porém, é recorrente o uso de energias fósseis como 

backup, ou seja, servem de suporte ao sistema elétrico caso não haja nenhuma produção 

por parte dos outros tipos de energia e os bancos de armazenamento estejam 

esgotados [11]. 
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2.1.3.1 Exemplo real 

 

A empresa SMA Solar Technology AG, líder e especialista a nível mundial em 

sistemas de tecnologia fotovoltaica, comercializa produtos que visam melhorar o 

funcionamento de um sistema híbrido. Trata-se dos inversores Sunny Island (Amarelo) 

e o Sunny Boy (vermelho) representados na figura 5 [12]. 

 

 

Figura 5 - Sistema Hídrido: Sunny Islando & Sunny Boy 

 

 Na mesma figura, é possível verificar o esquema de ligações físicas deste do 

sistema híbrido de energia. Ele é composto por: painéis fotovoltaicos, turbina eólica, 

gerador AC, baterias e pelos inversores Sunny Boy e Sunny Island. Os últimos partilham 

o mesmo método de funcionamento, convertendo o sinal dc dos vários sistemas de 

produção de energia, em sinal ac. No entanto, o Sunny Island assume maior importância 

dado que apresenta uma caraterística que supera o Sunny Boy: faz a conversão de sinal 

em sentido inverso. Desta forma permite carregar o conjunto de baterias acoplado ao 

sistema.  

 

2.1.4 Energia Fotovoltaica 

 

Um dos fatores que permite o planeta Terra tornar possível a existência da vida 

humana, é a inesgotável fonte de energia designada por: Sol. A energia proveniente dele 
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chega a terra na forma de radiação solar e corresponde a uma quantidade anual de 

energia de 1,5×10^18 kWh.  

Face a esta inesgotável fonte de radiação solar, foi desenvolvida uma tecnologia 

que a permitisse converter energia elétrica. Designa-se por Energia Fotovoltaica e 

inerente a ela existem certos aspetos importantes que influenciam no rendimento 

energético: 

 

• Radiação solar [13] (figura 6):  

- direta: composta por todos os raios que são recebidos pelo recetor em linha 

reta com o sol;  

- difusa: é a luz solar recebida indiretamente, proveniente da ação da difração 

das nuvens, nevoeiro, poeiras em suspensão e outros obstáculos presentes na 

atmosfera;  

- refletida: é a radiação solar recebida sobre a superfície terrestre que é reenviada 

para o espaço sob a forma de energia refletida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Radiação Solar 

 

• Angulo de inclinação dos painéis: 

Perante os vários tipos de radiação solar e face a localização geográfica da 

colocação dos painéis, será necessário avaliar e decidir, por forma a obter 

uma maior taxa de sucesso na conversão de energia, qual a posição e 

inclinação dos mesmos (Figura7). 
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Figura 7 - Ângulo de Inclinação dos painéis solares 

 

Os painéis fotovoltaicos são compostos por módulos de células solares, 

constituídas por material semicondutor, ao qual são adicionadas substâncias dopantes 

de modo a criar um meio adequado ao estabelecimento do efeito fotovoltaico, isto é, 

conversão direta da potência associada à radiação solar em potência elétrica DC 

(corrente contínua) (Figura 8).  

 

 

Figura 8 - Módulos de células Solares 

 

• Princípio de funcionamento de uma célula solar  

 

O material mais comum para fabricação das células solares é o silício. Num cristal 

de silício os átomos estão alinhados em uma estrutura cristalina onde existe a partilha 

de eletrões entre átomos vizinhos. Devido a esta partilha de eletrões o átomo encontra-

se num estado estável. Para haver movimento de eletrões, estes têm de adquirir energia 

suficiente para passarem da banda de valência para a banda de condução. Assim quando 

um fotão da radiação solar contendo energia suficiente atinge um eletrão da banda de 

valência, este desloca-se para a banda de condução, deixando um buraco no seu lugar, 

o qual se comporta como uma carga positiva.  

Uma célula fotovoltaica de silício puro não produz energia elétrica. Para existir 

corrente elétrica é preciso haver uma diferença de potencial entre duas zonas da célula. 

Esse objetivo consegue-se por um processo conhecido por dopagem, que consiste na 

introdução na estrutura cristalina de átomos de elementos diferentes, com o objetivo de 
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alterar as suas propriedades elétricas, criando duas camadas na célula: a camada tipo p 

e a camada tipo n, que possuem, respetivamente, um excesso de cargas positivas e um 

excesso de cargas negativas, em relação ao silício puro.  

Na junção p-n cria-se um campo elétrico que separa os portadores de carga. 

Excitados pelos fotões os eletrões e os buracos movem-se para os terminais negativo e 

positivo respetivamente (ver figura 11). Ligando os terminais a um circuito que se fecha 

exteriormente através de uma carga, circulará uma corrente elétrica contínua (DC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Radiação Solar 

 

 

• Circuito equivalente de uma célula fotovoltaica 

 

Uma célula solar fotovoltaica pode ser representada através do circuito elétrico 

equivalente que se mostra na figura 10. A fonte de corrente Is representa a corrente 

elétrica gerada pela radiação solar [14]. 

 

 

Figura 10 - Circuito equivalente de uma célula fotovoltaica 
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Sendo Is a corrente elétrica gerada pelo feixe de radiação solar incidente; ID a 

corrente a circular no Díodo; V a diferença de potencial aos terminais da carga; I a 

corrente que passa pela carga e Z a carga.     

 A corrente no díodo é determinada pela expressão [15]: 

 

𝐼𝐷 =  𝐼0 ∗ (𝑒
𝑉

𝑚𝑉𝑇 − 1) 

 

(1) 

 

 

Sendo I0 a corrente inversa de saturação do díodo, V a tensão aos terminais da 

célula, m fator de idealidade do díodo (díodo ideal m = 1; díodo real m > 1) e VT o 

potencial térmico. O potencial térmico determina-se pela expressão: 

 

𝑉𝑇 =  
𝐾𝑇
𝑞

  

 

(2) 

 

 

Sendo K a constante de Boltzmann (K= 1,38 × 10^-23 J/K), T a temperatura 

absoluta da célula em Kelvin e q a carga elétrica do eletrão (q = 1,6×10^-19 C).  A 

corrente que se fecha pela carga é determinada a partir da expressão: 

 

𝐼 =  𝐼𝑆 −  𝐼0 ∗ (𝑒
𝑉

𝑚𝑉𝑇 − 1) 

 

(3) 

 

2.1.5 Energia Eólica 

 

Desde cedo na história da humanidade que o homem aproveita o vento como 

fonte de energia. Com crescimento do consumo energético, houve a necessidade do 

intensificar o processo de investigação e desenvolvimento (I&D), conduzindo à 

instalação das primeiras turbinas comerciais na Europa e nos Estados Unidos da América. 

Este tipo de produção de energia elétrica tem registado uma evolução 

considerável, que se estende não só às técnicas de construção cada vez mais robustas, 

como também à aplicação de sistemas de conversão, permitindo a exploração em 
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regimes de velocidade variável. Este processo resultou num aumento progressivo da 

potência unitária instalada tal como na diminuição do custo do KWh gerado. 

Relativamente a Portugal, a energia eólica tem sofrido um enorme avanço, tanto 

em termos de eletricidade produzida como em termos de crescimento da potência na 

última década.  

Em 2016, a energia a partir do vento, pesou 20% no total de eletricidade 

produzida em Portugal, colocando o país na quarta posição entre os 28 países da União 

Europeia. No pódio encontram-se a Dinamarca (43%), Lituânia (27%) e a Irlanda (20%). 

No final da tabela encontram-se vários países onde a produção eólica fica abaixo de 1%, 

como Malta, Eslovénia, Eslováquia e a República Checa, segundo os dados divulgados 

pelo Eurostat a19 de junho [16].  

Nesse mesmo ano, do ponto de vista Europeu, o impacto desta energia é enorme, 

uma vez que é responsável por 10% do total de eletricidade produzida. Um valor bem 

acima dos resultados obtidos 10 anos antes, que rondou os 2% de produção de energia.  

O vento é atualmente a quarta maior fonte de eletricidade na União Europeia 

depois da térmica convencional, carvão, gás natural, fuelóleo, (49%), da nuclear (26%) e 

da hídrica (12%) [17]. 

O processo de conversão de energia só é possível através da implementação de 

uma turbina eólica. A figura 11 [18] ilustra os vários componentes existentes neste tipo 

de estruturas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Turbina Eólica 

 

 

• Pás: captam o vento, girando o rotor. São construídas a partir de materiais como 

o plástico e a fibra de vidro. O desenho das pás emprega as mesmas soluções 
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técnicas usadas pela Aeronáutica nos cálculos de engenharia das asas dos 

aviões. 

 

• Rotor: elemento de fixação das pás que transmite o movimento de rotação para 

o eixo de movimento lento. Um de seus principais componentes é o sistema 

hidráulico que permite o movimento das pás em distintas posições para 

otimizar a força do vento ou parar a turbina por completo. 

 

• Torre: elemento que sustenta o rotor e a nacelle na altura apropriada ao seu 

funcionamento. A maioria das torres são construídas em aço.  

 

• Nacelle: compartimento instalado no alto da torre que dá suporte a todo o 

sistema de conversão de energia. É o componente de maior peso do sistema.  

 

• Caixa de transmissão: tem a função de transformar as rotações que as pás 

transmitem ao eixo de baixa velocidade (19 a 30 rpm), de modo que entregue 

ao eixo de alta velocidade as rotações que o gerador precisa para funcionar 

(1.500 rpm); 

 

• Gerador: converte a energia mecânica do eixo em energia elétrica; 

 

• Anemómetro: mede a intensidade, a velocidade e a direção do vento. Esses 

dados são lidos pelo sistema de controle, que garante o posicionamento mais 

adequado para a turbina. 

 

A potência gerada por um determinado fluxo de ar é dada por [19]: 

 

𝑃 =  
1

2
𝜌𝐴𝑉3 

(4) 

 

Sendo P a Potência gerada (W), ρ a densidade do ar (Kg/m3), A a Área abrangida 

pelo movimento das pás (m2) e V a Velocidade do ar (m/s). 

No entanto a potência disponível no vento não pode ser totalmente aproveitada 

pelo aerogerador na conversão de energia elétrica. Assim, energia que efetivamente é 

extraída pelas pás de um aerogerador depende da diferença das velocidades: V e V0. 
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𝑃 =  
1

2

𝑑𝑚

𝑑𝑡
(𝑉2 −  𝑉0

2) 
(5) 

 

Onde, 

P : potência mecânica extraída pelo rotor; 

V : velocidade do ar a montante das pás do rotor; 

V0 : velocidade do ar a jusante das pás do rotor. 

dm/dt : caudal (Kg/s) 

 

 

Figura 12 - Deslocação do Vento numa Turbina Eólica 

 

De uma maneira mais geral, pode-se considerar que a velocidade do vento varia de V 

até V0 no plano do rotor. Sendo a velocidade média nesse trajeto igual a ½(V+V0). 

Assim: 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝜌𝐴

𝑉 + 𝑉0

2
 

(6) 

 

 

A potência mecânica obtida pelo rotor resulta na combinação das expressões 5 e 6: 

 

𝑃 =
1

2
𝜌𝐴𝑉3

(1 −
𝑣0

𝑣
) [(1 − (

𝑣0

𝑣
)

2

]

2
 

(7) 

 

  

O último termo da expressão (7) designa-se por coeficiente de potência ou eficiência do 

rotor, Cp. A figura 18 demonstra a curva característica do Cp em função de V0/V. 
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Figura 13 - Gráfico da curva característica do Coeficiente de Potência 

 

 

2.1.6 Geradores Diesel 

 

 Os geradores são fontes de energia não renovável, uma vez que funcionam 

através de combustível fóssil. Porém, estes são incluídos num sistema híbrido para que 

sirvam de “backup” aos restantes serviços de produção de energia. No caso concreto 

desta dissertação, o gerador será composto por um motor Perkins e um alternador 

Standford, figura 14 [20].  

 

 

 

Figura 14 - Modelo de um Gerador da empresa GRUPEL 

 

• Motor: 

A ignição, em um motor a Diesel, é provocada pela compressão, que faz elevar a 

temperatura do ar na câmara de combustão de tal modo que esta atinja o ponto de 

auto inflamação do combustível. 
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O combustível diesel, que se vaporiza menos que a gasolina, não é introduzido 

na câmara de combustão sob a forma de mistura com ar, mas sim injetado sob alta 

pressão por meio de um injetor. Na câmara de combustão, o óleo diesel inflama-se em 

contato com o ar aquecido por efeito da forte compressão. Uma bomba acionada pelo 

próprio motor fornece o óleo diesel a cada injetor em determinadas quantidades e sob 

elevada pressão. Na figura 15 podemos observar um motor Perkins [21]. 

 

 

Figura 15 - Motor Perkins 1104D – 44T 

 

• Alternador: 

 

Os geradores são máquinas destinadas a converter energia mecânica em energia 

elétrica. Pertencem a categoria das máquinas síncronas, isto é, máquinas cuja 

rotação é diretamente relacionada ao número de pólos magnéticos e à frequência 

da força eletromotriz. 

Na figura 16 podemos observar um alternador Stamford SO de 30kVA [22]. 

 

 

Figura 16 - Alternador Stamford 
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2.1.7 Bateria 

 

O armazenamento de energia elétrica é fundamental nos sistemas autónomos, 

uma vez que, geralmente, a produção e o consumo de energia elétrica não coincidem 

ao longo do dia. Daí que a bateria tenha vindo colmatar tal “handicap” neste tipo de 

sistemas relacionados com a produção de energia.  

Existem vários tipos de bateria, mas neste contexto as mais que mais se destacam, 

são:  as de chumbo-ácido e as de iões de lítio. Ambas estão, em muito, relacionadas 

com o ramo automóvel. A primeira com os carros de combustão enquanto que a 

segunda é utilizada nos carros elétricos. 

As baterias de chumbo-ácido (figura 17 [23]) foram as primeiras a serem 

aplicadas junto aos sistemas de produção de energia, mas com o avanço da tecnologia, 

foi possível desenvolver as baterias de lítio (figura 18 [24]),  aumentado não só a sua 

capacidade de armazenamento como também na durabilidade. No entanto, possuem 

um preço elevado de aquisição exigindo uma maior reflexão sobre o seu investimento 

[25]. 

 

 
Figura 17 - Bateria de Chumbo 

 

 

 
Figura 18 - Bateria de Lítio 

 

https://blog.bluesol.com.br/bateria-solar-residencial/
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Mediante as necessidades e os requisitos de cada propósito, existe a 

possibilidade de associar várias baterias. Nomeadamente [26]: 

• Em Paralelo (figura 19): 

Deste modo permite obter na saída o dobro da Capacidade (Ah) 

mantendo a mesma Tensão nominal(V). 

 

 

Figura 19 - Baterias em Paralelo 

 

• Em Série (figura 20): 

Deste modo permite obter na saída o dobro da Tensão nominal (V) 

mantendo a mesma tensão Capacidade(Ah). 

 

 

Figura 20 - Baterias em Série 

 

• Em Paralelo e em Série (figura 21): 

Deste modo permite obter na saída o dobro da Tensão nominal (V) e da 

Capacidade (Ah). 
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Figura 21 - Baterias em Série e em Paralelo 

 

2.1.8 Inversores 

  

As redes de distribuição de energia elétrica bem como a generalidade das 

habitações e indústrias funcionam em corrente alternada. Utilizando a energia 

fotovoltaica como recurso para obter energia, e como os módulos fotovoltaicos 

produzem uma tensão contínua, é necessário um equipamento que faz a conversão 

dessa tensão contínua para um valor de tensão em corrente alternada a uma 

determinada frequência. Esses aparelhos são designados por inversores. Na figura 22 

[27] podemos identificar o Inversor que faz a conversão DC para AC [28]. 

 

 

 

 

Figura 22 - Inversor num Sistema Híbrido 
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2.1.9 Reguladores de carga 

 

 Os sistemas de produção de energia que requerem a aquisição de um banco de 

baterias para fazer o seu armazenamento. Para assegurar o correto funcionamento deste 

tipo de baterias é necessário a utilização de um regulador de carga. Este monitoriza e 

controla a intensidade durante o processo de carga e descarga, para que não ocorram 

situações de sobrecarga, bem como prolongar o tempo de operação das baterias. A 

figura 23 [29] apresenta o esquema de ligações de uma regulador de carga. 

 

 

 

Figura 23 – Esquema de ligações de uma Regulador de Carga 

 

 

 

2.2 Soluções académicas propostas por outros 

 

 A fase inicial de uma dissertação é destinada à revisão da literatura existente 

acerca do seu tema. Durante esse processo, a opção recaiu pela análise detalhada do 

artigo “Hybrid Power Systems Energy Controller Based on Neural Network and Fuzzy 

Logic“ [30]. Essa decisão deve-se ao facto de, tal como o nome indica, haver um estudo 

de um Sistema híbrido de energia controlado por lógica fuzzy e redes neuronais.  

 Assim nesse artigo [30] é referido que as fontes de energia renováveis foram 

denominadas como promissoras para construir uma economia de energia sustentável e 

favorável ao meio ambiente na próxima década. No entanto, as condições climáticas 
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geográficas e sazonais afetam a produção de energia solar-eólica. Portanto, é necessário 

um sistema de energia de backup para melhorar a confiabilidade do fornecimento de 

energia. Assim, o PEMFC (dispositivo eletroquímico que converte energia química em 

energia elétrica) com um sistema de armazenamento de energia reversível cumpre 

idealmente a necessidade de qualquer poder de inicialização.  

Na literatura, existem alguns estudos relacionados à gestão de energia de um 

sistema de híbrido [31]. Entre eles, Wang e Nehrir [32], propuseram uma estratégia de 

gestão de energia para um sistema híbrido / PV / FC conectados com sinal ac. Ahmed 

et al. [33], desenvolveu uma estratégia de gestão de energia que estudou flutuações de 

energia num sistema híbrido PV / turbina eólica / FC. Onar et al. [34], propôs um 

algoritmo de estratégia de gestão de energia que tratava de um sistema híbrido PV / 

vento / FC contendo um banco de ultra condensadores. No entanto, todos os métodos 

mencionados anteriormente usaram abordagens convencionais para o controlo de 

sistemas de energia híbridos, como o controlador PI linear, que posteriormente provou 

sua instabilidade com as várias mudanças nas condições climáticas [35]. 

Assim, este artigo [30] apresenta uma estratégia de gestão adaptativa para o 

fluxo de energia em sistemas de energia híbridos autónomos baseados em lógica Fuzzy 

e rede neuronal. O método proposto introduz uma gestão de energia on-line por um 

controlador hierárquico entre quatro fontes de energia: painéis fotovoltaicos, turbina 

eólica, armazenamento de bateria e PEMFC. O objetivo é otimizar o fluxo de energia 

ativo entre as fontes de energia do sistema para diferentes modos de operação e manter 

o estado de carga da bateria (SOC) a um nível razoável. 

O diagrama de blocos do sistema híbrido de energia desenvolvido no artigo [30] 

é mostrado na figura 23, o algoritmo de gestão de energia e o sistema de controlo 

através de lógica fuzzy estão evidenciados nas figuras 24 e 25, respetivamente. 
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 2.2.1 Proposta de uma solução: 

 
 

 

Figura 24 - Esquema Geral  

 

 

Figura 25 - Algoritmo de gestão de energia 
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Figura 26 - Sistema de controlo através de lógica Fuzzy 

 

 

 2.2.2 Conclusões do artigo 

 

Foi implementado uma gestão de energia on-line otimizado baseado num 

controlador hierárquico para sistemas de energia híbridos independentes. O método 

proposto inclui um NNC (controlo de rede neuronal) na primeira camada, para alcançar 

o MPP (ponto máximo de potência) para diferentes tipos de painéis fotovoltaicos. A 

análise estatística dos resultados indica que o valor R2 para o conjunto de testes foi 

0,99. Isso indica que o modelo baseado em ANN (rede neurológica artificial) 

desenvolvido neste trabalho pode prever o MPP (ponto máximo de potência) para um 

painel PV com alta precisão. Além disso, os resultados da proposta NNC (controlo de 

rede neuronal) mostra melhor desempenho transitório, com baixo superávit, em 

comparação com os resultados obtidos da literatura. 

Os resultados da simulação foram obtidos através do desenvolvimento de um 

modelo de sistema híbrido dinâmico detalhado. Os parâmetros medidos em tempo real 

e perfil de carga prático são utilizados como inputs para o sistema de gestão 

desenvolvido. Verificou-se que a topologia híbrida apresenta excelente desempenho em 

várias condições operacionais e mantém o SOC (estado de carregamento) entre 40% a 

80%. 

 

 

2.3 Soluções comerciais atuais 
 

  

A JLM Energy é uma empresa de tecnologia de energia e criou uma plataforma 

de software totalmente integrada que otimiza o uso de energia, rentabilizando 

economicamente os custos operacionais dos clientes. 

Um dos seus produtos é o “Phazr” visível na figura 26 [36]. Este faz o 

armazenamento de energia através de uma bateria compacta acoplada ao painel solar 
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correspondente, alcançando a solução mais fiável e com o menor custo na indústria. O 

armazenamento é feito sob o método de “Plug-and-Play” e utiliza o Regulamento 

Symmetric DC da JLM Energy, a única tecnologia disponível que permite que um painel 

solar carregue uma bateria e envie energia para uma casa ou prédio ao mesmo tempo. 

O excesso de energia pode ser armazenado na bateria para uso 24 horas por dia.  

Cada unidade está estrategicamente localizada debaixo do painel, e utiliza a 

mesma estrutura de cablagem, tornando a instalação simples e praticamente livre de 

custos. O Phazr pode ser configurado para pequenos sistemas residenciais com alguns 

painéis solares até aos grandes sistemas de escala industrial com inúmeros painéis 

solares. 

 

 

 

Figura 27 - Módulo de bateria da Phazr 
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Capítulo 3 

 3 Implementação de uma proposta de solução 
 

3.1 Metodologia 

 

O trabalho desenvolvido neste tema de dissertação promoveu o estudo da 

implementação de um sistema híbrido de energia e o seu respetivo algoritmo de 

controlo, para uma torre de comunicações situada na localidade de Sta. Cruz de la Sierra, 

na Bolívia. 

 O sistema elaborado está evidenciado, num formato superficial, na figura 27. 

Através dela é possível visualizar os vários blocos que traduzem a evolução deste 

projeto. Numa primeira fase será dado total ênfase na aquisição de dados provenientes 

dos vários sistemas de produção de energia e o seu respetivo armazenamento.  

Posteriormente será realizado um algoritmo que mediante os dados que estejam 

a ser analisados, este será capaz de avaliar a necessidade da atuação do gerador a diesel. 

 

 
Figura 28 - Esquema geral do projeto 

 

 Tal como foi acima referido, a primeira fase do projeto debateu-se na aquisição 

de dados provenientes dos vários sistemas de produção. 

 Para isso, foi previamente realizada uma simulação, recorrendo ao software 

Homer (ver em anexo), com finalidade de dimensionar o sistema híbrido de energia. A 

execução desta “pré tarefa” teve uma elevada importância, uma vez que através do 
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resultado da simulação, verificou-se qual a opção economicamente mais favorável para 

um sistema de energia nesta específica localidade. Face a todos os critérios necessários 

desta simulação, retirou-se as devidas ilações sobre quais sistemas de produção de 

energia que seriam mais rentáveis. Assim sendo, conclui-se que seria composto por 6 

painéis fotovoltaicos, 2 turbinas eólicas, gerador a diesel e um conjunto de 20 baterias. 

 O passo seguinte foi o inicio do estudo da forma de aquisição dos dados, 

provenientes dos painéis fotovoltaicos e das turbinas eólicas. Esta foi a fase que 

requereu mais tempo de execução, uma vez que a sua evolução foi talhada por várias 

etapas até à implementação final. 

 Daí que o objetivo inicial tenha passado por desenvolver um circuito eletrónico 

que se baseasse na aquisição de valores de corrente, em tempo real, através do sensor 

acs712, do dispositivo elétrico em análise. Neste caso concreto foi uma lâmpada 

incandescente de 60W. Acoplado a este circuito existia um microcontrolador, designado 

por ESP8266, e tinha como objetivo filtrar a informação e fazer o respetivo envio, por 

wifi, para a base de dados. Esta foi desenvolvida paralelamente, para guardar dos valores 

lidos e criar um histórico, podendo ser analisado graficamente via página web. A imagem 

28 demonstra o processo descrito. 

 

 

 
Figura 29 - Diagrama da 1ª fase do projeto 

 

 A fase seguinte prendeu-se na evolução do trabalho desenvolvido na etapa 

anterior, de forma a poder já atuar como um analisador de energia. Para isso, houve a 

necessidade de adicionar um elemento eletrónico relacionado apenas à componente da 

tensão. Perante esta alteração, efetuou-se uma alteração na escolha do 
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microcontrolador. A opção recaiu para o ESP32, uma vez que possui várias entradas 

analógicas permitindo analisar a corrente e a tensão em simultâneo. Em sentido inverso, 

o ESP8266 apenas regista uma porta analógica e não seria prático estar a analisar as 

duas grandezas alternadamente. 

Assim sendo, o objetivo passou por estudar as várias caraterísticas energéticas 

de um componente elétrico (neste caso foi uma cafeteira elétrica e posteriormente um 

motor monofásico), nomeadamente a corrente e a potência consumida e respetivo fator 

de potência. A imagem 29 demonstra os elementos utilizados nesta fase do projeto. 

 

 

 
Figura 30 - Diagrama da 2ª fase do projeto 

 

 

O circuito eletrónico esquematizado para a realização das tarefas referidas 

anteriormente, foi apenas testado em “placa branca”, uma vez que os resultados 

apresentaram alguns defeitos ao nível do ruído, impossibilitando a conclusão dos 

objetivos propostos nesta fase. A solução existente para resolução desse tipo de 

problemas era a correção do ruido ao nível da programação. No entanto, houve a 

decisão de avançar para a fase seguinte. 

Contudo, foi projetada em paralelo a respetiva placa PCB do circuito 

implementado, recorrendo ao software EAGLE. Na secção referente ao desenvolvimento 

desta tarefa será possível visualizar uma imagem do “rendering” da referida placa de 

circuito impresso. 
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 Por fim, a última etapa deste projeto foi efetuada com recurso a um analisador 

de energia existente no mercado. Devido aos problemas obtidos nos resultados da fase 

anterior, optou-se por adquirir um componente já comercializado e pronto a ser testado 

no sistema. 

 A opção recaiu pelo SDM120 devido ao facto de haver um conhecimento prévio 

do seu protocolo de comunicação, o Modbus. A imagem 30 indica os vários elementos 

em estudo nesta fase do desenvolvimento do projeto. 

 

 
Figura 31 - Diagrama da 3ª fase do projeto 

 

Após as primeiras tentativas de interligação do analisador com o 

microcontrolador ESP32, surgiram algumas dificuldades. Foi necessário utilizar o 

software Modbus Poll para perceber o tipo de mensagens trocadas entre ambos e 

consequentemente ajustar a programação de controlo, por forma a que o ESP32 e o 

SDM120 comunicassem entre si.  

O passo seguinte foi a elaboração de uma base de dados e a respetiva alocação 

de informação, via wifi, captada pelo analisador SMD120. Uma vez que o objetivo não 

foi alcançado com rapidez, uma vez que havia uma dessincronização entre os valores 

obtidos e os enviados para a base de dados. Para suprir tal contrariedade, foi necessário 

alterar a programação efetuada, de forma a aproveitar uma enorme vantagem do ESP32, 

o duplo core. Dessa maneira foi possível enviar os dados de um modo consistente, visto 

que permitiu uma interligação nas tarefas, mas que fossem realizadas de forma 

independente. 

 Paralelamente foi utilizado um algoritmo em Machine learning, “k-Nearest 

Neighbors”, com o objetivo de realizar uma determinada tarefa mediante os dados de 

https://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbors_algorithm
https://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbors_algorithm
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entrada a que estava sujeito. Ou seja, o algoritmo foi programado de forma a ler a 

informação, previamente, alocada na base dados (captada pelo analisador de energia), 

e fazer atuar o gerador a diesel.  

 Devido ao facto de não haver a possibilidade de se obter os dados reais, captados 

através dos vários sistemas de produção de energia, recorreu-se ao software HOMER  

para que disponibilizasse toda a informação energética diária, durante um ano, naquela 

localidade geográfica (ver tabela 2 e 3). Desse modo, foi possível desenvolver uma 

simulação do sistema, baseada em valores reais, e extremamente importante para avaliar 

o tipo de algoritmo selecionado.  

Posteriormente foi realizada uma página web para visualização do 

comportamento de todo o sistema. A imagem 31 demonstra a evolução inerente a esta 

fase do projeto. 

  

  

 
Figura 32 - Diagrama da 1ª fase do projeto 
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3.2 Fase 1 - Analisador de Energia (Sensor ACS712) 

 

3.2.1 Hardware utilizado 

 

 

• ESP8266 (figura 32):  

Microcontrolador com um chip de interface Wifi incorporado. Tem a caraterística 

de poder atuar, ao mesmo tempo, como servidor bem como cliente, face a sua dupla 

funcionalidade de tecnologia Wifi. 

 

Figura 33 - Chip ESP8266mod 

 

• ACS712 (figura 33):  

 

Sensor de corrente que usa o efeito hall para detetar o campo magnético gerado 

pela passagem de corrente, gerando na saída do módulo (pino OUT), uma tensão 

proporcional de 66 a 185mv/A. Pode ser utilizando com corrente alternada (AC) e 

corrente contínua (DC). 

 

Figura 34 - Chip ACS712 

 

3.2.2 Esquema 

 

O esquema do projeto está evidenciado na Figura 34. A lâmpada e a rede elétrica 

estão ligadas ao sensor de Corrente, que por sua vez está ligado diretamente aos pinos: 

Ground e Vcc do Microcontrolador, e o pino Out à entrada analógica AN0, 

respetivamente. 
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Figura 35 - Esquema do circuito da proposta implementada 

3.2.3 Método de resolução 

 

• Recolha de valores da entrada analógica: 

 

Após a análise e mediação da onda do sinal de saída, através do osciloscópio, foi 

possível verificar que o período era de 20ms. Assim sendo, guardou-se 300 valores da 

porta analógica, para garantir dados suficientes para a leitura de um período do sinal da 

onda. 

 

• Encontrar valores de pico: 

 

De seguida, o objetivo prendia-se no cálculo dos valores de pico (máximo e 

mínimo) e o da passagem por zero. Para isso foi executado um algoritmo de 

comparações sucessivas entre os vários valores para encontrar o valor mínimo e máximo 

das respetivas leituras. A passagem por zero resumiu-se ao cálculo da média aritmética 

entre os valores de pico. 

 

• Obtenção dos valores da Tensão e Corrente: 

 

A fase seguinte residiu nos dados da Tensão de Corrente. Foi necessário 

converter o que tinha sido lido da porta analógica (0 a 1023) do ESP8266mod, para 

valores reais de Tensão, e para Corrente posteriormente (onde o valor 1023 corresponde 

a 3.3V). A relação entre estas grandezas está demonstrada no gráfico da figura 35. 
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Figura 36 - Gráfico que relaciona a Tensão de Saída com a Corrente 

 

 

 

• Criar uma Base de Dados: 

 

Com o objetivo de os dados lidos pudessem ser visionados em tempo real, (como 

por exemplo num ambiente industrial, onde poderá ser possível constatar quais os 

consumos de uma determinada máquina ou até prevenir possíveis avarias mediante a 

incoerência de valores lidos), foi necessário criar um Base de Dados. Neste caso foi 

atribuído o nome de energia_eletrica (figura 36).  

Para isso foi necessário recorrer ao software "MySQL Workbentch". Ela é 

composta por duas tabelas: historicodados (figura 37) e dados (figura 38). 

 

 

Figura 37 - Base de dados: energia_elétrica 

 

 

Figura 38 - Composição da tabela histórico_dados 
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Figura 39 - Composição da tabela dados 

 

• Criar uma página em php para inserir informação na Base de Dados: 

 

Esta página foi criada com o intuito de receber os valores provenientes do código 

gerado no arduino e por sua vez reenviar para a Base de dados. No caso concreto deste 

projeto, essa página era composta por duas Querys MySQL, uma INSERT para a tabela 

historicodados, com o intuito de armazenar toda a informação durante um período de 

tempo; e uma UPDATE para a tabela dados, uma vez que o objetivo passava por obter 

apenas o último valor lido. 

 

• Criar uma página em php para selecionar dados da BD: 

 

Estando a Base de Dados a ser preenchida com informação em tempo real, foi 

necessário criar uma interface para selecionar os dados necessários. Daí que tenha sido 

criado uma página php para utilizar Querys MySQL de SELECT nas 2 tabelas e "imprimir" 

esses dados num gráfico HighChart. Estes podem ser visualizados permitindo avaliar a 

sua evolução temporal com uma atualização a cada 5 segundos. 

Nota: Para que haja comunicação entre o php e a Base de Dados é necessário utilizar o 

software "XAMPP" e ativar o módulo Apache. O Xampp é um servidor independente de 

multiplataformas contendo: o Servidor HTTP Apache, o banco de dados MySQL, o 

interpretador PHP. 

 

• Esquema de todo o processo: 

 

A Figura 39 representa um esquema geral do que foi desenvolvido nesta fase, 

desde a montagem física à visualização dos dados medidos. Esta sequência de processos 

é a melhor comparação do que foi desenvolvido, no entanto poderiam ter-se executado 

em paralelo à exceção da montagem inicial. 
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Figura 40 - Esquema de todo o processo 

 

 

 

 

3.2.4 Webpage 

 

Para a apresentação da primeira fase deste projeto foi elaborada uma página web 

de forma a poder explicar e demonstrar todo o trabalhado desenvolvido. Esta foi feita 

em HTML com recurso ao software Notepad++. A figura 40 representa o aspeto gráfico 

da Homepage.  

 

 

Figura 41 - Homepage 
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A figura 41 representa a página “Enunciado”. 

 

 

Figura 42 - Solução proposta 

 

 

A figura 42 representa a página relativa ao “Hardware”. 

 

 

Figura 43 - Hardware utilizado 
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A figura 43 representa a página relativa ao “software”. 

 

 

Figura 44 - Software utilizado 

 

 

Por último, a figura 43 representa a página relativa à “info online”. 

 

 

Figura 45 - Informação em tempo real 
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3.2.5 Vídeo 

 

Paralelamente ás tarefas desenvolvidas já evidenciadas, foi estudado um produto 

de mercado designado por Sonoff Pow, e serve para a monitorização dos consumos de 

energia, bem como o controlo (ON/OFF) de um dispositivo elétrico.  

Este possui o "mesmo tipo de esquema" do acima referido. Para verificar o seu 

funcionamento liguou-se uma lâmpada de 60W e instalou-se a aplicação no telemóvel. 

Através dela foi possível ligá-la ou desligá-la, bem como visualizar o seu consumo em 

tempo real. Tem ainda a particularidade de fazer uma análise mensal dos consumos e 

visualizar o histórico de dados de períodos menos recentes. Através do link abaixo 

evidenciado, será possível verificar todas estas capacidades do Sonoff Pow: 

“https://youtu.be/DEpgemn5Fio”. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/DEpgemn5Fio
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3.3 Fase 2 - Analisador de Energia (Sensor ACS712 & Transformador) 

 

A abordagem adotada nesta fase do projeto foi criar um analisador de energia 

de forma a obter informação sobre os vários parâmetros, como por exemplo a corrente 

e potência consumida de por num determinado componente elétrico e o seu respetivo 

fator de potência.  

Devido ao facto de a energia relacionar as grandezas Tensão e Corrente, houve 

a necessidade de pesquisar um sensor de cada tipo, por forma a projetar um circuito 

elétrico que permitisse realizar as respetivas medições.  

3.3.1 Hardware utilizado 

 

 

• Sensor de Tensão: 

 
 Transformador: TEZ 4,0/D (figura 45) 

- V = 230V to 12 V 

- I = 0,33A 

 
Figura 46 - Tranformador 

 

• Sensor de Corrente: 

 Acs712-05b (figura 46) 

- V = 5V 

- I = 10mA 

 
Figura 47 - ACS712 

• Comando:   

 Micro-controlador ESP32 (figura 47) 

- V = 3,3V 

- I = 80mA 

- Multitasking: 2 processadores 

Figura 48 - ESP32  
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• Retificação:   

Díodo 1N4007 

 

• Filtragem:  Resistência e Condensador 

Resistência = 1kΩ e Condensador = 0,33uF 

 

3.3.2 Esquema 

 

 A figura 48 demonstra qual o esquema utilizado: 

 

 
Figura 49 - Esquema de ligações 

 

O sistema é composto por 2 módulos principais. Um relativo à grandeza da 

Tensão e o outro com o da Corrente. 

Relativamente ao primeiro, o objetivo passa por, numa primeira instância, fazer 

uma redução de tensão dos 230V (AC) da rede elétrica para 12V(DC). O sinal AC vindo 

da rede, após passagem pelo sensor de corrente, percorre o transformador e baixa o 

respetivo valor de tensão, fixando-o nos 12V.  

De seguida surge a retificação, que só começa a funcionar apenas quando 

a tensão de entrada ultrapassa a tensão do díodo (VD), estando até esse momento sem 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Transformador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tens%C3%A3o_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tens%C3%A3o_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tens%C3%A3o_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diodo_semicondutor
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conduzir corrente. Assim o sinal sinusoidal de entrada passa por um díodo (polarizado 

diretamente), que permite apenas a passagem do semiciclo positivo, retificando-o. O 

passo seguinte foi incluir um divisor resistivo para tornar a diminuir o valor da tensão 

para o valor de 4V, de forma a ser admitido pelo ESP32. Por último foi introduzido um 

condensador eletrolítico com o intuito de filtrar o sinal, de modo a que este seja o mais 

“limpo” possível. 

O segundo módulo controla a parte da Corrente. O sinal que vem da rede pública 

(230V AC) é ligado diretamente ao sensor ACS712. Este usa o efeito hall para detetar o 

campo magnético gerado pela passagem de corrente, gerando na saída uma tensão 

proporcional de 66 a 185mv/A. Ao pino do sinal de saída do sensor foi acoplado um 

circuito RC para efetuar a respetiva filtragem do sinal. 

 

3.3.3 Programação de resolução 
 

 Inicialmente são lidos os dados de duas entradas analógicas (tensão e corrente) 

do ESP32, e devidamente alocados num array. Estes têm que ser suficientes, de modo a 

garantir que seja efetuado um período de 20ms, que corresponde ao inverso da 

frequência da rede (50Hz). 

De seguida é calculado o máximo de cada valor analógico, que corresponde ao 

pico da onda sinusoidal da tensão e da corrente. Após a obtenção desses valores, o valor 

do fator de potência (FP) será calculado através do ângulo ϕ de desfasamento entre 

ambos. O primeiro terá um valor compreendido entre “0” e “1” e será dado por. 

 

FP = cos 𝜑 (8) 

 

A figura 49 [37] representa as formas de onda de tensão (V) e de corrente (I) de 

uma carga puramente resistiva. Devido ao facto de ambas estarem em fase, não existe 

nenhum desfasamento originando num valor nulo para ϕ. Assim, conclui-se que o fator 

de potência de uma carga resistiva é 1. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sinal_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Senoide
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diodo_semicondutor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Retifica%C3%A7%C3%A3o
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Figura 50 - Formas de onda (V e I) em carga resistiva 

 

Por sua vez, na figura 50 [37] demonstra as formas de onda de tensão (V) e de 

corrente (I) de uma carga indutiva. Neste caso existe um desfasamento de valor ϕ, entre 

ambas as sinusoides. 

 Assim pela expressão (8), verificamos que o valor do fator de potência para 

cargas indutivas será inferior a “1”. 

 

 

Figura 51 - Formas de onda (V e I) em carga indutiva 

 

3.3.4 Resultados 

 

 Através das figuras em baixo apresentadas, concluiu-se que este analisador de 

energia apresenta melhor eficiência para cargas puramente resistivas (figura 51), uma 

vez que os picos das sinusoides (corrente a azul e tensão a vermelho) apresentam uma 

pequena gama de ruído, possibilitando o cálculo do fator de potência (desfasamento 

entre o picos). 
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Figura 52- Cafeteira elétrica 

Porém, para cargas indutivas os resultados não são fiáveis porque apresentam 

muito ruido (figura 52). Desse modo é extremamente difícil executar qualquer cálculo 

por forma a obter os parâmetros desejados. 

 

 

 

Figura 53 - Motor elétrico monofásico 

A solução encontrada para retificar tal contrariedade foi fazer o tratamento por 

software e “limpar” o ruido. No entanto, não chegou a ser executada uma vez que houve 

a decisão de abdicar de um maior investimento nesta etapa intermédia e avançar para 

a fase seguinte 

 

3.3.5 Esquema elétrico 

 

 Um dos objetivos propostos para esta fase foi a implementação de uma placa de 

circuito impresso que representasse o analisador de energia projetado. No entanto, os 

resultados não demonstraram aquilo que seria esperado e a placa ficou apenas pela 

modelação e não pela execução. A imagem 53 representa o esquema elétrico do 

analisador de energia. 
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Figura 54 – Esquema elétrico executado no software Eagle 

 

3.3.6 Layout da placa PCB do circuito elétrico 

 

 A figura 54 representa o layout da placa PCB do esquema apresentado, com 

recurso ao software Eagle. 
  

 
Figura 55 - Layout da placa PCB 
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3.4 Fase 3 - Analisador de Energia (SDM120) 
 

 A etapa seguinte foi utilizar um produto já existente no mercado e adaptá-lo ás 

necessidades do nosso projeto. Assim sendo, adquiriu-se o analisador de energia 

“SDM120” (figura 55) [38]. 

 

Figura 56 - Analisador de energia SDM120 

 

 Este possui um écran LCD na sua zona frontal, para fazer a leitura de toda a 

informação (figura 56) medida pelo mesmo.  Este tipo de aparelho é usado tanto para 

medições em ambiente residencial como para fins industriais.  

 

 

 

Figura 57 - Parâmetros medidos e respetivas unidades 
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A sua utilização prima-se por ser fisicamente capaz de ser incorporado num 

quadro elétrico através da calha din, otimizando o espaço para ligações elétricas, bem 

como por fornecer uma “porta” de comunicação RS485 Modbus para leitura de 

informação e a respetiva monitorização de um modo remoto.  

Após a sua aquisição o primeiro foco incidiu por perceber o seu funcionamento, 

qual o esquema de ligações e qual o hardware necessário para criar comunicação com 

o dispositivo. Tal como a figura 57 revela, foi imprescindível acoplar um dispositivo que 

pudesse fazer a conversão do protocolo de comunicação Rs-232 para o Rs-485. Neste 

caso foi utilizado um conversor MOD-RS485 da Olimex [39].  

 

3.4.1 Esquema de ligações 

 

 

Figura 58 - Esquema de ligações 

 

 

3.4.2 Protocolo de comunicação: RS485 - Modbus RTU 
 

Este protocolo define uma rede física para transmitir as suas mensagens, porém 

os equipamentos que respeitarem este protocolo tem de implementar também um 

protocolo de comunicação para transmitir as mensagens Modbus entre eles. 

Cada byte da mensagem é enviado para os outros equipamentos Modbus através 

de, por exemplo, uma palavra série Rs232 ou Rs485. Cada palavra série é composta por 



50 

 

um start bit, 8 bits de dados, um bit de paridade, e um stop bit. Por isso, para uma 

comunicação Rs232 ou Rs485 com bit de paridade e um stop bit são enviados 11 bits 

para a linha por cada byte da mensagem Modbus. 

Ao contrário dos protocolos Rs232 ou Rs485 que são implementados pelo 

hardware de cada equipamento, através de amplificadores operacionais e outros 

componentes eletrónicos, o protocolo MODBUS é implementado por software.  

 

• Tipo de diálogo/partilha do meio de transmissão 

 

Ao contrário de outros protocolos que permitem a cada equipamento enviar os 

seus dados para o meio de comunicação sempre que o desejarem, podendo ocorrer 

colisões de dados quando dois ou mais tentarem enviar dados em simultâneo, o 

protocolo MODBUS prevê um diálogo do Tipo “master – slave”, tal como na figura 58.  

Num diálogo deste tipo apenas um dos equipamentos assume o papel de 

“master” e só ele pode enviar dados para todos os outros sempre que quiser. Os outros 

equipamentos atuam como “slaves” só podendo enviar dados como resposta a um 

pedido prévio do “master”. Este pode enviar uma mensagem para um determinado 

equipamento “unicast” ou para todos os equipamentos ligados ao barramento 

“broadcast”.  

No caso de a mensagem do master for do tipo “leitura” de entradas, saídas ou 

memórias do slave, o slave depois de a receber e processar responde ao master com 

outra mensagem contendo itens pedidos pelo “master”. Se a mensagem for do tipo 

“escrita no slave” essa mensagem não pressupõe qualquer tipo de resposta, limitando-

o na atualização as suas posições de memória ou as suas saídas com os valores indicados 

pelo master. 

 

 

 

Figura 59 - Tipo de diálogo no protocolo Modbus 
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• Pergunta  

 

 A figura 59 ilustra os campos que compõem uma mensagem de pergunta no 

protocolo Modbus. 

 

 

Figura 60 - Composição da mensagem de pergunta 

 

• Resposta  

 

A figura 60 ilustra os campos que compõem uma mensagem de resposta no 

protocolo Modbus. 

 

 

 

 Figura 61 - Composição da mensagem de resposta 

 

No modo RTU (Unidade Terminal Remota), cada byte de 8 bits em uma 

mensagem contém dois caracteres hexadecimais de 4 bits. A principal vantagem deste 

modo é que sua maior densidade de caracteres permite uma melhor taxa de 

transferência de dados que o ASCII para a mesma taxa de transmissão, no entanto, cada 

mensagem deve ser transmitida em um fluxo contínuo. 

 

3.4.3 Método de comunicação entre ESP32 e SDM120 
 

A escolha da utilização do microcontrolador ESP32 foi adotada uma vez que 

possui uma característica de enorme valia. É composto por dois “Core”, permitindo a 

possibilidade de fazer multitasking, ou seja, realizar várias tarefas ao mesmo tempo, 

tornado o sistema mais versátil e consistente na aquisição de dados. 
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Neste caso concreto, essa vertente foi explorada para tratar dois processos em 

paralelo. Por um lado, fazer a aquisição de dados através do analisador de energia 

SDM120, e por outro fazer o envio dos mesmos, via wifi, para uma base de dados. 

 

• Aquisição de dados: 

Os dados foram obtidos através do protocolo já referido, o Modbus. Esse tipo de 

comunicação é caraterizada por ser Master-Slave, neste caso o microcontrolador e o 

SDM120, respetivamente. Tal como já foi explicado anteriormente, este protocolo de 

comunicação só permite uma resposta do slave, após um pedido prévio do Master. 

A seguinte figura 61 demonstra o tipo circulação de mensagens de comunicação. 

 

 

 

 

Figura 62 - Modo de comunicação entre ESP32 e SDM120 

 

Neste sentido, o microcontrolador envia uma mensagem para o SDM do seguinte 

formato: 0x01,0x04,0x00,0x00,0x00,0x64,0xF1,0xE1 (informação obtida através do 

software Modbus Poll). 

Por sua vez, o analisador responde e envia uma longa mensagem (em 

hexadecimal, tal como evidenciado em cima) com toda a informação captada pelo 

SDM120 (figura 62). 
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Figura 63 - Informação interna do SDM120 

 

Devido ao facto do SDM estar em comunicação sistemática, a probabilidade de 

haver uma interpolação entre duas mensagens é elevada. Daí que tenha havido a 

necessidade de perceber se o conteúdo da mensagem recebido pelo SDM120 era o 

correto ou não.  

Recorrendo novamente ao software Modbus Poll, foi percetível de reconhecer 

um padrão que fosse consistente durante a leitura dessa informação. Este baseou-se em 

detetar o início, o fim e o tamanho das posições de memória que a mensagem iria 

ocupar. 

 Por fim, e com o recurso dos valores evidenciados no campo “Lo byte” da figura 

76, foi possível aceder aos índices da zona de memória onde foram guardados e assim 

visualizar os parâmetros principais para a análise em tempo real: Tensão, Corrente e 

Potência. 

 

3.5 Abordagem geral 

 

Após concluída a tarefa de comunicação entre o ESP32 e o analisador de energia, o 

desafio seguinte prendia-se em programar um algoritmo de gestão de informação de 

forma a torna o sistema capaz de se adaptar aos diversos tipos de dados que recebesse. 
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Figura 64 - Abordagem Geral 

 

Deste modo, e tal como é visível na figura 63, a fase seguinte á captação de 

informação (quer dos sistemas de produção, quer do conjunto de baterias através do 

respetivo regulador de carga), é o envio para a Base de dados via Wifi. Em paralelo existe 

um algoritmo de machine learning em PHP (previamente treinado), que está habilitado 

a tomar uma determinada decisão mediante os dados registados na Base de dados. 

 Tal como foi previamente explicado, o objetivo do principal do projeto é utilizar 

o menor tempo possível o gerador que está acoplado a este sistema. Assim sendo, o 

algoritmo terá a competência de decidir se será necessário a ativação do gerador ou 

não. Para isso, foi desenvolvido um algoritmo no microcontrolador ESP32 que permite 

ativar o controlar do gerador. 

 De seguida será apresentada a explicação detalhada de todas as etapas do 

projeto. 

 

• Envio de dados por Wifi 

 

Tal como foi referido anteriormente, o envio dos dados por wifi é feito 

paralelamente. Esta opção foi tomada após vários testes práticos e concluiu-se que ao 

executarmos as duas tarefas em simultâneo, a consistência do envio de dados, em 

tempo real, estaria comprometida. Ao comunicarmos por via wifi existem certos 

parâmetros sujeitos a atrasos temporais, tais como: a ligação inicial à rede wifi; a 
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qualidade da ligação devido à distância do microcontrolador ao router wireless e por 

fim neste caso concreto, no envio da informação para a base dados, com recurso a uma 

página em php.  

Deste modo verificou-se que aliando este tipo de premissas deste meio de 

comunicação com a obrigatoriedade de obter a uma mensagem completa do SDM120, 

havia um elevado grau de inconsistência de resultados. 

 

• Base de dados 

 

Todo e qualquer sistema que faça a monitorização do controlo da sua 

performance, necessita de uma base de dados. Neste projeto em concreto não preciso 

executar a fase de normalização, uma vez que para cada sistema de produção de energia 

e para o controlo do estado da bateria foi criada uma tabela independente das restantes.  

Assim sendo, a base de dados é constituída por 6 tabelas: sdm_pv_hist, 

sdm_pv_atual, sdm_eolico_hist, sdm_eolico_atual, bateria_hist, bateria_atual, geral_hist e 

geral_atual. As duas primeiras são utilizadas para alocar a informação dos painéis 

fotovoltaicos e das turbinas eólicas, as duas seguintes com a informação relativa á 

percentagem do estado de carga do conjunto de baterias. Por último, as duas restantes 

possuem a informação sobre o gerador e de todo o sistema em geral. De notar que as 

tabelas com o nome “hist” no fim são criadas com a função de gerar um histórico para 

análise posterior, e as que terminam com o nome “atual” servem para se poder visualizar 

qual o valor último valor lido, podendo ser o valor em “tempo real” mediante o tempo 

de atualização de dados. 

As figuras seguintes (64 a 67) descrevem os campos que cada uma das tabelas 

possuem. No entanto não houve a necessidade de colocar todas as tabelas, uma vez 

que, quer para as responsáveis pela informação do histórico, quer para as que só 

revelam o valor atual os campos são exatamente os mesmos. 
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Figura 65 - Tabela dos dados relativos aos painéis solares 

 

 

Figura 66 - Tabela dos dados relativos às turbinas eólicas 

 

 

Figura 67 - Tabela dos dados relativos às baterias 

 

 

 

Figura 68 - Tabela dos dados relativos ao sistema em Geral 

• Dados 

 

 Após o término da elaboração da Base de Dados seguiu-se o seu preenchimento. 

O que seria mais expectável era que esse processo fosse executado através da 

informação lida pelos vários analisadores SDM120, no entanto, não foi possível obter 

dados reais dos vários sistemas de produção de energia. Todavia, recorreu-se à sua 

simulação feita no Homer (ver em anexo), para que o sistema pudesse ser validado e 
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assim retirar todo e qualquer tipo de conclusões. Para melhor avaliação do sistema, foi 

retirado, de forma aleatória, um dia do ano.  

A tabela 2 serve de exemplo para demonstrar o resultado dessa operação. 

 

Tabela 2 - Dados relativos ao dia 26 de janeiro 

26/jan P. Fotovoltaico Tur. Eólica Bateria Gerador 

Hora kW 

01:00 0.000 6.560 2.795 4.710 

02:00 0.000 6.428 -1.756 0.000 

03:00 0.000 6.211 3.158 4.710 

04:00 0.000 6.310 -2.356 0.000 

05:00 0.000 6.088 3.377 4.710 

06:00 0.073 6.313 -1.452 0.000 

07:00 0.333 7.677 0.626 4.710 

08:00 0.634 7.767 0.000 0.000 

09:00 0.866 8.057 0.000 0.000 

10:00 1.116 8.038 2.307 4.710 

11:00 1.536 8.162 -2.738 0.000 

12:00 1.574 6.961 2.162 4.710 

13:00 1.604 7.415 -2.785 0.000 

14:00 1.360 7.520 1.436 4.710 

15:00 1.134 7.134 2.341 4.710 

16:00 0.610 6.810 0.051 4.710 

17:00 0.322 6.997 0.000 5.399 

18:00 0.046 7.502 0.000 0.000 

19:00 0.000 8.109 0.000 0.000 

20:00 0.000 8.289 0.000 0.000 

21:00 0.000 8.468 0.841 0.000 

22:00 0.000 8.304 0.080 0.000 

23:00 0.000 8.116 0.000 0.000 
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3.6 Machine Learning 

 

 3.6.1 Contexto 

 

Este conceito é uma aplicação de inteligência artificial (IA) que fornece aos 

sistemas a capacidade de aprender e melhorar automaticamente, a partir da experiência 

sem ser programado explicitamente. O machine learning concentra-se no 

desenvolvimento de programas de computador que podem aceder a dados e usá-los 

para aprender por si mesmos.  O processo de aprendizagem começa com a inserção 

de dados, com informação de casos reais a fim de procurar padrões e tomar melhorar 

as decisões no futuro. O objetivo principal é permitir que os computadores aprendam 

automaticamente sem intervenção humana ou assistência e ajustar as ações de acordo 

com as alterações a que os sistemas estão sujeitos. 

 

3.6.2 Funcionamento 

 

Os algoritmos de machine learning são geralmente classificados como 

supervisionados ou não supervisionados.  

Os supervisionados requerem um analista de dados para fornecer a entrada e a 

saída desejada, além de fornecer feedback sobre a precisão das previsões durante o 

treino do algoritmo. Os analistas determinam quais variáveis, os recursos e o modelo a 

usar para desenvolver previsões. Após a finalização do treino, o algoritmo fica habilitado 

a decidir a opção mais correta e aplicará o que foi aprendido aos novos dados. 

Os algoritmos não supervisionados não precisam ser treinados com os dados e 

os respetivos resultados. Em vez disso, eles usam uma abordagem iterativa chamada 

deep learning para avaliar os dados e chegar a conclusões. Também denominados por 

“redes neurais”, têm como fim a realização de tarefas de processamento mais complexas, 

incluindo o reconhecimento de imagem, fala para texto e criação de linguagem natural. 

No entanto a eficácia desse tipo de algoritmos está refém dos dados que são 

introduzidos para treino, uma vez que é um processo complexo e exige uma enorme 

quantidade de dados para a decisão seja o mais acertada possível. A figura 68 [40] 

apresenta um esquema onde é visível perceber a classificação dos tipos de algoritmos 

Supervisionado e não Supervisionados.  
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Figura 69 - Classificação dos tipos de algoritmos Supervisionados e não Supervisionados 

3.6.2 Tipos de algoritmos 

 

Atualmente a necessidade de utilização de algoritmos de Machine Learning é 

imensa. Aliando essa problemática à variedade da complexidade a que cada situação 

exige, existe uma diversa gama de algoritmos. A figura 69 [41] revela os mais conhecidos 

em cada setor. 

 

 

Figura 70 - Tipos de algoritmos 

 

 

 



60 

 

3.6.3 Algoritmo “K-Nearest Neighbors”  

 

O algoritmo de classificação k-Nearest Neighbors (KNN) é um método muito 

simples, mas que pode gerar bons resultados quando aplicado em bases de dados de 

pequena dimensão. Para cada exemplo a ser classificado, escolhemos o valor de “k”, 

referente ao número de “vizinhos” mais próximos. A figura 70 [42] demonstra o 

relacionamento da varável com 4 vizinhos (k=4). Por defeito o algoritmo utiliza k=3. 

  

 

 

Figura 71 - Modelo de Vizinhança do algoritmo k-Nearest Neighbors 

 

A forma de classificação pode ser melhorada usando a distância para os vizinhos 

como peso ou utilizando outras distâncias. A escolha de um k ótimo para uma base de 

dados deve ser feita com o processo de validação cruzada. É importante referir que ao 

utilizar o kNN, ele leva em conta a estrutura local dos seus dados.  

Essa questão remete-nos ao problema principal do kNN, que é a baixa 

performance em modelos com alta dimensionalidade, ou seja, modelos que possuem 

muitas variáveis. Quando aumentamos em larga escala a dimensionalidade do nosso 

problema, a informação fica “dispersa” e perde suas estruturas locais. Temos que olhar 

para vizinhos que estão muito longe e não representam verdadeiramente as classes que 

pertencem. 

O kNN é um exemplo de modelo não-paramétrico, ou seja, é um modelo que 

não possui um número fixo de parâmetros. Ele depende do número de exemplos que 

estão disponíveis para comparação. Isso pode se mostrar muito prático quando 

queremos algo rápido e simples, porém pode se tornar um problema quando a 

dimensão de informação é muito grande. 

https://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbors_algorithm
https://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbors_algorithm
https://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbors_algorithm
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3.6.4 Algoritmo “K-Nearest Neighbors” em PHP 

 

Perante a existência de uma diversa panóplia de algoritmos de machine learning, 

cada uma com as suas especificidades, a escolha para recaiu para o “K-Nearest 

Neighbors” para a resolução deste projeto. Tal como já foi explicado anteriormente, este 

algoritmo apresenta um maior nível de eficácia quando os dados inseridos para treino 

não são em larga escala. Tendo por base esta caraterística e como neste trabalho não 

foi possível fazer a captação de dados reais, optando-se pela simulação dos mesmos, a 

decisão incidiu neste tipo de algoritmo. 

 Eles requerem uma linguagem de programação para que se possa adequar a sua 

utilização, tal como a inserção de dados e os respetivos resultados.  

Assim sendo, a linguagem utilizada neste trabalho foi o PHP. O facto de estar a 

programar uma página web em HTML ajudou nessa decisão, uma vez que interagem 

sem conflitos, podendo-se incluir no mesmo ficheiro. A figura 71 demonstra um 

pequeno exemplo do código necessário para a programação deste algoritmo.  

 

 

Figura 72 - Exemplo do algoritmo KNN no PHP 

 

Ao visualizar a figura 71 é importante realçar vários aspetos. Logo à partida, 

verificar que o tipo de algoritmo é de classificação e de seu nome, K Nearest Neighbors. 

Depois o item “samples”, referindo-se aos dados que vamos introduzir para “treinar” o 

algoritmo. Neste caso a quantidade é reduzida, uma vez que apenas serve de 

demonstratação. Relativamente ao campo “labels”, tem como objetivo de mencionar 

qual o resultado esperado dos repetivos dados inseridos em “samples”.  

https://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbors_algorithm
https://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbors_algorithm
https://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbors_algorithm
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O atributo “predict” representa o resultado da análise feita pelo algoritmo, e os 

seus parâmetros estão relacionados com a potência produzia dos painéis fotovoltaicos, 

das turbinas eólicas e do valor armazenado nas baterias, respetivamente.   

Neste caso ao introduzirmos o valor [0, 3, 0.1], o algoritmo vai analisar os dados 

no atributo “labels” e decidir mediante a “aprendizagem realizada”. O resultado será 

“ON”, originando na ativação do gerador, uma vez que a soma os três valores (3,8kW) é 

inferior ao valor mínimo exigido para a potência na carga no sistema (8kW). 

Contudo, o processo acima descrito não é totalmente autónomo, visto que é 

necessário a introdução manual dos valores de entrada para que haja uma decisão. 

Assim sendo, foi implementada uma alteração que otimizasse o sistema. A introdução 

dos valores de entrada passou a ser lida automaticamente a partir da base de dados, 

tornando assim o processo mais eficiente. 

Na imagem 72 é apresentada a alteração efetuada no parâmetro “predict”, 

obtendo agora a informação da base de dados relativos aos painéis fotovoltaicos, 

turbinas eólicas e baterias. 

 

 

 

 

Figura 73 - Algoritmo KNN utilizado 

 

 

 Neste caso o valor foi introduzido manualmente, algo que não está igual ao 

sistema desenvolvido, uma vez que esse atributo será preenchido através dos valores 

provenientes da Base de dados. 

Por fim, a ressalva de mencionar qual o resultado final deste algoritmo em 

particular. Ao introduzir no atributo “predict” (0, 3, 0.1), o algoritmo vai analisar os dados 
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no campo “labels” e decidir mediante a aprendizagem feita através dos mesmos. Neste 

caso a decisão será “OFF”, uma vez que é esse o resultado para o respetivo dado 

introduzido. 

A tabela 3 serve de exemplo para demonstrar o resultado dessa operação no 

sistema desenvolvido. 

 

 

Tabela 3 - Resultado da execução do algoritmo 

26/jan P. Fotovoltaico Tur. Eólica Bateria Gerador 

Hora kW 

01:00 0.000 6.560 2.795 ON 

02:00 0.000 6.428 -1.756 OFF 

03:00 0.000 6.211 3.158 ON 

04:00 0.000 6.310 -2.356 OFF 

05:00 0.000 6.088 3.377 ON 

06:00 0.073 6.313 -1.452 OFF 

07:00 0.333 7.677 0.626 ON 

08:00 0.634 7.767 0.000 OFF 

09:00 0.866 8.057 0.000 OFF 

10:00 1.116 8.038 2.307 ON 

11:00 1.536 8.162 -2.738 OFF 

12:00 1.574 6.961 2.162 ON 

13:00 1.604 7.415 -2.785 OFF 

14:00 1.360 7.520 1.436 ON 

15:00 1.134 7.134 2.341 ON 

16:00 0.610 6.810 0.051 ON 

17:00 0.322 6.997 0.000 ON 

18:00 0.046 7.502 0.000 OFF 

19:00 0.000 8.109 0.000 OFF 

20:00 0.000 8.289 0.000 OFF 

21:00 0.000 8.468 0.841 OFF 

22:00 0.000 8.304 0.080 OFF 

23:00 0.000 8.116 0.000 OFF 
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3.7 Atuação 

 

 A última etapa do processo deste projeto visa decidir a necessidade da ativação 

do gerador a diesel da empresa Grupel, acoplado a este sistema híbrido de energia. 

Após o tratamento de dados (adquiridos pelos vários analisadores de energia), o 

algoritmo anteriormente referido, será suficientemente capaz de decidir se será útil 

adicionar a produção de energia proveniente do gerador, aos restantes sistemas de 

produção de energia renovável. 

Assim sendo, é fundamental criar um algoritmo que permita a 

ativação/desativação do gerador. A eficácia dessa ação está dependente da energia 

produzida pelos sistemas existentes e pelo estado de carregamento do conjunto de 

baterias. Deste modo, é imprescindível que haja uma constante comparação entre os 

valores de produção e armazenamento de energia com aquela que está a ser consumida. 

Se o resultado for positivo, o sistema funciona normalmente com simples recurso ás 

energias renováveis. No cenário em que a comparação seja negativa, o microcontrolador 

é “alertado” e dá ordem de ativação ao controlador “DSE 7320” [43], através do 

protocolo de comunicação RS-485, acoplado ao gerador. A figura 73 demonstra as várias 

etapas do processo de ativação do gerador. 

 

 

3.8 Monitorização 

 

3.8.1 Web page 

 

 Uma das vertentes essenciais deste tipo de projetos é a monitorização do 

funcionamento do sistema e em tempo real. Normalmente os sistemas de controlo de 

máquinas elétricas estão situados no mesmo local físico das mesmas. Neste caso em 

 

Figura 74 - Esquema do modo de ativação do Gerador 
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concreto também poderia ter sido feito, recorrendo a softwares como o Movicon. 

Contudo a opção recaiu por uma página web em HTML e PHP, (recorrendo a 

programação em MySql para obter a informação da base de dados) com o intuito de 

esta poder ser visualizada remotamente pelo operador.  

 A figura 74 evidencia o aspeto gráfico da página web. Esta possui um layout 

simples, mas extremamente prático. Sobre o lado esquerdo é possível observar a 

potência que os sistemas de energia estão a produzir. De seguida e de grande 

importância, é evidenciado qual potência consumida pela carga. O dado seguinte 

mostra qual o estado do gerador, se ligado ou desligado.  

 

 

Figura 75 - Webpage do sistema 

Por último, sobre o lado direito está a imagem de um gráfico. Clicando nessa 

opção é executada uma hiperligação para uma página web que é composta por um 

gráfico “Highchart” contendo o histórico de toda a informação relativa ao 

comportamento/funcionamento do sistema em tempo real, uma vez que estará em 

permanente atualização.  

A figura 75 evidencia o aspeto gráfico da informação relativa aos dados reais 

retirados da simulação com o software Homer. 
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 Figura 76 - Gráfico de funcionamento do sistema 
  

A figura 76 evidencia o aspeto gráfico da informação relativa aos dados 

provenientes do algoritmo php programado. 

 

 

Figura 77 - Gráfico de funcionamento do sistema 

 

Ao executarmos o processo de comparação entre as duas imagens, verificou-se 

que existe um elevado grau de analogia entre ambas. Não obstante, é notória uma ou 

incoerência no gráfico. Tal se deve, ao facto de na simulação ser incorporado um 

parâmetro (recorrer à rede elétrica pública), que foi desprezado (de um modo 
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consentido), na elaboração do algoritmo deste projeto. Daí que em certos momentos, o 

Gerador numa imagem está a funcionar e na outra não. 
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Capítulo 4 

4 Conclusões  

 
 O objetivo principal do trabalho apresentado, consistiu no desenvolvimento de 

um algoritmo de controlo para um sistema híbrido, acoplando vários tipos de produção 

de energia de fonte renovável (solar e eólica) e não renovável (gerador a diesel). 

Após o término do trabalho de dissertação é possível concluir que o objetivo foi 

atingido com sucesso no que ao hardware e software diz respeito. Contudo, no 

desenvolvimento das várias etapas, surgiram várias dificuldades que tiveram de ser 

superadas. Nomeadamente na interação com hardware, neste caso com o analisador de 

energia. Foi um processo demorado até haver consistência na leitura dos dados 

captados e posteriormente alocados na base de dados. 

 Um dos aspetos também a revelar é a opção pela decisão do algoritmo de 

machine learning, “K Nearest Neighbors”. Após uma análise dos vários tipos existentes 

para este efeito, conclui-se que este seria o mais adequado, uma vez que não requer um 

base de dados de larga dimensão.  

Porém, caso o sistema seja tido em conta como algo que possa ser comercial, 

terá que surgir novo “update”, por forma a que o algoritmo seja alterado e adaptado às 

condições contingentes face aos dados captados e introduzidos no sistema. 

  
  
 

  



70 

 



71 

 

Capítulo 5 

5 Trabalho futuro 
  

No seguimento do trabalho desenvolvido nesta dissertação, são apresentadas 

algumas propostas para trabalhos futuros por forma a dar continuidade à evolução 

deste projeto. 

Assim sendo, um dos aspetos fulcrais a melhorar é a aquisição de dados reais dos 

vários sistemas de produção de energia. Só assim estaremos cientes da informação 

proveniente deles.  

Outro aspeto fundamental é tentar captar o máximo de informação possível, e 

por sua vez, adaptar o melhor algoritmo de machine learning face a essas premissas, 

por forma a obter a melhor performance do sistema. 

Por último, e apesar da monitorização ser feita através do acesso à página web, 

poderia ser oportuno desenvolver uma aplicação de telemóvel, com o “layout” 

minimalista, otimizando a sua visualização. 
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Anexos 
 

Software de simulação Homer 

 

Contexto 

 

 Na realização de um estudo acerca da viabilidade de utilização de energias 

renováveis, em unidades de produção de energia elétrica de um sistema híbrido, será 

utilizado o software de simulação designado por “HOMER”. O sistema será composto 

através do recurso da energia solar, eólica, do banco de baterias e de um gerador a 

Diesel como forma de abastecimento de energia a uma torre de telecomunicações. 

 Este tipo de infraestruturas, geralmente, encontra-se em zonas isoladas, onde a 

rede elétrica não existe ou então não apresenta as melhores condições. Por esta razão, 

a simulação terá de imitar as condições observadas neste tipo de locais. Com esse fim, 

foi necessário recolher informação acerca dos detalhes técnicos e económicos dos 

componentes [44] . 

 

Software 

 

O Hybrid Optimization Model for Electric Renewables denominado por “HOMER“, 

surgiu com a finalidade de dimensionar sistemas de energia. Tem a possibilidade de 

acoplar quatro recursos renováveis para simulação, sendo eles: solar, eólico, hídrico e 

biomassa. No entanto existe a possibilidade de incorporar geradores a Diesel e/ou a 

própria rede elétrica, permitindo realizar diferentes conjugações de sistemas híbridos.  

O software utiliza parâmetros de entradas, “inputs”, referidos em cima, processa 

toda essa informação de modo a obter um conjunto de resultados, “outputs”, ordenados 

consoante o custo atual líquido do sistema (NPC).  

A figura 77 representa em termos gerais o modo de funcionamento do Homer. 

 

 

 

 

Figura 78 - Modo de funcionamento do Homer 
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Inputs 

 

Os parâmetros de entrada do HOMER designam-se por “inputs”. Estes são de 

extrema qualidade porque influenciam na fiabilidade dos resultados da simulação.   

Desta forma, importa diferenciá-los, explicando-os: 

 

Carga do sistema – É a Carga total a que o sistema está sujeito e que terá de 

suportar. Os dados introduzidos no software são sob a forma de perfil de carga num 

determinado horário, tratando o HOMER de em seguida fazer uma variação para o perfil 

anual, figura 78.  

 

Figura 79 - Carga aplicada no Homer 

Recursos – Os dados inseridos referem o recurso solar registado mensalmente 

naquele local durante um ano, tal como é possível observar na figura 79. O HOMER, 

apesar de não possuir uma base de dados própria, é possível obter os recursos solares 

através da pesquisa das coordenadas da longitude e latitude no site da “NASA Surface 

Meteorology and Solar Energy" [45]. 

 

  

 

Figura 80 - Painel de recurso solar no Homer 

Emissões - Pode ser diferenciado em duas partes. A primeira passa por 

penalizações que serão aplicadas caso as emissões do nosso sistema ultrapassem certos 

valores máximos permitidos. A segunda, por outro lado, passa por limitar os valores 

máximos permitidos de emissões. Quando atingidos esses limites, o gerador fica 

impossibilitado de atuar. 



81 

 

 

Restrições - São as condições a que o nosso sistema deve obedecer de forma a 

ser considerado viável.  

 

Controlo do sistema - Refere-se ao modo como o nosso gerador e/ou grupo de 

baterias se irá comportar durante a simulação. O HOMER permite dois tipos de análise, 

o primeiro, "load following", no qual o gerador produz apenas a energia suficiente para 

fazer face à carga necessária. O segundo, "cycle charging", define que o gerador sempre 

que for necessário irá trabalhar a máxima carga, carregando o banco de baterias até 

uma capacidade determinada pelo utilizador; 

 

Tarifas – Está relacionado com os custos associados à energia da rede elétrica, 

bem como a compra de combustível. 

 

Outputs 

 

Os resultados finais, por seu lado, aparecem numa tabela ordenados pelo menor 

custo de energia, tal como é possível observar na figura 80. Os “outputs” possíveis de 

retirar são diversos e dão informações importantes. 

 

 

Figura 81 - Resultados no Homer 

 

Dimensionamento otimizado - Apresenta todas as soluções viáveis para o 

sistema, ordenadas pelo custo de energia. O software dá também informação da 

composição do sistema ideal, bem como que dimensões os mesmos possuem. Caso seja 

feita uma análise de sensibilidade, os resultados aparecerão organizados e agrupados 

por cada caso de análise; 
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Custo atual líquido (NPC) - O custo atual líquido de um sistema é o valor 

atualizado de todos os gastos sobre os quais o sistema incorre ao longo do seu tempo 

de vida, menos o valor atualizado de todos os lucros obtidos a partir do sistema ao 

longo do seu tempo de vida. Os gastos podem incluir custos de aquisição e substituição, 

custos de operação e manutenção, custos associados ao combustível, penalizações 

relacionadas com as emissões e custos de compra de energia elétrica da rede. Os lucros 

podem, por sua vez, estar relacionados com a venda dos componentes no final do 

tempo de vida do sistema, ou da energia vendida à rede. 

O NPC é, assim, o parâmetro mais importante para o software no que toca aos 

outputs económicos do sistema, sendo este aquele que o software utiliza para 

determinar qual o sistema mais rentável economicamente para o caso em estudo; 

 

Custo de Energia (COE) - O COE é definido como sendo o custo médio por “kWh” 

de energia útil produzida pelo sistema. Este valor é obtido pela divisão do custo anual 

de produção de energia elétrica (soma dos custos anuais de todos os componentes do 

sistema), pelo total de energia elétrica útil obtida por ano; 

 

Capital de investimento - Capital necessário no início para tornar o sistema 

realidade, ou seja, o custo total de aquisição de todos os componentes que fazem parte 

do sistema; 

 

Fração de energias renováveis - Percentagem de energia total do sistema que foi 

obtida a partir de fontes renováveis. O HOMER calcula esta fração, dividindo o total de 

energia obtida através de energias renováveis, pelo total de energia produzido pelo 

sistema; 

 

Consumo de combustível - Quantidade de combustível utilizado por cada um 

dos sistemas. 

 

8.5 Tipos de Análise 

 

O HOMER permite ao seu utilizador, com estes “inputs” e “outputs”, efetuar três 

tipos de tarefas, sendo elas: simulação, otimização e análise de sensibilidade. 

 

Simulação – O Homer identifica as conjugações de sistemas que são viáveis, 

assim como os custos associados a cada um destes sistemas para cada hora do ano. Por 
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outro lado, a configuração do sistema, bem como, as estratégias de operação do mesmo 

são também testadas nesta fase. Tanto a tarefa de otimização, como a análise de 

sensibilidade dependem da simulação para obter os seus resultados. 

 

Otimização – O Homer exibe todas as soluções consideradas viáveis durante a 

fase de simulação, ordenando-as de acordo com o menor custo atual líquido de 

funcionamento do sistema (NPC). Assim, o HOMER define a configuração do sistema 

otimizada, como aquela que corresponde a todos os requisitos mínimos do sistema, 

apresentando o menor custo atual líquido [8]. 

 

Análise de sensibilidade – O Homer permite ao utilizador analisar que efeitos 

podem causar variações em determinados parâmetros. Alterações como o número de 

componentes, a abundância, ou escassez, de recursos renováveis ou a variação do preço 

de parâmetros como a rede elétrica ou o combustível podem ser avaliados. Para tal, o 

HOMER realiza a simulação em cada uma das condições definidas anteriormente, 

determinando o sistema ótimo para cada uma destas variações. Assim, o principal 

objetivo desta ferramenta do Homer é permitir analisar qual a solução ideal, mesmo 

havendo alterações dos recursos disponíveis. 

 

8.6 Simulação do Sistema Híbrido 

 

O sistema híbrido simulado no Homer é composto por energia solar e um 

gerador a Diesel como forma de produção de energia. Importa também referir que o 

sistema terá armazenamento de energia, na forma de baterias, caso estas se provem 

rentáveis. Em análise estará também uma rede elétrica instável, ou seja, essa rede 

apresentará falhas nas horas críticas de energia, de forma a recriar as condições 

encontradas nas zonas do globo que serão analisadas. 

A carga a que o sistema híbrido vai estar sujeito será suportada pelas energias 

renováveis em conjunto com o banco de baterias e, caso tal não seja possível, entrarão 

então em ação a rede elétrica e o gerador a Diesel. Desta forma, procurar-se-á reduzir 

os gastos em combustível, bem como os custos de aquisição de energia à rede. 
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Componentes do sistema: 

 

O sistema desenvolvido neste trabalho será constituído por painéis solares, 

turbinas eólicas, banco de baterias, gerador a Diesel e um inversor, sendo necessário 

saber-se diversos detalhes de cada um destes componentes para se realizar a simulação.  

 

 

• Painéis Fotovoltaicos: 

 

Tabela 4 - Dados relativos aos Painéis Solares 

Modelo Fabricante 
Potência 

Nominal 

Custo aquisição 

e Substituição 

Custo de 

operação e 

manutenção 

300 Mono SolarWorld 300W 270€/unid 27€/ano 

 

 

 

• Turbinas Eólicas: 

 

Tabela 5 - Dados relativos às Turbinas Eólicas 

Modelo Fabricante 
Potência 

Nominal 

Custo aquisição 

e Substituição 

Custo de 

operação e 

manutenção 

Bornay 6000 Bornay 6000W 9043€/unid 452€/ano 

 

 

• Gerador: 

 

Tabela 6 - Dados relativos ao Gerador 

Modelo Fabricante 
Potência 

Nominal 

Tempo 

de Vida 

Carga 

Mínima 
Combustível 

Custo 

aquisição e 

Substituição 

Custo de 

operação e 

manutenção 

Perkins 

20kVA 
Grupel 15,7kW 30000h 30% Diesel 5737€ 0,07€/h 

 

 

 



85 

 

• Baterias: 

 

Tabela 7 - Dados relativos às Baterias 

Modelo Fabricante Voltagem 
Custo aquisição 

e Substituição 

Custo de 

operação e 

manutenção 

12V 225AH Black  SDR 12V 75/unid 3,75€/unid/ano 

 

 

• Inversor Híbrido: 

 

Tabela 8 - Dados relativos ao Inversor Híbrido 

Modelo Fabricante 
Potência 

Nominal 

Custo aquisição 

e Substituição 

Custo de 

operação e 

manutenção 

Sunny Island 

8.0h 
SMA 20kW 3255€/unid 162,75€/unid 

 

 

• Regulador de Carga: 

 

Tabela 9 - Dados relativos ao regulador de carga 

Modelo Fabricante 
Potência 

Nominal 

Custo aquisição 

e Substituição 

Custo de 

operação e 

manutenção 

Inversor Híbrido 

Effekta AX Series 
Solar Impact 5kW 1000€/unid 40,75€/unid 

 

 

8.7 Local de estudo 

 

A cidade de Santa Cruz de La Sierra (figura 81), a maior cidade da Bolívia, está 

localizada a 17º49'S e 63º9'W e tem um fuso horário de GMT-5. A Bolívia é um dos 

países mais pobres da américa do Sul, dependendo principalmente de importações. 

Assim, e apesar de possuir uma das maiores reservas de gás natural do mundo, 

aproximadamente 36% de toda a população (cerca de 3,3 milhões de pessoas) não 

possui acesso a energia elétrica, sendo esta percentagem ainda superior nas zonas 
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rurais. Por esta razão, sistemas híbridos de energia podem ser uma solução eficaz para 

melhorar as condições de vida da população. 

 

 

Figura 82 - Localização geográfica da localidade em estudo 

 

 3.7.1 Condições climatéricas 

 

Recurso Solar - A energia solar tem de ser fornecida ao HOMER como forma de 

um perfil de radiação média mensal. Esta informação pode ser obtida em diversos locais, 

no entanto, o programa inclui uma funcionalidade que permite a partir das coordenadas 

geográficas dos locais pretendidos obter a informação necessária (radiação e índice de 

clareza), sendo esses valores retirados da base de dados da NASA Surface Meteorology 

and Solar Energy.  

 

Recurso Eólico - O recurso eólico, tal como o recurso solar, tem de ser fornecido 

ao HOMER sob a forma de um perfil mensal. Neste caso, o perfil mensal da velocidade 

média do vento. No entanto, por contraste com o recurso solar, o HOMER não possui 

uma base de dados de recursos eólicos, sendo necessário recolher esses dados. Caso os 

dados eólicos horários não estejam disponíveis, como é o caso deste trabalho, o HOMER 

consegue criá-los a partir das médias mensais atribuídas pelo utilizador.  
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3.8 Modelação do Sistema  

 

O sistema a analisar neste trabalho é idêntico em todos os casos de estudo, e 

será constituído por um gerador a Diesel (DC), turbinas eólicas, painéis fotovoltaicos, 

baterias e rede elétrica. A rede elétrica a simular, no entanto, será modelada com falhas, 

de forma a realizar uma melhor aproximação à rede que é habitualmente encontrada 

nestes locais. 

O sistema, modelado no software HOMER, está representado na figura 82. 

 

 
Figura 83 - Sistema modelado no Homer 

 

• Carga do sistema 

O sistema híbrido a formar neste trabalho, tal como referido anteriormente, terá 

como função suportar a carga necessária para o correto funcionamento de uma torre 

de telecomunicações. As torres de telecomunicações geralmente têm dois perfis de 

cargas que necessitam de ser suportadas. Um desses perfis de carga prende-se com o 

habitual funcionamento da torre, que assegura as comunicações com outras torres. O 

outro perfil de carga prende-se com a ativação do sistema de ar condicionado presente 

na torre, o que leva a um aumento total da carga necessário. O sistema de ar 

condicionada apenas estará em funcionamento durante o dia (entre as 6h e as 20h).  

Posto isto, importa agora para a modelação criar um perfil horário da carga a que 

o sistema estará sujeito e que necessitará de suplantar. Na figura 83 está representado 

o perfil horário utilizado na realização deste trabalho. 
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Figura 84 - Perfil de carga horária do sistema 

 

 

Este perfil horário foi fornecido pela Grupel e pode ser dividido em duas fases. A 

fase de noite, onde o ar condicionado se encontra desligado e que tem uma carga de 

cerca de 8 kW, e a segunda fase, ou fase de dia, em que o ar condicionado se liga e, 

assim, aumenta a carga necessária para cerca de 12 kW. No entanto, e para que o 

sistema a simular seja o mais real possível, e visto que um sistema real não é estático, 

ou seja, tem flutuações nas necessidades que o sistema encontra ao longo do dia, foram 

atribuídos dois tipos de variação, sendo elas uma variação horária e a outra uma variação 

diária. Desta forma, a carga apresentará flutuações, tais como as que são geralmente 

observadas num sistema real. Em ambas as variações foram utilizados valores de 5%, 

devido às torres de telecomunicações apresentarem uma flutuação de carga 

relativamente estável.  

Os resultados que estas variações causam sobre o perfil diário, podem ser 

observados na figura 84, onde está representado um mapa de dados com os valores 

horários de carga a que o sistema está sujeito ao longo de um ano. 

 

 

Figura 85 - Mapa de dados 

 

O sistema final apresenta, assim, um pico energético máximo de 15 kW e uma 

média de energia necessária por dia de 247 kWh/d. 
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• Rede Elétrica  

A falha na rede de abastecimento de energia é um problema ainda bastante 

comum em países em desenvolvimento, tais como os que estão a ser estudados neste 

trabalho, desta forma, para recriar as condições encontradas nos locais a simular é 

necessário que a simulação tenha em conta possíveis falhas na rede em alturas onde o 

pico de energia é maior. O HOMER não permite aos seus utilizadores estabelecer um 

horário de disponibilidade da rede, no entanto, é possível manipular o sistema de modo 

a que a utilização de energia da rede não seja viável, durante um determinado período 

de tempo. 

Para se realizar a caracterização da rede no software, entre outras coisas, é 

necessário definir tarifas diárias, podendo este variar ou não ao longo do dia. Desta 

forma, utilizando este mesmo tarifário é possível colocar um preço proibitivo (neste caso 

foi de 1000000 €/kWh) nas horas em que queremos que a rede não forneça energia, 

criando assim uma situação de quebra de rede. 

O horário atribuído no âmbito deste trabalho, foi definido pela empresa Grupel, 

por ser um horário usualmente encontrado em projetos desenvolvidos nas regiões em 

estudo. Este horário, como é visível na figura 85, funcionará, aos fins de semana, em 

pleno das 00h até às 17h, estando em baixo no tempo remanescente. Nos dias de 

semana haverá também falha de rede entre as 7h e as 9h, altura do dia onde se observa 

um pico energético. 

 

 

Figura 86 - Horário de funcionamento da rede 
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• Recurso Solar 

Tal como referido no capítulo anterior, o recurso solar foi obtido a partir das 

coordenadas geográficas. O HOMER utiliza a base de dados da NASA Surface 

Meteorology and Solar Energy para obter os dados necessários para realizar a simulação. 

A média anual da radiação solar para esta região é de cerca de 4,41 kWh/m2/d. A Figura 

86 representa o perfil de radiação solar ao longo de um ano, bem como a variação do 

valor do índice de clareza. 

 

 

Figura 87 - Perfil da radiação solar do local 

 

 

• Recurso Eólico 

O recurso eólico deve, por sua vez, ser fornecido ao HOMER através de um perfil da 

média mensal da velocidade do vento. Neste caso foi retirado do site “weatherbase” 

[46].  

 

 

Figura 88 - Médias mensais da velocidade do vento do local 

Na figura 87 verifica-se que o valor máximo de velocidade média do vento é de 

7,78 m/s e durante o mês de junho, enquanto que o valor mínimo é 5,55 m/s no mês de 

dezembro. Desta forma, a média anual de velocidade do vento é de, aproximadamente, 
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6,94 m/s. Estes valores mostram toda a potencialidade que a energia eólica possui neste 

local do globo. 

 

3.9 Configuração dos componentes 

  

Todos os componentes utilizados neste estudo tiveram de ser modelados no 

software HOMER consoante determinados detalhes requisitados pelo mesmo. Desta 

forma, nesta secção do trabalho, serão ilustradas as principais informações atribuídas ao 

HOMER.  

 

• Painéis fotovoltaicos 

A modelação de um painel fotovoltaico no HOMER é bastante simples, visto que 

este apenas necessita de informações relativas à potência, eficiência, custo e tempo de 

vida do painel.  

Para além destas informações, é necessário definir a inclinação dos painéis, o 

fator de escala entre o funcionamento dos painéis em testes controlados e os resultados 

reais, o azimute, ou seja, a direção segundo a qual os painéis estão orientados e por fim, 

a fração de energia solar que é refletida pelo solo. No que toca ao azimute e à inclinação 

dos painéis, o HOMER calcula os valores que considera mais indicados consoante a 

localização geográfica onde o estudo está a ser efetuado, através das coordenadas 

geográficas desse local. Os dois restantes indicadores, o fator de escala e o índice de 

reflexão do solo foram tidos em conta os valores atribuídos em “default” pelo HOMER. 

Assim, a modelação efetuada, bem como os valores atribuídos a cada um destes 

“input” podem ser observados na figura 88. Ela mostra que, o tipo de painel a utilizar 

terá uma potência nominal de 300 W, tendo um custo de aquisição e substituição de 

270 €/painel. O tempo de vida do painel foi estimado em 20 anos, sendo que os custos 

de operação e manutenção foram estimados em cerca de 27 €/ano. O fator de escala 

será de cerca de 80%, e o grau de reflexão do solo de 20%. O HOMER calculou o grau 

de inclinação do painel e o azimute, sendo eles, respetivamente, 17,8167º e 180º. De 

acordo com o manual do HOMER, o facto de o azimute ser de 180º indica que o painel 

estará direcionado para norte.  

Por último, mas de igual importância, devido a restrições de área onde podem 

ser colocados os painéis, a potência total nominal a ser instalada e estudada neste 

trabalho será de 1,80 kW, equivalentes a seis painéis solares. 
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Figura 89 - Modelação dos painéis fotovoltaicos 

 

• Turbina eólica 

Para se modelar uma turbina eólica no HOMER, ao contrário dos painéis solares 

onde apenas é necessário indicar a potência e a eficiência dos mesmos, é necessário 

indicar alguns parâmetros mais técnicos e detalhados sobre a turbina como a curva de 

potência em adição aos parâmetros usuais como custos associados e tempo de vida. 

Na figura 89 é possível observar a modelação que foi feita da turbina Bornay 

6000, turbina essa que será utilizada neste trabalho. 

 

 

Figura 90 - Modelação da turbina eólica 
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Como se pode observar, os “inputs” principais para uma correta modelação de 

uma turbina eólica passam pelo preço, quer de aquisição quer de substituição, os gastos 

associados à operação e manutenção, tempo de vida e curva de potência. A turbina terá 

um custo de aquisição e substituição de 9043 €/uni e um tempo de vida de 20 anos. Os 

custos de operação e manutenção foram estimados em cerca de 452 €/ano. Por último 

foi considerado que o sistema ideal poderia apresentar 0,1 ou 2 turbinas.  

A curva de potência desta turbina foi retirada do manual do fabricante, e pode 

ser observada com maior detalhe na figura 90. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 91 - Curva de potência de Bornay 6000 

 

• Gerador 

Para uma correta modelação de um gerador no HOMER, é necessário indicar 

algumas informações chave em relação ao mesmo. Na figura 91, é possível observar os 

inputs que foram atribuídos ao programa relacionados com o funcionamento do 

gerador. 

 
Figura 92 - Inputs do gerador 
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O gerador admite uma potência máxima de 15,7 kW e 30000 horas de operação. 

Ele terá um custo de aquisição e substituição de 5737€, e um custo de manutenção de 

cerca de 0,07 €/hora. Por último, sempre que o gerador entrar em funcionamento, terá 

um mínimo de carga de funcionamento de 30%, ou seja, o gerador nunca poderá 

funcionar a menos de 30% da sua carga máxima. 

Pela mesma figura é também possível de observar que, para se modelar um gerador, é 

necessário indicar outras informações relacionadas com o combustível, horário de 

funcionamento e as emissões libertadas.  

Na componente do combustível, foi indicado Diesel como combustível de 

funcionamento do gerador, enquanto que no que toca ao horário de funcionamento 

deste foi dada total liberdade ao HOMER para selecionar quando o gerador entraria em 

funcionamento, de forma a tornar o sistema o mais económico possível. 

 

• Baterias  

A modelação das baterias no HOMER acaba por ser a mais trabalhosa, por ser aquela 

que necessita de maior número de informações relativas às mesmas. Na figura 92, está 

representada a modelação efetuada no HOMER da bateria selecionada. 

 

Figura 93 - Modelação das Baterias 

 

Importa referir que não foi possível obter junto do fornecedor SDR todas as 

informações necessárias para a modelação desta bateria. Assim, o procedimento 

efetuado foi o de utilizar a base de dados do HOMER no que toca a baterias, utilizando 

os detalhes técnicos já existentes para baterias do mesmo género de outro fornecedor, 
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juntando um fator de segurança de 25%. Ou seja, foi aplicada uma redução de cerca de 

25% em todos os valores relacionados com a capacidade de armazenar energia da 

bateria e com o seu tempo de vida. 

Detalhada a modelação da bateria, importa agora definir os detalhes económicos 

e o dimensionamento a utilizar no estudo (figura 93). 

 

 
 Figura 94 - Inputs das Baterias 

 

Através desta figura, é possível observar que cada bateria terá um custo de 

aquisição e substituição de 75 €/uni. É também possível observar que cada conjunto 

será composto por 20baterias, e que em simulação estarão até um máximo de 3 

conjuntos. 

 

 

• Inversor 

Por último, apresenta-se agora a modelação do inversor (figura 94). 

 

 



96 

 

 

Figura 95 - Inputs do Inversor 

 

 

Como é possível observar, a modelação de um inversor é bastante simples, sendo 

necessário apenas indicar a potência do mesmo, a sua eficiência, tempo de vida e custos 

associados. Assim, este inversor, possui uma capacidade de 20 kW, terá um custo de 

aquisição e substituição de 3255€ e custos de operação e manutenção de 162,75 €/ano. 

Terá uma estimativa de tempo de vida de 15 anos e uma eficiência a rondar os 90%. A 

eficiência real é inferior à eficiência nominal, devido ao inversor se encontrar a funcionar 

abaixo da voltagem nominal que era de 600V. 

Assim, apesar desse funcionamento abaixo da voltagem nominal, a voltagem do 

sistema aqui estudado encontra-se dentro da gama de funcionamento do inversor, pelo 

que a sua escolha será adequada. Por último, importa referir que por se tratar de um 

inversor simples, apenas efetuará conversão de corrente contínua (DC) para corrente 

alternada (AC), pelo que a capacidade do retificador será de 0%. 

 

Preço Diesel 

 

Um outro fator muito importante no que toca aos geradores de energia é o 

combustível utilizado durante o funcionamento dos mesmos. O preço desse combustível 

pode influenciar decisivamente os custos associados ao funcionamento do mesmo. 

Desta forma, e para criar um sistema o mais fiável possível nos três locais de estudo, foi 

efetuada uma pesquisa de forma a descobrir, de forma o mais precisa possível, o preço 
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do Diesel praticado em cada um destes locais. Assim, o preço obtido para Santa Cruz de 

La Sierra é de 0,44€/L. 

 

Tarifário elétrico 

Os custos relacionados com a rede elétrica, tal como no caso do Diesel, variam 

bastante de país para país, pelo que foi necessário obter preços adequadas a cada uma 

das regiões em estudo, assim, o preço da rede elétrica em Santa Cruz de La Sierra, é de 

0,151 €/kWh. 

 

Estratégia de controlo de sistema, restrições e emissões 

 

Nesta secção será detalhada a estratégia adotada, as penalizações 

correspondentes ao excesso de emissões e as restrições às quais o sistema deverá 

obedecer. Serão estas mesmas restrições que permitirão ao HOMER determinar se um 

sistema é viável ou não, sendo posteriormente ordenados de acordo com o processo de 

otimização.  

 

• Estratégia de controlo 

 

 

 Figura 96 - Inputs de controlo do sistema 
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No que toca à estratégia adotada pelo HOMER, na figura 95, é visível que o 

tempo de simulação será de 60 minutos, ou seja, serão calculados os resultados da 

simulação para cada uma das 8766 horas (equivalente a um ano). No que toca aos 

restantes inputs acabam por não ser de elevada importância, porque neste trabalho 

apenas será utilizado um gerador e um tipo de turbinas eólicas. 

 

• Restrições 

 

 

 Figura 97 - Restrições aplicadas ao sistema 

 

As restrições, tal como afirmado anteriormente, são as condições às quais o 

sistema terá de obedecer para ser considerado viável. Assim, na figura 96 estão 

representadas as restrições aplicadas à simulação. Destas destacam-se o facto de se 

produzir um mínimo de 10% de sobrecarga, para fazer face a possíveis flutuações 

momentâneas na carga. Destaca-se também o facto de não ser permitida qualquer falha 

no sistema.  Por fim o facto de não haver mínimo de energia renováveis, permitindo 

assim sistemas onde as mesmas não existem, como é o caso de sistemas onde apenas 

existe o gerador, ou onde existe o gerador e a rede. 
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• Emissões 

Na secção emissões do HOMER é possível aplicar penalizações caso as emissões 

de determinados componentes ultrapassem um certo valor. Neste trabalho, no entanto, 

não foi atribuída nenhuma penalização. 

 

Pressupostos 

 

Nesta secção estarão apresentados os pressupostos utilizados neste trabalho:  

- Tempo de vida do sistema foi assumido como sendo 20 anos;  

- O tempo de vida dos painéis solares e das turbinas eólicas foi assumido como 

sendo 20 anos, e o do inversor de 15 anos;  

 

Resultados 

 

 
Figura 98 - Resultados obtidos pela modelação do sistema 

 

 Tendo por base a figura 97 é possível tirar ilações acerca dos resultados da 

simulação do Homer. Estes são ordenados pelo parâmetro NPC (custo atual líquido) e 

de forma ascendente. É sem dúvida o fator principal neste tipo de simulação, uma vez 

que revela os gastos que o sistema está sujeito ao longo do período de tempo 

estipulado na simulação. 

 Relativamente ás várias opções que o Homer apresentou após a simulação, a 

melhor revela que serão precisos 6 painéis fotovoltaicos de 300w, dando um valor total 

de 1,8kW. Acerca da energia eólica, evidencia a necessidade de acoplar 2 turbinas de 

6kW, dando um valor máximo de 12kW. Será também preciso anexar um conjunto de 

20 baterias SDR 12V-225Ah. Por fim e o mais relevante de todos, o gerador de 15,7kW.  

 Este sistema terá um custo inicial de 30.198€ e 8.697€ de manutenção, 

enquanto que o NPC será de 141.380€. Outro dos fatores importantes a relevar desta 

melhor opção é o menor tempo de utilização do gerador, uma vez que serão 

libertadas menores quantidade de emissões CO2. 

 


