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Resumo
Face à corrida por soluções de substituição de energia fóssil por energias limpas, a energia solar
entra como uma das escolhas fundamentais, devido à sua fácil instalação em edifícios, facilidade
de transporte e manutenção, aliado à acentuada redução de custos. Contudo, o desajuste entre os
perfis de consumo residencial de energia e a produção fotovoltaica leva a um desequilíbrio nos
sistemas de energia. Assim, foram adaptados sistemas de armazenamento de energia em edifícios
residenciais, todavia, as residências continuam a ser bastantes dependentes da rede, o que traz
desvantagens económicas. Uma possível solução passa por agrupar a produção solar de várias
habitações de uma comunidade com um sistema de armazenamento único ao nível comunitário,
denominado por armazenamento comunitário de energia, ou community storage.
Nesta dissertação, é introduzido o conceito de community storage, apresentando a sua definição,
vantagens e aplicações. Para teste e análise de resultados, é apresentado um algoritmo desenvolvido
em Matlab que simula, através da estratégia de controlo de maximização do autoconsumo, três
opções de armazenamento numa comunidade, sendo elas sem armazenamento, armazenamento
individual e armazenamento comunitário. Assim, foi possível a comparação, com os mesmos
valores de entrada, de resultados entre comunidades sem qualquer tipo de armazenamento, com
comunidades com um sistema de armazenamento tradicional e com comunidades com sistema de
armazenamento com uma única bateria. Por fim, para esta última opção, foi projetada uma bateria
com o mínimo de capacidade que pudesse ser equiparada aos custos de energia para um sistema de
armazenamento individual.
Foram simuladas e analisadas as três diferentes opções, para duas comunidades com tamanhos
diferentes, uma com 15 habitações e outra com 60, em dias de época sazonais distintas, sendo elas
o verão e o inverno. A partir destas simulações, concluiu-se que a instalação de sistemas de
armazenamento individuais obteve reduções de importação de energia de 95,02% e 94,20% para
comunidades de 15 e 60 habitações, respetivamente, face a comunidades sem qualquer tipo de
armazenamento. Contudo, o conceito de community storage, com uma única bateria com as mesma
capacidade que o total de energia das baterias individuais, garantiu melhor resultados face às
residências com baterias próprias, obtendo reduções de custos 67,03% e 73,42%, também para as
mesma comunidades de 15 e 60 habitações. Por fim, para estas mesmas comunidades, foi projetada
uma bateria com menor capacidade, para fazer face aos investimentos iniciais e custos de
instalação, o que, com baterias 13,87% e 17,88% de capacidade inferior em comparação com o
total instalado individualmente, foram capazes de obter os mesmo resultados no inverno e maior
exportação no verão.
Em suma, a definição do conceito de community storage foi apresentado, assim como as suas
vantagens testadas e comprovadas.
Palavras-chave: Energia fotovoltaica; Armazenamento de energia; Baterias; Armazenamento
comunitário; Maximização do Autoconsumo.

Controlo Coordenado de Armazenamento de Energia em Edifícios Residenciais

v

Abstract
With the rush to find solutions to replace the fossil energy with clean energy, solar energy is one
of the key choices, due to its easy installation in buildings, transport and maintenance, coupled with
sharp cost reductions. However, the mismatch between residential energy consumption and
photovoltaic generation leads to an imbalance in energy systems. Therefore, energy storage systems
were adopted in residential buildings, however, residences remain dependent on the power grid,
which bring economic disadvantages. One possible solution is to combine solar production from
multiple households in a community-level storage system, called by community storage.
In this dissertation, the concept of community storage is introduced, presenting its definition,
advantages and applications. For testing and analysis of results, it is presented an algorithm
developed in Matlab that simulates, through the maximization of self-consumption control strategy,
three storage options in a community, being them without storage, individual storage and
community storage. Thus, it was possible to compare, with the same input values, results between
communities with a traditional storage system and communities with a single battery storage
system. Finally, for this last option, it was projected a battery with the minimum capacity that could
be matched to the energy costs for an individual storage system.
The three different options were simulated and analysed for two communities with different sizes,
one with 15 households and another with 60, on different seasonal days, summer and winter. From
these simulations, it was concluded that the installation of individual storage systems achieved
reductions of 95.02% and 94.20% in energy imports, for communities of 15 and 60 households,
respectively, compared to communities without any kind of storage. However, the concept of
community storage, with only one battery with the same capacity as the total power as the individual
batteries, ensured better results compared to households with their own batteries, achieving cost
reductions of 67.03% and 73.42%, also for the same communities of 15 and 60 households. Finally,
for these same communities, it was projected a battery with lower capacity, to reduce the initial
investment and installation costs, which, with 13,87% and 17,88% lower battery capacities in
comparation to the total installed individually, were able to achieve the same results in winter and
higher exports in summer.
In short, the definition of the concept of community of community storage was presented, as well
as their advantages tested and proved.

Keywords: Photovoltaic power; Energy storage; Batteries; Community storage; Maximization of
self-consumption.
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Capítulo 1 – Introdução
1.1 Motivação
De forma a mitigar a dependência de combustíveis fósseis têm sido várias as soluções a partir de
fontes de energia renováveis apresentadas como alternativa. Uma das principais e mais adotadas
tem sido a geração de energia solar a partir de painéis fotovoltaicos. Contudo, face ao desajuste
entre a produção de energia e o consumo, principalmente em edifícios residenciais, ocorre um
desequilíbrio no sistema de energia, podendo mesmo o excesso de energia produzida poder levar a
uma inversão do fluxo de potências. Acrescido a isto, as tarifas de venda de energia não são as mais
aliciantes, o que levou à adaptação dos sistemas de produção, através de técnicas de armazenamento
e algoritmos de sistemas de gestão.
Uma dessas adaptações é a instalação de sistemas de baterias individuais no sector residencial.
Contudo, apesar da redução rápida de investimento inicial que se tem vindo a assistir para essas
tecnologias, estas habitações continuam a ter uma grande dependência da rede, além de
desvantagens económicas. Assim, e de forma a se poder aproveitar todas as benesses de um sistema
de produção solar, surgiu o conceito de sistemas de armazenamento comunitário, ou community
storage, um sistema onde várias habitações numa comunidade trocam energia produzida entre si,
compensando o consumo da comunidade e armazenando o excesso numa única bateria, vendendo
o excedente à rede. Isto permite organizar localmente a procura e criar uma independência
energética, havendo assim um maior equilíbrio na rede.
Quando aliado a um sistema de gestão, esta independência pode ser aproveitada não só pela rede
como noutras comunidades, de forma a que sejam prestados serviços de suporte às respetivas
entidades. Do ponto de vista do consumidor, também esta gestão traz vantagens económicas,
evitando preços de ponta, sobretaxas e impostos, podendo haver períodos de lucro ao vender o
excesso.
Assim, revela-se importante, não só a criação de um sistema de gestão, como avaliar as variantes
de um sistema de armazenamento comunitário com uma comunidade com os típicos sistemas de
armazenamento individuais, escrutinando os resultados para comunidades com diferentes
tamanhos, num dia em épocas sazonais diferentes.

1.2 Objetivos
Esta dissertação tem como objetivo avaliar o conceito de community storage, fazendo uma
comparação direta entre resultados de uma comunidade com sistemas de armazenamento
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individuais com a mesma comunidade com um sistema de armazenamento comunitário. Assim,
terá de ser introduzido o conceito, apresentado características, possíveis vantagens e exemplos de
sistemas de gestão.
Como forma de comparação, terá de ser desenvolvido um algoritmo que simule as trocas de energia
com a rede e com as baterias de ambos os conceitos, assim como para uma comunidade sem
armazenamento, utilizando a estratégia de maximização do autoconsumo. Este algoritmo deve
receber a informação do número de habitações de uma comunidade e o estado de carga inicial das
baterias, que será o mesmo para ambos os conceitos. Deve receber também as informações dos
dados de previsão de geração de energia e os dados de consumo energético por cada habitação,
assim como os dados de tarifas de compra e venda de energia.
Conforme a opção de armazenamento, no caso individual, devem ser introduzidas a capacidade de
energia de cada bateria do número de habitações escolhida e, no caso comunitário, a capacidade da
única bateria a simular. Com base nos parâmetros recebidos, o algoritmo deve simular as trocas de
energia das várias habitações com a rede elétrica, com o respetivo sistema de armazenamento e, no
caso comunitário, também entre habitações. Para análise dos impactos de cada uma das opções,
devem ser simuladas diferentes comunidades, considerando os dados referentes às diferentes
épocas sazonais de verão e inverno.
Por fim, conforme os resultados obtidos, deve ser projetada uma bateria num sistema de
armazenamento comunitário com uma capacidade mínima que apresente o mesmo desempenho de
custos que um sistema de armazenamento individual.

1.3 Estrutura
A presente dissertação encontra-se dividida em 6 capítulos. No capítulo 1 é apresentada a
introdução, onde se encontra a motivação do desenvolvimento desta dissertação, assim como os
objetivos da mesma.
No capítulo 2 é feita uma abordagem teórica ao tema, onde são apresentadas as temáticas principais,
sendo estas a energia solar fotovoltaica, juntamente com a legislação portuguesa, o armazenamento
de energia e o conceito de community storage, armazenamento comunitário de energia.
No capítulo 3 são apresentados e analisados vários estudos acerca da gestão de armazenamento de
energia relacionados com o conceito de community storage, começando pela análise do sistema
comunitário na rede, seguido da introdução de sistemas de gestão de armazenamento comunitário
na rede.
No capítulo 4 é introduzido o algoritmo, começando-se por apresentar os seus objetivos e análise.
De seguida, são apresentados e descritos a estrutura e os dados passo a passo, com o apoio de
fluxogramas. Por fim, é descrito o modo de funcionamento do algoritmo, através de uma
apresentação gráfica dos passos, juntamente com as variáveis de entrada e exemplos de resultados.
No capítulo 5, são apresentados, analisados e comparados os resultados gráficos e numéricos para
as diferentes opções de estudo, sem armazenamento, armazenamento individual e armazenamento
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comunitário, para duas comunidades com diferentes números de habitações, 15 e 60, em épocas
sazonais distintas. Neste capítulo é também projetada uma bateria com menor capacidade, de forma
a que tenha trocas de energia idênticas à totalidade de baterias num sistema individual.
No capítulo 6, são apresentadas as conclusões da presente dissertação e sugeridos trabalhos futuros,
de forma a dar continuidade ao tema.
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Capítulo 2 – Armazenamento de Energia Solar Fotovoltaica
Com a utilização excessiva das energias tradicionais, ocorreu uma quantidade de consequências
negativas no impacto ambiental e social. O aquecimento global e a escassez de energia primária
fóssil vieram trazer uma procura maior por uma melhor sustentabilidade, nomeadamente através
da produção de energia por meio de fontes renováveis. Nesta integração nos sistemas elétricos, a
geração de energia solar através de sistemas fotovoltaicos tem sido a escolha preferencial nos vários
sectores, sendo cada vez maior a potência instalada quer a nível nacional, como a nível mundial.

2.1 Energia solar fotovoltaica
A produção de energia a partir de sistemas fotovoltaicos é uma energia “limpa e amiga do
ambiente”, cujo princípio de funcionamento assenta na captura de radiação solar em painéis
fotovoltaicos. Com a evolução desta tecnologia e com a rápida procura por um bom substituto para
as energias fósseis, a introdução destes sistemas e a suas instalações tem vindo a aumentar, muito
devido à sua fácil instalação em edifícios, a facilidade de transporte e de manutenção, a qual é
praticamente inexistente. Junta-se a isso, economicamente, a acentuada redução de custos que os
painéis têm sofrido, o que garante um rápido retorno do investimento. [1]
O “Global Market Outlook for Solar Power 2018-2022”[2], um relatório criado pela Associação
Europeia da Indústria Fotovoltaica que apresenta uma análise do mercado do sector de energia solar
global, mostra o acentuado crescimento de potência instalada a nível global. No fim do ano 2017,
foi instalado um total de 99,1 GW o que, face ao ano 2016, houve um aumento de 32%, atingindose um total de 404,5 GW. Na Figura 1 pode-se ver o total de potência instalada desde o ano 2000
até 2017. Analisando a figura, em apenas 10 anos houve um aumento de 4300% desde 2007, quando
apenas estavam instalados um total de 9,7 GW de energia solar.
Para a promoção de uma tecnologia não muito aliciante economicamente na entrada da rede
nacional, foi criada, em 2007, a tarifa feed in, que se baseava num preço estabelecido por lei na
qual os produtores de energia renovável, conforme a tecnologia usada e as dimensões, seriam pagos
pela eletricidade que injetavam na rede. Nesse mesmo ano, é publicado o Decreto de Lei (DL) nº
33/2007 de 2 de Novembro, decreto este relativo à produção de eletricidade por intermédio de
instalações de microprodução, com o objetivo de as regulamentar.
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Figura 1 – Crescimento da potência instalada total de energia solar a nível mundial. [2]

Posteriormente o fotovoltaico atingiu rentabilidade económica pelo que o Decreto Lei nº 153/2014,
de 20 de Outubro, procurou incentivar o consumo na própria instalação, o autoconsumo, com ou
sem ligação à rede. Esta legislação é designada por Unidades de Produção para Autoconsumo
(UPAC) e permite também ao produtor a venda de energia elétrica produzida não autoconsumida à
Rede Elétrica de Serviço Público (RESP). Este regime, referente às unidades ligadas à rede, é
designado por Unidades de Pequena Produção (UPP) e designa-se por UPP as instalações
destinadas à produção de eletricidade a partir de energias renováveis ligadas à rede, cuja potência
de ligação é igual ou inferior a 250 kW.
Analisando em mais pormenor o regime sobre autoconsumo, o tema desta presente dissertação
relativamente a residências, a Unidade de Produção para Autoconsumo (UPAC) é destinado a
instalações de produção de eletricidade para autoconsumo, em que produção pode ser feita com ou
sem ligação à RESP. Este regime pode ser caracterizado por:
x
x
x
x
x
x
x

A fonte poder ser, ou não, renovável;
Ter uma potência de ligação menor que a potência contratada na instalação de consumo;
A potência instalada ser limitada a duas vezes a potência de ligação ou inferior a 1 MVA;
A energia produzida é injetada diretamente na instalação e consumo;
Pode haver injeção de excedentes na rede elétrica, havendo remuneração dos mesmos;
Há possibilidade de armazenamento de energia produzida em excesso;
A contagem de energia produzida é obrigatória para instalações que estejam ligadas à
RESP e com potências superiores a 1,5 kW.[3]

Como visto anteriormente e sendo uma das características da UPAC, a energia injetada na RESP é
remunerada. Contudo, os preços da remuneração são baixos, sendo que o excedente injetado na
rede para o mês m (RUPAC,m) varia conformemente com os preços de fecho de mercado do Operador
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do Mercado Ibérico de Energia (OMIE), o operador do mercado de eletricidade da Península Ibérica
e é calculado pela seguinte equação 2.1:
(2.1)

ܴǡ ൌ ܧǡ ൈ ܱܧܫܯ ൈ Ͳǡͻ,
Onde,
x
x
x

ܴǡ : Remuneração da venda de energia à RESP no mês, m, em euros (€);
ܧǡ : Energia eléctrica injectada na RESP no mês m;
ܱܧܫܯ : valor resultante da média aritmética dos valores de fecho de mercado diário para
Portugal, relativamente ao mês m em €/kWh, deduzidos em 10% para compensar o custo
de injeção.[4]

Adicionalmente, todo o valor excedente acima do total de energia elétrica consumida, à base anual,
não é remunerado. Na Tabela 1, é possível verificar os valores médios do OMIE relativamente ao
ano de 2017, e o preço já com a taxa de 10% de compensação de custos da geração injetada na rede.
Na tabela é possível observar que o valor da remuneração é muito mais reduzido que o preço pago
pela energia consumida. Essa diferença de valores torna mais aliciante a instalação de painéis
fotovoltaicos apenas para o autoconsumo, pois é reduzido o custo de compra de energia elétrica ao
comercializador.
Mês m de 2017

Valor OMIE c€/kWh

90% do valor da OMIE
c€/kWh

Janeiro

7,152

6,437

Fevereiro

5,139

4,625

Março

4,395

3,956

Abril

4,418

3,976

Maio

4,712

4,241

Junho

5,022

4,520

Julho

4,860

4,374

Agosto

4,743

4,269

Setembro

4,916

4,424

Outubro

5,697

5,127

Novembro

5,936

5,342

Dezembro

5,949

5,354

Média Anual

5,248

4,723

Tabela 1 – Valores médios do OMIE relativamente ao ano 2017[5]

2.2 Armazenamento de energia
Nos edifícios residenciais, a maior procura de energia ocorre no período noturno. Numa instalação
de sistemas fotovoltaicos, o período de maior produção de energia solar ocorre durante o período
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diurno o que, no sector residencial, há uma incompatibilidade horária entre o período de maior
produção e o de maior consumo. Com estes horários pode resultar que o consumo instantâneo de
energia seja muito inferior à produção, o que leva a que a maior parte de eletricidade produzida
seria injetada na rede e, tal como visto anteriormente, haveria prejuízo económico para o
produtor/consumidor. Para fazer face a esse problema, a solução mais eficaz é o armazenamento
de energia para assim, todo o excesso na produção poder ser usada nos horários noturnos. Pela
Figura 2 é possível ver a curva de produção e consumo durante um dia, sendo utilizada a bateria
para assegurar o ajuste entre a geração e o consumo.

Figura 2 – Exemplo de Sistema com armazenamento de energia com ligação a uma residência
ou à RESP[6]

O armazenamento de energia em edifícios usa como tecnologia, normalmente baterias de iões de
lítio, pois é um sistema de elevado rendimento e com uma densidade de energia de energia e
potência por quilograma elevada. Além de segurança e uma resistência ao calor de 60º, tem um
fator de manutenção baixo e uma vida útil elevada. Em números, usando o artigo [7] como
referência, uma implementação deste modelo de 10 kWh, aliada aos painéis fotovoltaicos numa
instalação residencial, traz uma redução de energia enviada e consumida pela RESP de 76% e
78,3%, respetivamente, e também uma redução dos custos de energia em 87,2%.
Atualmente, no mercado, já estão disponíveis vários fabricantes de sistemas integrados para
armazenamento de energia em residências. Marcas como a Tesla, Sunverge, ABB, LG, Panasonic
e marcas portuguesas como a Efacec são alguns dos exemplos que estão a competir num mercado
novo, com uma variedade de aplicações com o objetivo de oferecer eficiência e fiabilidade a
consumidores/produtores. Na Figura 3 apresenta-se o exemplo de dois produtos atualmente no
mercado para o sector residencial e na Figura 4 o exemplo de um sistema completo de
armazenamento de energia proveniente da energia solar. Estes sistemas, nomeadamente para
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edifícios residenciais, são, geralmente, constituídos por painéis fotovoltaicos, um controlador de
carga, baterias e um inversor DC/AC.

Figura 3 – Exemplo de duas soluções de armazenamento de energia. À esquerda, a Battery
Inverter 100T/250 da Efacec[8], um inversor de 100kW e à direita, a LG Chem RESU[9], com
capacidade de 33kWh.[10]

Figura 4 – Exemplo de Sistema com armazenamento de energia com ligação a uma residência ou
à RESP[11]
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2.3 Community Storage (armazenamento comunitário)
Desde o início da história da humanidade, a economia compartilhada é uma ideia vincada, com o
objetivo de ser economicamente rentável e ser uma solução em que todas as partes envolvidas saem
satisfeitas. O mercado energético não é exceção. Do ponto de vista económico, para uma instalação
solar a remuneração da injeção de energia na rede não é uma solução a longo prazo, sendo o
armazenamento de energia para autoconsumo a escolha para o futuro. Contudo, a tecnologia é
atualmente demasiado cara, e uma única residência durante parte do ano pode ter uma baixa
utilização. Surge assim a iniciativa de armazenamento comunitário, ou, em inglês, Community
Storage Initiative [12].
O Armazenamento Comunitário surge há anos atrás, onde surgem os primeiros programas
comunitários. A ideia é que múltiplos consumidores de energia participassem e compartilhassem
os benefícios económicos de um sistema de energia solar. Um sistema de armazenamento é
considerado armazenamento comunitário se estiver localizado numa comunidade, servir essa
comunidade ou ambas as coisas.
No início, pretendia-se utilizar sistemas de baterias perto de recursos descentralizados de forma a
armazenar qualquer excesso de energia gerada e exportar para a rede quando a procura excedesse
a oferta. Contudo, em termos económicos e de logística, ficaria bastante caro a instalação de cabos
subterrâneos adicionais além de que, em certos países, o operador não tem poder perante o
armazenamento distribuído pois, como visto atrás, o produtor/consumidor tem o direito de escolher
utilizar a energia armazenada ou injetar na rede.
A Figura 5 apresenta um exemplo de um cenário de residências em armazenamento comunitário.
As diversas residências estão ligadas ao serviço de armazenamento, que estão todos ligados à
RESP. Este serviço é constituído por baterias e um sistema de gestão, que vai comunicar com os
inúmeros agregados para a sua correta distribuição. As residências são constituídas por um sistema
de painéis fotovoltaicos e também por um sistema de gestão, que recebe e envia informação ao
sistema de gestão do armazenamento quer para requerer energia, como para enviar energia
produzida para a energia. Com a ligação à RESP, o excesso de energia produzida pode ser injetado
na rede.
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Figura 5 – Exemplo de Sistema de armazenamento comunitário com ligação a N residências e à
RESP [13]

Como solução, e devido à maioria da população não conseguir poder instalar quer sistemas de
produção de energia solar, quer soluções de armazenamento, uma opção também pode ser criar
comunidades solares, ou seja, projetos solares propriedades de comunidades com as instalações em
propriedade de terceiros, compartilhando eletricidade por uma comunidade maior. Juntamente ao
projeto solar, e tal como visto anteriormente, a instalação de soluções de armazenamento torna-a
uma garantia economicamente mais viável a longo prazo. Com esta tecnologia, além de garantir
uma independência dos membros da comunidade sobre a rede, torna-se uma viabilidade para a rede
em si, servindo-se de uma alternativa para a geração nas horas de maior procura de energia.
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Capítulo 3 – Gestão de Armazenamento de Energia
A tecnologia de armazenamento, com a sua rápida evolução e crescimento, é alvo de vários estudos
que têm como objetivo assegurar a fiabilidade necessária para todos os agentes abrangidos neste
sector, seja em termos de segurança, seja do ponto de vista técnico e económico. Assim, serão
apresentados neste capítulo vários estudos, visando mostrar várias metodologias de gestão de
armazenamento geral, assim como estudos relativos ao armazenamento comunitário.

3.1 Armazenamento Comunitário na Rede
O conceito de armazenamento comunitário pode ser definido pela implantação de um sistema de
grande armazenamento localizado próximo dos consumidores finais, ao invés de implantar vários
sistemas distribuídos, de forma a fornecer aplicação quer aos consumidores finais quer ao operador
do sistema de distribuição.
O armazenamento comunitário é uma ideia tecnológica ainda em estudo e avanço, que proporciona
desafios em termos económicos, de viabilidade e sociais. Com o rápido crescimento de geração de
energia local, a solução poderá passar pela combinação de sistemas de energia centralizada e
descentralizada. Organizar localmente a procura, proporciona um desenvolvimento quer nas redes
inteligentes quer na independência energética pois, armazenando energia produzida por via de
renováveis, a geração será feita localmente, o que contribuirá para um equilíbrio na geração e
procura de energia, havendo assim um equilíbrio quer na rede quer consequentemente noutros
sistemas comunitários ou residenciais.
No artigo [14], os autores concluem que o armazenamento comunitário traz várias vantagens em
relação ao armazenamento residencial individual, sendo estas a diminuição da capacidade total das
baterias implantadas e a diminuição de geração fotovoltaica em excesso, que consequentemente,
não seria injetado na rede, havendo assim uma maior independência nas redes inteligentes locais.
Nesse estudo, esta independência ocorre através da programação de baterias centralizadas, de
acordo com as necessidades dos agregados familiares individuais. Assim, o excesso de energia solar
produzida seria armazenada ou então, utilizada por agregados familiares próximos.
Em [15] o desempenho económico das baterias foi analisado em função do tamanho da
comunidade. Concluiu que, por habitação, houve uma redução do custo nivelado da energia de
37%, numa comunidade de 10 habitações, utilizando baterias de iões de lítio. Concluiu também
que seriam necessárias 1,5 a 2,5 vezes mais capacidade de baterias de chumbo-ácido para atingir
os mesmos valores de redução de custos das primeiras pois as baterias de iões de lítio apresentam
valores mais altos de SoC (estado de carga), capacidade de descarga e eficiência cíclica. Em [16],
o mesmo autor faz uma avaliação geral dos sistemas de armazenamento comunitário, incluindo
avaliações técnico-económicas, ambientais e sociais. Faz uma também uma revisão das aplicações
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e das diferentes tecnologias no utilizador final, nomeadamente de gestão da procura, gestão dos
sistemas fotovoltaicos, estabilidade na rede, deslocamento de carga, maximização do autoconsumo,
controlo de reativa, gestão de pontas ou até mesmo para aquecimento. Com o aumento da
introdução de fontes de energia renováveis e aumento de habitações com sistemas fotovoltaicos nas
comunidades, haverá uma necessidade de instalar um sistema de armazenamento maior, o que
poderá não ser economicamente viável. Como solução, será necessário, no futuro, introduzir um
sistema de armazenamento híbrido, composto por várias tecnologias eletroquímicas tais como
baterias de iões de lítio, hidrogénio e supercondensadores, apesar deste não serem necessários para
a geração solar fotovoltaica.
As diferentes aplicações de um sistema comunitário de armazenamento de energia são analisados
de seguida, vistos do lado local e do lado do sistema de energia [17].
Aplicações para as comunidades locais:
x

Maior autoconsumo e integração de várias fontes de energia distribuída: Reduz a diferença
entre a oferta e procura local e aumenta o autoconsumo com base em fontes renováveis, o
que traz um maior equilíbrio entre a geração e procura, maior independência face à rede e
menos emissões;

x

Corte de pontas: redução no consumo de energia elétrica nos horários de ponta/pico, o que
leva a uma redução de custos de rede e de energia;

x

Incentivos económicos: As comunidades locais podem evitar os preços de ponta, os custos
regulados, sobretaxas e impostos e, aumentando o autoconsumo, será evitada a injeção do
excesso de geração na rede, que seria paga um preço baixo;

x

Armazenamento de energia a longo prazo e redução de dependência de fontes de energia
fósseis;

x

Serviços de emergência: Os sistemas comunitários podem fornecer energia necessária
durante emergência e cortes na rede;

x

Sustentabilidade: Gestão e propriedade interna dos serviços, o que leva a um sistema local
de energia sustentável.

Aplicações para o sistema de energia:
x

Suporte na rede, serviços de sistema, reserva de energia flexível e operacional e gestão da
procura e congestionamento;

x

Menor investimento na rede devido à procura e oferta local.

3.2 Gestão de Armazenamento Comunitário de Energia
Em [13], é feito um estudo técnico-económico de forma a avaliar as poupanças anuais, comparando
o uso de baterias em 39 habitações, baterias estas instaladas individualmente num sistema de
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armazenamento típico e em comunidade. Nesta última, as baterias estão instaladas em conjunto,
como mostra na Figura 5. As poupanças anuais são apresentadas na Figura 6a. Analisando os
gráficos, é possível observar que as poupanças anuais tendem a diminuir conforme o aumento da
capacidade instalada. O mesmo não acontece com as baterias instaladas para satisfazer uma
comunidade, onde a capacidade instalada e as poupanças anuais são diretamente proporcionais, o
que se traduz num retorno de investimento mais rápido tal como apresentado na Figura 6b. Na
Figura 6, no eixo xx inferior estão representadas as capacidades instaladas por habitação e no eixo
xx superior, a capacidade das baterias instaladas em comunidade.

(a)

(b)

Figura 6 – Poupanças anuais (a) e retorno de investimento (b) de um sistema de armazenamento
de energia por habitação – HES, com linha contínua – e poupanças anuais de um sistema de
armazenamento de armazenamento comunitário de energia – CES, com linha tracejada. [13]

No estudo [18], é comparado, através de algoritmos, a análise de custos para cinco residências,
estas com sistema de gestão individual e em comunidade. Os sistemas considerados estão
representados na Figura 7. Neste caso, cada habitação tem o seu próprio sistema de baterias
instaladas, ao invés de estarem todas instaladas num único espaço. Na Tabela 2 são apresentados
os valores resultantes, comparando um controlo heurístico – armazenamento do excesso de
produção dos painéis fotovoltaicos e descarrega quando há maior procura – com os sistemas de
gestão individual e comunitário propostos, estes baseados no algoritmo denominado por Stochastic
Dual Dynamic Programming (SDDP), apresentado em [19], um modelo de estimativa de custos de
energia, utilizado como ferramenta para o mercado energético. É possível concluir que, além de
haver maiores poupanças utilizando sistemas de gestão ao tradicional uso das baterias, um sistema
comunitário aproveita mais a utilização de painéis fotovoltaicos, assim como tem uma menor ponta
de consumo e menor compra de energia à rede.
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Figura 7 – Exemplo de Sistema de armazenamento comunitário com ligação a N residências e à
RESP, onde cada residência tem o próprio sistema de baterias instalado [18]

Controlo Heurístico
Compra de Energia 41,4

Gestão

de

um Gestão de um Sistema

Sistema Individual

Comunitário

38

36,8

45,5

60,4

93,3

97,8

($/dia)
Redução da Ponta de 43,74
Consumo (%)
Utilização FV (%)

74,9

Tabela 2 – Comparação dos valores de compra de energia, poupança de pico e utilização
fotovoltaica para os vários sistemas propostos [18]

Em [20], é estudado um sistema de controlo onde são reutilizadas baterias de carros
elétricos/híbridos (quando estas chegam a 80% do seu desempenho inicial) num sistema de
armazenamento comunitário como forma de as reutilizar para reforçar e auxiliar a rede.
Em [21], foi criada uma simulação para se perceber qual as capacidades ideais de baterias a ser
instaladas num sistema com painéis fotovoltaicos. É concluído que as baterias de lítio são a melhor
escolha para comunidades com um grande número de painéis fotovoltaicos enquanto que baterias
de chumbo são a escolha para menores capacidades. As capacidades ideais de forma a haver um
balanço entre desempenho e rentabilidade, para 20, 50 e 100 casas seria de 230 kWh, 360 kWh e
670 kWh para as baterias de chumbo-ácido e 123 kWh, 320 kWh e 600 kWh para as baterias de
iões de lítio, para uma média de consumo anual por habitação de 3,2 MWh.
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Em [22], foi criado um algoritmo de forma a melhorar a vida útil das baterias instaladas, assim
como reduzir o pico de carga quando estas estão ligadas à rede, com redução de custos. Para isso,
foram analisados dois cenários: corte de ponta e suavização da carga. O primeiro foi direcionado
para a redução da ponta da procura. A procura real seria 169 kW e com este controlo foi possível
atingir 112 kW. No segundo, as baterias carregavam e descarregavam com mais frequência, de
forma a haver uma procura mais uniforme. Foram conseguidas reduções de pico até 55%. Para isso,
seria necessário um maior número de baterias com carregamento rápido e inversor de maior
capacidade.
Em [23] é proposto um modelo de forma a equilibrar a carga de uma comunidade inteira, onde
ocorre uma partilha do armazenamento entre 10 habitações. A simulação é feita de modo a haver
um equilíbrio na carga de forma a que todas as habitações recebam energia requerida e haver
redução de custos. Assim, também neste estudo as baterias são carregadas em períodos onde os
custos de energia são menores. Como visto na Figura 8a, os resultados mostram a energia necessária
pedida por hora à rede para satisfação do consumo nas habitações e carregamento das baterias,
sendo possível observar valores uniformes. Quando é necessária mais energia do que estes valores,
as baterias são descarregadas de forma a satisfazer as necessidades de todas as habitações. Na
Figura 8b, estão representados todos os resultados presentes neste estudo. Analisando o gráfico, as
barras pretas aliadas às barras azul ciano representam a energia pedida à rede, tal como observada
na Figura 8a. As barras azul ciano representam a energia necessária por hora para carregamento
das baterias e as barras pretas, aliadas às barras multicor, representam a energia necessária dos
agregados. As barras multicores representam a energia descarregada das baterias, onde cada cor
representa cada habitação e a energia requisitada às baterias. O resultado deste modelo, em termos
económicos, leva a uma poupança média por habitação de 4% em comparação a comprar energia à
rede.

a)
b)
Figura 8 – Energia necessária pedida à Rede por 10 habitações (a) e visualização de energia (b).
[23]
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Em [24], é estudado um algoritmo de controlo de forma a otimizar o custo de energia ao longo do
tempo. O cálculo de poupanças, segundo as previsões da variação do custo de energia, é feito
através da diferença do custo de energia total pedida durante o tempo de carga das baterias
comunitárias pelo custo de energia economizado durante o período de descarga. Para isso, é feito
um controlo heurístico para carregar ou descarregar as baterias comunitárias, conforme o pedido
na carga e os preços de energia. O algoritmo corre em cada 5/10 minutos para ver as alterações na
carga e nos preços de energia, decidindo assim qual deverá ser a ação a ser desempenhada, tendo
como referência um lucro mínimo, com o objetivo de obter o máximo de poupanças ao longo do
tempo. Na Figura 9, é representado um gráfico ao longo de um dia de julho, onde o algoritmo é
aplicado em 20 habitações num sistema comunitário. No gráfico, é possível ver que, no período
onde o custo de energia era mais baixo (entre as 6h00 e as 9h00) as baterias eram carregadas, sendo
descarregadas na hora de ponta, havendo assim poupanças e uma diminuição da ponta de consumo.

Figura 9 – Energia consumida da rede por hora num dia de julho. A linha vermelha representa a
energia consumida da rede sem recurso ao armazenamento, a linha azul representa a energia
consumida da rede com um sistema de armazenamento comunitário, a linha verde representa a
variação dos custos de energia.[24]

Em [25] é criado um sistema de gestão para as baterias para várias comunidades, onde foram
conseguidos resultados como redução no consumo no pico, corte de pontas e enviar deslocamento
de consumos da ponta para fora de ponta. Em [26], é estudado um modelo para uma comunidade
ligada a um sistema de armazenamento comunitário e à rede, onde os consumidores podem escolher
participar ou não na partilha de energia. Os consumidores não participantes são consumidores
tradicionais, que apenas compram energia à rede e não têm qualquer sistema de geração instalado.
Os consumidores participantes têm o seu próprio sistema de gestão e podem ou não ter um sistema
fotovoltaico nas habitações, e, os que têm, escolhem vender o excesso à rede e/ou ao sistema
comunitário. Para o caso estudado, num total de 40 habitações, foi assumido uma bateria
comunitária de 40 kWh e que todos os participantes têm défice de energia, ou seja, consumem mais
energia do que a que produzem. Numa primeira fase do estudo, calcularam-se as poupanças de

Controlo Coordenado de Armazenamento de Energia em Edifícios Residenciais

16

custo de energia da comunidade, em função da percentagem de membros participantes no sistema,
apresentado Figura 10. Analisando o gráfico, há um pico nas poupanças entre os 40-60% e,
aumentando os participantes as poupanças tendem a diminuir devido a haver mais consumo a partir
da bateria, levando a mais ciclos de carregamento. Numa segunda fase do estudo, compararam-se
os custos de energia para um dia médio, para um caso com 40% de participantes das 40 habitações,
num total de 16, entre os custos tidos a comprar energia apenas à rede e utilizando o modelo
proposto, conseguindo-se uma poupança de 26% nos participantes e 3,1% de média por todos os
membros da comunidade.

Figura 10 – Percentagem de poupanças na comunidade em função da percentagem de
participantes no sistema proposto dessa mesma comunidade.[26]
.
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Capítulo 4 – Estrutura e Dados do Algoritmo
Com base nos estudos e modelos anteriormente descritos, será apresentado um modelo de
simulação criado em Matlab, com o intuito de se analisar as várias opções de um sistema de
armazenamento, comparando os resultados de um sistema de armazenamento comunitário com o
um sistema de armazenamento por habitação e com um sistema constituído apenas com painéis
fotovoltaicos, sem qualquer tipo de armazenamento associado. Neste capítulo, são apresentados os
objetivos do algoritmo, os respetivos fluxogramas, as variáveis utilizadas e as descrições dos
modelos.

4.1 Objetivos e Análise do Algoritmo
Tal como nos artigos apresentados no capítulo 3, o algoritmo terá como objetivo a maximização do
autoconsumo num sistema de armazenamento comunitário. O sistema de armazenamento
comunitário a analisar será como apresentado na Figura 5, onde as habitações partilham uma
bateria, que será carregada a partir de energia gerada pelos painéis fotovoltaicos instalados por cada
habitação. Para isso será definido pelo utilizador um número de habitações presentes na
comunidade, e, para satisfazer o consumo de energia dessas habitações, a energia produzida a partir
de painéis fotovoltaicos presentes nas residências será a prioritária para esse efeito, trocando entre
elas a energia gerada, seguida de uma bateria presente ao dispor da comunidade, que é carregada
através do excesso de energia gerada. Caso nem a geração nem a bateria satisfaçam o consumo na
comunidade, a rede fornece a diferença restante, e, em caso contrário, onde a geração excede o
consumo e não houver capacidade de armazenamento de energia, o excedente é injetado na rede.
Além do sistema comunitário, o algoritmo tem também as opções de sistema de armazenamento
individual e sem armazenamento. No primeiro, as habitações definidas pelo utilizador têm instalado
o seu próprio sistema de armazenamento, tal como apresentado na Figura 4, onde o consumo é
satisfeito pela energia gerada pelos próprios painéis fotovoltaicos instalados e pelas baterias
individuais, enquanto que no segundo o consumo é apenas satisfeito por via dos painéis solares.
Nesta dissertação, os resultados obtidos pelos três sistemas serão comparados para se concluir as
vantagens e desvantagens de cada tipo.

4.2 Estrutura e Dados do Algoritmo
O algoritmo foi desenvolvido em Matlab, que é o software a utilizar para a sua iniciação. A fase
denominada por “Início” será a fase de iniciação do algoritmo. O fluxograma representativo é
apresentado na Figura 11. Ao iniciar o algoritmo, o utilizador terá de inserir o número de habitações
Controlo Coordenado de Armazenamento de Energia em Edifícios Residenciais

18

da comunidade – Num_houses – no passo 2. Este valor será um valor inteiro e constante, o que,
durante todo o processo de simulação, este será sempre o número de habitações a estudar em todas
as opções de armazenamento, onde poderá ser definido um número máximo N de habitações a
utilizar.
No passo 3, o utilizador irá introduzir o estado de carga inicial das baterias – SoC. Este valor será
o valor inicial quer para todas as baterias da opção de armazenamento individual, quer para a bateria
comunitária, o que será um valor que irá estar em constante variação, conforme as baterias vão
carregando ou descarregando ao longo das simulações.
Chegando ao passo 4, o algoritmo irá carregar os dados de geração fotovoltaica do número de
habitações declaradas no passo 2 e somar todos os valores lidos no passo 5, para determinar o total
de energia gerada na comunidade ao longo do dia. O mesmo processo acontece nos passos 6 e 7,
onde serão carregados os dados de consumo de energia elétrica por habitação e somados, para assim
se determinar a quantidade total de energia consumida pela comunidade. Por fim, o algoritmo irá
carregar os dados relativos às tarifas de compra de energia à rede e de venda de energia à rede, nos
passos 8 e 9, respetivamente. Na leitura dos dados apresentados nos passos 4, 6, 8 e 9, estão os
períodos temporais e os seus respetivos valores, pelo que o utilizador será questionado se as tabelas
são apresentadas em períodos horários ou em quartos de hora. Para precisão da simulação, o
algoritmo analisará em ciclos de quartos de hora, pelo que se os valores inseridos forem horários o
algoritmo converterá os valores para períodos de quarto de hora por interpolação de valores. Esses
ciclos são então carregados sob forma de tabela e, de seguida, convertidos em matrizes. A fase de
“Início” terminará com o utilizador escolher a opção as opções de maximização do autoconsumo a
simular: a opção A corresponde a “Sem Armazenamento”, B ao “Armazenamento Individual” e C
à opção “Armazenamento Comunitário”.
1 - Início

2 - O utilizador insere

3 - O utilizador

4 - Leitura dos dados de

o número de habitações

insere o estado de carga

geração fotovoltaica

a estudar

inicial das baterias

por cada habitação

8 - Leitura dos preços

7 -Somatório dos

6 - Leitura dos dados de

5 -Somatório dos

de compra de energia

dados de consumo

consumo por cada

dados de geração

à rede

totais

habitação

fotovoltaica total

9 - Leitura dos preços

10 - O utilizador escolhe

de venda de energia à rede

qual a opção a estudar

A

B

C

Figura 11 – Fluxograma representativo da fase de “Início”;
As opções de maximização do autoconsumo são definidas por assegurar o autoconsumo das
habitações, desprezando-se os períodos onde é feita a troca de energia com a rede são
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economicamente vantajosos ou não. Serão feitas simulações para três casos distintos, analisados
nos próximos pontos 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3.

4.2.1 “Sem Armazenamento”
A função “Sem armazenamento” é representada no fluxograma da Figura 12, o que simulará o
autoconsumo de cada uma das habitações que o utilizador definiu no passo 2, onde não há qualquer
tipo de baterias instaladas no sistema. O algoritmo simulará, habitação a habitação, a energia
gerada, consumida, comprada e vendida à rede de uma forma global.
De forma a ser feita uma futura análise para a comunidade e como a simulação é feita
individualmente, após a análise de cada habitação, os valores obtidos respetivos são somados aos
resultados obtidos da comunidade, o que resultará em tabelas de resultados com períodos de 15
minutos e resultados totais.
Após a escolha desta função, o algoritmo começará por simular a habitação número 1. De seguida,
avançará para o passo A2, onde serão verificados em ciclos de 15 em 15 minutos se a geração é
superior ao consumo. Caso seja positivo, avança para o passo A4 onde essa diferença – o excesso
de energia - é calculada e, no passo A5, vendida à rede.
No passo A6, o algoritmo verificará se todos os ciclos de quarto de hora foram verificados, o que,
caso negativo, o algoritmo avançará para o próximo quarto de hora. Caso todos os períodos já
tenham sido todos analisados, os resultados obtidos para esta habitação são somados, no passo A7,
às respetivas variáveis, de forma a se obter os valores totais da comunidade com N habitações e de
seguida retorna para o passo A1, onde a não otimização da seguinte habitação é analisada.
De volta ao passo A2, caso o consumo seja superior à geração, o algoritmo avança para o passo
A9, onde a diferença entre o consumo e a geração é comprada à rede, no passo A10. Tal como na
outra operação, o algoritmo verificará se todos os ciclos foram executados, onde, no caso negativo,
analisa o próximo ciclo, caso positivo, analisa a não otimização da próxima habitação.
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Figura 12 – Fluxograma representativo da opção “Maximização do Autoconsumo Sem
Armazenamento”

4.2.2 “Armazenamento Individual”
A função “Armazenamento Individual” é representada pelo fluxograma na Figura 13 e simulará o
autoconsumo de cada habitação onde cada uma terá o seu próprio sistema de armazenamento. O
objetivo do algoritmo será, além de calcular as trocas de energia com a rede e o consumo por via
da geração fotovoltaica, o armazenamento por via de cada bateria individual instalada por cada
habitação.
Os resultados são mostrados de forma global, pelo cálculo de um sistema de armazenamento
residencial do número de habitações declaradas pelo utilizador no passo 2. Após o cálculo
individual de cada habitação, os resultados obtidos são somados às respetivas variáveis de forma a
se obterem resultados globais da comunidade. O algoritmo começa por analisar a habitação número
1 e o utilizador tem, no passo B2, de inserir as restrições de capacidade da bateria referente a essa
habitação.
O estado de carga inicial de cada bateria é valor definido previamente pelo utilizador no passo 3.
De seguida, o algoritmo analisará em ciclos de 15 em 15 minutos para assim se decidir se irá
armazenar energia na bateria ou consumir. Caso a geração seja superior ao consumo, o sistema irá
armazenar o excesso na bateria. O algoritmo avança para o passo B5, o que irá verificar se o estado
de carga da bateria é inferior a 100%. Este passo verifica se a bateria está totalmente carregada ou
não. Caso esteja totalmente carregada, todo o excesso de energia gerada é vendido à rede no passo
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B6. Em caso negativo, ou seja, a bateria não está totalmente carregada, será avaliado se o excesso
de energia gerada é superior ao necessário para carregar totalmente a bateria. Caso negativo, toda
a energia é utilizada para a carregar – passo B8 - e, caso positivo, a bateria é carregada até ao estado
de carga ser 100% e o excedente é importado para a rede – passo B9.
De volta ao passo B3, caso o consumo seja superior à geração, o sistema irá tentar, então, consumir
a energia armazenada na bateria residencial. No passo B13, será analisado se o estado de carga está
compreendido entre 30 e 100%, os limites mínimo e máximo de SoC de uma bateria de lítio. Caso
seja inferior, a diferença de energia entre o consumo e a geração é comprada à rede. Caso positivo,
no passo B15 será verificado se a bateria consegue fornecer a energia necessária para satisfazer
totalmente a diferença entre o consumo e a geração. Caso consiga, toda a energia da bateria será
então fornecida à habitação – passo B16 - e, caso atinja o limite de estado de carga mínimo, a
bateria irá fornecer a energia disponível e a diferença é então comprada à rede – passo B17.
Nos passos de conclusão de ciclo, passos B6, B8, B9, B14, B16 e B17, será verificado se todos os
períodos de quartos de hora num dia foram analisados. Caso não tenham sido, retorna para o B3,
onde o próximo ciclo é analisado. Caso o período diário tenha todo sido analisado, os resultados
obtidos são somados aos cálculos simulados nas outras habitações de forma a se obter os resultados
da comunidade – passo B11 – e de seguida o algoritmo repetirá o processo de novo para a próxima
habitação, até todas terem sido analisadas.
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Figura 13 – Fluxograma representativa da opção “Maximização do Autoconsumo com
Armazenamento Individual”

4.2.3 “Armazenamento Comunitário”
A opção de “Armazenamento Comunitário” é representada pelo fluxograma na Figura 14 e tem
como objetivo analisar a maximização do autoconsumo num sistema de armazenamento
comunitário, constituído pelo número de habitações declarado pelo utilizador no passo 2. O sistema
de armazenamento é constituído por uma única bateria, onde a capacidade desta é declarada no
passo C1 e o estado de carga inicial é declarado previamente pelo utilizador no passo 3. Ao invés
da opção de “Armazenamento Individual”, as trocas de energia neste sistema funcionam em
comunidade, o que a geração gerada pelas habitações é distribuída por todas, o excesso de geração
é armazenado numa única bateria e esta irá fornecer energia conforme a necessidade de todo o
conjunto. Quando escolhida esta opção, o algoritmo irá analisar ciclos de 15 em 15 minutos, ao
longo de um dia, onde comparará o total de geração da comunidade com o total de consumo. Para
isso, em cada ciclo, são somados todos os dados de geração e de consumo nesse período, nos passos
C2 e C3 respetivamente e comparados esse total, com o intuito de tentar armazenar energia. Caso
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a geração total seja superior ao consumo total, o algoritmo avança para o passo C6, que analisará
se a bateria estará totalmente carregada. Em caso positivo, toda a diferença entre a geração e
consumo é vendido à rede. Em caso negativo, será analisado se há excesso de energia para o
carregamento. Caso não haja, toda o excesso será então utilizado para carregar a bateria e, caso o
excesso de energia seja superior ao necessário para carregar a bateria até 100%, esta é então
carregada e o excedente enviado para a rede. O algoritmo avança então para o próximo ciclo de
quarto de hora.
Se nesse ciclo o consumo total for superior à geração total, a bateria irá tentar fornecer energia à
rede. É então analisado se o estado de carga está compreendido entre 30 e 100%, o que, caso seja
inferior, toda a energia necessária para satisfazer a diferença entre consumo e geração é comprada
à rede. Caso esteja compreendido nesse intervalo, será então analisado, no passo C13, se a bateria
consegue fornecer o total de energia necessária para a comunidade, de modo a que nunca passe do
limite mínimo de estado de carga. Caso consiga, a bateria é então descarregada conforme o
necessário e no contrário, a bateria fornecerá energia até chegar a 30% de estado de carga e o
restante necessário é comprado à rede.
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Figura 14 – Fluxograma representativo da opção “Maximização do Autoconsumo com
Armazenamento Comunitário”
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4.3 Funcionamento do Algoritmo
Introduzido os passos do algoritmo, será, neste ponto, descrito o seu funcionamento do ponto de
vista do utilizador.

4.3.1 “Início”
Inicializando o algoritmo, este estará na fase de “Início”, fase esta onde serão introduzidos e
carregados os dados que serão usados em todas as opções. Será pedido ao utilizador que introduza
o número de habitações presentes na comunidade, como apresentado na Figura 15a e premir “OK”.
O valor introduzido terá de ser um inteiro positivo, caso contrário, receberá uma mensagem de erro
e a caixa de diálogo para introdução de valores voltará a aparecer - Figura 15b. Para terminar o
programa, o utilizador terá de premir o botão “Cancel”. O número de habitações será um valor
constante durante todas as simulações, o que não será possível alterar durante o correr do programa.

b)

a)

Figura 15 – a) Caixa de diálogo de introdução de número de habitações a simular; b) Caixa de
diálogo do respetivo erro
Introduzido um valor de número de habitações correto, o algoritmo avança para o próximo passo,
que será a introdução de um valor de carga inicial, tal como apresentado na Figura 16a. Este valor
será o mesmo para todas as baterias, quer as individuais, quer a comunitária e terá de estar
compreendido entre 0.3 e 1, que correspondem a 30% e 100%, respetivamente. Tal como no passo
anterior, após introduzir o valor, deve ser premido o botão “OK” para confirmar e o “Cancel” para
terminar o programa. Em caso de escolha de um valor fora deste intervalo, aparece uma caixa de
diálogo com a mensagem de erro, seguido da caixa de introdução de valor - Figura 16b. Os valores
decimais devem ser separados por ponto.

a)

b)

Figura 16 – a) Caixa de diálogo de introdução do estado de carga inicial das baterias; b) Caixa
de diálogo do respetivo erro
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De seguida, o algoritmo irá carregar os dados necessários para as simulações, sendo estes a geração
fotovoltaica, o consumo energético, a tarifa de compra e o preço de venda de energia à rede. Estes
valores devem ser introduzidos anteriormente em períodos horários ou períodos de 15 minutos, em
ficheiros em formato Excel sendo estes denominados, respetivamente, por “Egeneration.xlsx”,
“Econsumption.xlsx”, “Etariff.xlsx” e “Esellprice.xlsx”. Nos ficheiros Excel de geração e consumo
estão os respetivos valores por habitação da comunidade, sendo estes representados
individualmente em cada coluna, tal como apresentado na Figura 17. Cada ficheiro Excel é
carregado e lido em passos diferentes, o que, em cada passo, o utilizador deve escolher de que
forma periódica estão disponíveis os dados, se estão de hora em hora ou em períodos de 15 em 15
minutos. Para melhor funcionamento do algoritmo, os valores de cada habitação nos ficheiros Excel
correspondentes à geração e ao consumo devem estar todos no mesmo período horário.

a)

b)

c)

d)

Figura 17 – Caixa de diálogo para introdução dos dados por via de ficheiros Excel: a) Produção
fotovoltaica; b) Consumo energético; c) Tarifa de compra de energia; d) Preço de venda de
energia;
Por fim, após todos os dados introduzidos, o utilizador deve escolher qual a opção a simular. É
então disponibilizado uma caixa de diálogo, como apresentado na Figura 18, onde estão disponíveis
quatro opções, sendo estas as opções “Maximização do autoconsumo sem armazenamento”,
“Maximização do autoconsumo com armazenamento individual”, “Maximização do autoconsumo
com armazenamento comunitário” e “Fechar Menu”. O funcionamento de cada opção é descrito
respetivamente aos pontos 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.3. O programa é apenas fechado e parado na opção
“Fechar Menu”, permitindo assim ao utilizador fazer várias simulações sucessivas.
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Figura 18 – Menu de escolha das opções a simular

4.3.2 Simulação “Sem Armazenamento”
Quando é escolhida a opção “Maximização do autoconsumo sem armazenamento” é simulado para
esse dia o perfil de troca de energia com a rede. Nesta simulação, a comunidade não dispõe de
sistemas de armazenamento, pelo que as trocas de energia são apenas realizadas com a rede. O
algoritmo apresenta então uma janela com os resultados da simulação, sendo disponíveis um gráfico
e os dados totais, tal como apresentado na Figura 19. No gráfico são apresentados os perfis de
geração fotovoltaica, de consumo de eletricidade, a energia exportada para a rede e a energia
importada. Estes valores são o resultado do somatório da simulação individual de todas as
habitações. São também apresentados os dados totais da comunidade, sendo eles a energia total
gerada, consumida, exportada e importada para a rede, assim como a receita de exportação de
energia e o custo de importação.

Figura 19 – Figura com os resultados de simulação da opção “Maximização do autoconsumo
sem armazenamento”
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4.3.3 Simulação “Armazenamento Individual”
Quando é escolhida a opção “Maximização do autoconsumo com armazenamento individual”, são
analisadas as habitações individualmente com as suas respetivas baterias e no fim, analisado de
uma forma global. Assim, primeiro, será pedido ao utilizador que escolha entre duas opções de
introdução de capacidade das baterias individuais, como mostra a Figura 20a. A primeira será
através de um ficheiro Excel, onde o algoritmo carregará o ficheiro com o nome “Ind_battery.xlsx”
previamente criado e preenchido pelo utilizador, onde cada coluna corresponderá à capacidade da
bateria da habitação. Os valores devem estar compreendidos entre um mínimo de 1 kWh e um
máximo de 20 kWh, valor este que corresponde ao dobro do consumo diário de uma residência em
Portugal, o que, em caso contrário, retorna uma janela de erro com o número da habitação onde
este se encontra, como apresentado na Figura 20b, e o programa termina. Caso o utilizador escolha
a opção “Manualmente”, terá de introduzir a capacidade de cada bateria em caixas de diálogo
individuais, tais como na Figura 20c, também com os limites de 1 a 20 kWh, o que, caso contrário,
retorna o erro da Figura 20d.

a)

c)

b)

d)

Figura 20 – a) Escolha da forma de leitura do armazenamento das baterias individuais; b) Caixa
de diálogo de erro quando escolhida a opção “Através do Excel”; c) Caixa de diálogo da opção
“Manualmente”; d) Respetiva caixa de diálogo de erro;
Após escolhida a capacidade das baterias de todas as habitações, será disponibilizado uma janela
com três elementos, tal como apresentado na Figura 21: o gráfico com os totais dos perfis de energia
da comunidade, um gráfico de barras com a variação média do estado de carga das baterias de todas
as habitações ao longo do dia e os dados totais em texto dos perfis de geração e consumo, de trocas
de energia com a rede e os seus custos/receitas, de trocas de energia com a bateria da média do
estado de carga final, a energia restante total em todas as baterias.
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Figura 21 – Figura com os resultados de simulação da opção “Maximização do autoconsumo
com armazenamento individual”

4.3.4 Simulação “Armazenamento Comunitário”
Quando é escolhida a opção “Maximização do autoconsumo com armazenamento comunitário”, o
algoritmo analisará as trocas de energia da comunidade com a rede e com uma única bateria. Para
isso, o utilizador terá de introduzir a capacidade da bateria numa caixa de diálogo como apresentado
na Figura 22a. O valor introduzido terá de ser compreendido entre 1 kWh e o máximo de 20 kWh
vezes o número de habitações que o utilizador escolheu inicialmente. Em caso contrário, ou a
utilização de outro caracter sem ser o ponto em números decimais, aparecerá uma mensagem de
erro, tal como apresentado na Figura 22b e de seguida voltará a aparecer a janela para introdução
de um novo valor.

a)

b)

Figura 22 – a) Caixa de diálogo para introdução do valor da capacidade da bateria
comunitária; b) Respetiva caixa de diálogo de erro;
Tal como na opção “armazenamento individual”, aparecerá uma janela como apresentado na Figura
23 com três elementos, o gráfico com os perfis de geração e consumo e de trocas de energia com a
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rede e com a bateria ao longo do dia, um gráfico de barras com a variação do estado de carga ao
longo das 24 horas e os dados totais finais.

Figura 23 – Figura com os resultados de simulação da opção “Maximização do autoconsumo
com armazenamento comunitário”

As variáveis e expressões matemáticas referentes ao algoritmo podem ser encontradas na Tabela 8
do Anexo B e o código do algoritmo desenvolvido em Matlab, no Anexo C.
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Capítulo 5 – Resultados
O algoritmo desenvolvido e apresentado no capítulo 4 permite calcular e verificar as trocas de
energia entre várias habitações com a rede e as baterias. Neste capítulo, serão analisadas essas
trocas, comparando as diferentes opções de maximização do autoconsumo entre elas a partir de
várias habitações com perfis de consumo próprios, sendo estas mantidas para todas as simulações,
e respetivas baterias instaladas. Para uma análise mais complexa e de forma a se perceber as
diferenças entre as trocas e as tarifas entre diferentes estações, serão estudadas estas trocas de forma
sazonal, ou seja, são simuladas as várias opções com perfis de geração correspondentes a cada
habitação num dia de inverno e num dia de verão. Serão estudados, para cada período sazonal, dois
números diferentes de habitações por comunidade, sendo este de 15 e 60 habitações. O estado de
carga inicial, quer das baterias individuais, quer da bateria comunitária será de 50%.

5.1 Dados e Informações
Para análise e comparação de resultados, foi assumido que as comunidades teriam o mesmo perfil
de consumo para ambos os períodos sazonais, variando apenas a geração e as tarifas de compra e
de venda. Assim, são apresentados na Figura 24a e na Figura 24b os perfis de geração para as
comunidades de 15 e 60 habitações, assim como os respetivos perfis de consumo na Figura 24c. A
totalidade destes valores estão apresentados na Tabela 3. Na Figura 24d estão representadas as
tarifas de compra e venda de energia, para ambas as épocas sazonais.
A criação de valores de geração e consumo para cada habitação foram baseadas a partir das curvas
típicas para uma residência em Portugal, variando entre 1 kWh e 20 kWh o consumo total diário de
cada membro da comunidade. A geração típica por hora foi obtida a partir de um simulador online,
o PVWatts Calculator [27] enquanto que o consumo energético residencial foi considerado, como
referência, o consumo energético de residências europeias, adaptado pelas taxas de posse de cada
aplicação [28].
As capacidades das baterias individuais foram dimensionadas conforme o consumo respetivo de
cada habitação, com base feita no estudo do artigo [7].
Assim, para o presente estudo, foram simulados o consumo para cada uma das habitações, e foi
calculada a geração fotovoltaica necessária para a satisfazer, seguido da capacidade de cada bateria
individual. Assim, cada residência tem os seus próprios perfis de geração e consumo, tal como de
capacidade de armazenamento instalado, no caso do armazenamento individual. A totalidade de
capacidade nesta opção é o somatório das várias baterias de cada comunidade. Os perfis e as
capacidades das baterias instaladas por cada habitação podem ser consultados no Anexo A.
Ambos os valores de tarifa, quer de compra de energia, quer de venda, foram baseados na variação
horária do “Mercado Ibérico de Electricidade”, MIBEL, onde foi escolhido um dia para o inverno
– 28 de janeiro – e um dia para o verão – 29 de julho. Como uma variação de tempo real ainda não
existe para a tarifa de compra, esta foi calculada multiplicando o preço desse mercado por período
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do dia em escolha com a relação entre a média do MIBEL nesse dia [29] e a média do custo médio
atual de compra de energia [30].
Também a tarifa de venda de energia foi calculada. A energia exportada na rede é remunerada, tal
como explicado no ponto 2.1, segundo a média aritmética mensal dos valores de fecho do mercado
diário do OMIE, onde é deduzido 10% de compensação de custos de injeção na rede. Como, nesta
dissertação, é feito o estudo para um dia, a tarifa foi calculada através da dedução de 10% aos
preços horários do dia escolhido no MIBEL.
Os dados aplicados nas simulações, sendo os perfis de consumo residencial por habitação, os perfis
de geração, quer no inverno, quer no verão e a capacidade das baterias individuais instaladas em
cada habitação, estes valores para ambas as comunidades, podem ser consultados no anexo A.

a)

b)

c)

d)

Figura 24 – Gráficos com os vários perfis e tarifas a estudar: a) perfis de geração para a
comunidade com 15 habitações; b) perfis de geração para a comunidade com 60 habitações; c)
perfis de consumo para ambas as comunidades; d) tarifas de compra e venda de energia;
Tabela 3 – Valores totais dos perfis de geração para comunidades de 15 e 60 habitações;
Energia consumida

Energia gerada no

Energia gerada no

(kWh)

Inverno (kWh)

Verão (kWh)

15 Habitações

166,43

132,66

251,42

60 Habitações

617,61

487,41

904,84

Controlo Coordenado de Armazenamento de Energia em Edifícios Residenciais

32

5.2 Análise de Resultados
Neste ponto serão analisadas as várias opções para duas comunidades, a primeira tendo 15
habitações, apresentada no ponto 5.2.1 e a segunda com 60 habitações, apresentada no ponto 5.2.2.
Em ambas as comunidades são apresentadas as análises de resultados quer para o inverno, quer
para o verão, comparando as principais diferenças entre as diferentes opções de armazenamento,
trocas de energia e custos.
O primeiro período sazonal, o inverno, carateriza-se por uma baixa geração de energia, o que pode
levar a haver períodos onde não se consegue satisfazer o consumo, sendo necessário recorrer à rede
e há a possibilidade de não haver exportação de energia.
O segundo período sazonal, o verão, é caraterizado por haver um período de geração maior, além
de haver maiores picos de energia gerada, ocorre também uma maior exportação de energia, menos
importação e a um menor consumo de energia a partir das baterias, em comparação com o inverno.

5.2.1 Comunidade com 15 Habitações
Neste ponto, serão analisadas as várias opções de armazenamento para um dia típico de inverno,
em janeiro, e um de verão, em julho, numa comunidade de 15 habitações. Este número é escolhido
de forma a se observarem os resultados numa comunidade com um número mais reduzido de
habitações, de forma a ser comparado, no futuro, com uma comunidade maior.

5.2.1.1 Período de Inverno
Na Figura 25 é apresentado o resultado da maximização do autoconsumo de uma comunidade sem
qualquer capacidade de armazenamento. Analisando o gráfico, verifica-se que, nos períodos onde
não há qualquer geração de energia, entre a 00:00 e 07:00 e entre 18:00 e 00:00, todo o consumo
de energia é satisfeito pela rede. A curva da importação começa a diminuir a partir das 07:00,
momento este onde o sistema fotovoltaico começa a produzir energia. Assim que o sistema
fotovoltaico produz mais do que consume, pelas 08:45, a rede deixa de fornecer energia às
habitações, o que leva à exportação da diferença de energia por parte da comunidade e,
consequentemente, uma remuneração. Os valores resultantes estão apresentados na Tabela 4.

Controlo Coordenado de Armazenamento de Energia em Edifícios Residenciais

33

Figura 25 – Resultados obtidos para um dia de inverno numa comunidade de 15 habitações,
relativo à “Maximização do Autoconsumo sem Armazenamento”.
Na Figura 26a é apresentado o gráfico de maximização do autoconsumo com armazenamento
individual, com um total de capacidade de 166,5 kWh e na Tabela 4, os resultados obtidos. Ao
invés do que acontece quando não há qualquer tipo de sistema de armazenamento, neste caso, o
consumo é satisfeito pelas baterias individuais. Isto acontece entre a 00:00 e as 07:00. A partir deste
período, começa a haver produção de energia por via dos painéis fotovoltaicos pelo que esta
produção se torna a principal forma de satisfazer o consumo, seguido das baterias e por fim é que
se recorre à importação de energia da rede. Pelo gráfico, percebe-se que as baterias vão
descarregando, evitando recorrendo à rede. Quando a geração de energia se torna suficiente para
satisfazer o consumo, período a partir das 08:45, o excesso é injetado nas baterias. Como observado
na Figura 26b, é verificado que as baterias não chegam a ser carregadas a 100%. Isto implica que
não há excedente de energia e, consequentemente, não haverá exportação. A partir das 16:00, o
consumo de energia volta a ser superior à geração, pelo que as habitações voltam a recorrer às
respetivas baterias e, por voltas das 22:15, recorrem também à importação de energia da rede.

a)

b)

Figura 26 – Resultados obtidos para um dia de inverno numa comunidade de 15 habitações,
relativo à “Maximização do Autoconsumo com Armazenamento Individual”: a) Gráfico relativo
às trocas de energia; b) Gráfico de barras do estado de carga médio das baterias.
A opção de maximização do autoconsumo com armazenamento comunitário com uma bateria com
capacidade de energia igual à opção anterior, 166,5 kWh, é apresentado na Figura 27a e os
resultados são apresentados na Tabela 4. Tal como na opção anterior, o consumo é satisfeito pelas
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baterias. Contudo, neste caso, a importação de energia da rede acontece mais tarde e por um período
de tempo mais curto. Como os perfis de geração e consumo são iguais à opção anterior, a quantidade
de energia injetada na bateria será igual e, tal como se verifica na Figura 27b, a bateria não chega
a estar totalmente carregada, pelo que não há exportação de energia para a rede, contudo, a
capacidade carregada é capaz de satisfazer totalmente o consumo até ao fim do dia, deixando a
bateria ainda com 32% de estado de carga.

a)

b)

Figura 27 – Resultados obtidos para um dia de inverno numa comunidade de 15 habitações,
relativo à “Maximização do Autoconsumo com Armazenamento Comunitário”: a) Gráfico
relativo às trocas de energia; b) Gráfico de barras do estado de carga médio das baterias.
Analisando a Tabela 4, é possível comparar os resultados para habitações com baterias individuais
e sem um sistema de armazenamento de energia. Na primeira opção, a energia presente em cada
bateria é consumida em períodos onde a geração não consegue satisfazer o consumo e, só quando
estas chegam ao estado mínimo de carga, é que se recorre à rede. Na segunda opção, quando não
há geração de energia suficiente, toda a energia consumida é importada da rede. Analisando a
tabela, numa comunidade sem armazenamento, 66,60% da energia consumida é importada da rede
enquanto que, com um sistema de armazenamento individual, 96,68% da energia consumida na
comunidade tem como remetente as respetivas baterias e a própria geração de cada habitação e
apenas 3,32% é proveniente da rede. Este último valor, em comparação ao caso sem
armazenamento, representa uma redução de 95,02%, o que resulta numa redução de custos de
compra de energia de 94,86%. Apesar da exportação de energia por parte da comunidade sem
armazenamento, onde todo o excesso de geração era enviado para a rede, a venda desta não
consegue colmatar a tarifa de compra de energia. Como neste dia não se foi capaz de carregar ao
máximo as baterias da comunidade, em momento nenhum houve excedente de energia gerada por
parte da comunidade com armazenamento, pelo que não houve exportação de energia para a rede.
Em comparação entre as duas possibilidades de armazenamento, as diferenças são mais notórias
nas trocas de energia com a bateria. No caso do armazenamento comunitário, houve 3,51% a mais
de trocas de energia com a bateria em comparação com o armazenamento individual, o que se
traduz em reduções de 98,36% quer de importação de energia da rede, quer de poupança de custos
de compra de energia em comparação à opção sem armazenamento. Comparando os dois tipos de
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armazenamento, o comunitário obteve uma redução de 67,03% de importação de energia da rede,
o que representa uma poupança de custos de compra de energia de 68,13%. Tal como no
armazenamento individual, neste dia de inverno também não houve exportação de energia para a
rede, pelo que não houve receita de venda de energia.
Tabela 4 – Resultados das simulações de maximização do autoconsumo das várias opções para
15 habitações num dia de inverno.
Tipo
Sem

Bcap

SoCf

Eexp

Eimp

Econ

Einj

Rexp

Cimp

kWh

%

kWh

kWh

kWh

kWh

€

€

-

-

77,08 110,85

-

-

4,10 17,71

Armazenamento
Armazenamento 166,50

33,8

0,00

5,52

105,33 77,08 0,00

0,91

32

0,00

1,82

109,03 77,08 0,00

0,29

32,3

0,00

6,44

104,41 77,08 0,00

0,91

Individual
Armazenamento 166,50
Comunitário
Bateria

143,40

Projetada
Lista de abreviações nas tabelas:
x

Bcap: Capacidade total de armazenamento das baterias;

x

SoCf: Estado de carga final (%);

x

Eexp: Energia exportada para a rede (kWh);

x

Eimp: Energia importada da rede (kWh);

x

Econ: Energia consumida proveniente da(s) bateria(s) (kWh);

x

Einj: Energia injetada na(s) bateria(s) (kWh);

x

Rexp: Receita da exportação de energia (€);

x

Cimp: Custo de importação de energia (€).

No parágrafo anterior, verificou-se que, um sistema de armazenamento comunitário traz mais
vantagens económicas em comparação com o individual, pois verifica-se que, com uma bateria
com a mesma capacidade que o total das 15 habitações, há menos energia importada da rede. Neste
caso, verifica-se essa diferença na maximização do autoconsumo devido às baterias individuais
atingirem mais depressa o mínimo de capacidade, tendo assim de recorrer à rede para importar
energia para satisfazer o próprio consumo. Da mesma forma, atingem também mais rápido o
máximo de estado de carga e o excesso de geração tem que ser injetado de forma individual nas
próprias baterias. Pelo contrário, no caso do armazenamento comunitário, além de haver
distribuição na descarga das baterias, há também uma compensação mesmo antes de ser necessário
recorrer a estas pois, nas habitações onde houver excesso de geração, este é prioritariamente
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distribuído por outras em falta. Só após todo o consumo ser satisfeito, é que o excesso é enviado
para a bateria, sendo assim mais vantajoso em comparação.
Com esta margem económica, verifica-se a possibilidade de se poder instalar uma bateria com
menor capacidade, até esta atingir os custos do total do armazenamento individual. Apesar dos
custos de energia serem superiores a uma bateria comunitária com maior capacidade, a redução do
investimento inicial e de custos de instalação tornam-se uma vantagem e melhoram a atratividade
económica da instalação. Para verificação de outras possíveis vantagens, a capacidade neste ponto
projetada será também analisada num dia de verão e assim comparar e verificar as diferenças com
capacidades totais superiores em épocas sazonais com características diferentes.
Dimensionou-se então uma bateria comunitária de forma a igualar os custos de compra de energia
de uma comunidade com armazenamento individual. Para isso, foram simulados valores de
armazenamento comunitário. Começando na capacidade total instalada, ou seja, 166,50 kWh com
o custo de importação de 0,29€, reduziu-se capacidade da bateria até a um mínimo de forma a que
esta obtenha o mesmo custo que a simulação do armazenamento individual, ou seja, 0,91€.
Calculou-se então a uma bateria com capacidade de armazenamento de 143,4 kWh, sendo os
resultados apresentados na Figura 28 e a curva de redução de capacidade na Figura 28c. Como a
solução apresentada teve uma redução de 13,87 % de capacidade instalada, a bateria descarrega
mais depressa, o que há maiores picos de energia importada à rede do que no armazenamento
individual. Contudo e, analisando a Tabela 4, é possível observar que, apesar desta solução importar
16,67% a mais de energia da rede do que o armazenamento individual, estes ocorrem em períodos
de manhã onde a tarifa é mais barata e, ao fim do dia, após recarregar durante o período diurno,
que, pela Figura 28b, se pode observar que não chega a carregar a 100%, consegue satisfazer todas
as horas de ponta, cheias e vazio normal, terminando o dia com um estado de carga de 32,3%.

a)
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c)
Figura 28 – Resultados obtidos para uma bateria comunitária otimizada, para um dia de inverno
numa comunidade de 15 habitações, relativo à “Maximização do Autoconsumo com
Armazenamento Comunitário”: a) Gráfico relativo às trocas de energia; b) Gráfico de barras do
estado de carga médio das baterias; c) Variação dos custos com a diminuição da capacidade da
bateria.

5.2.1.2 Período de Verão
Atendendo aos resultados relativos à opção sem armazenamento, na Figura 29, tal como aconteceu
no dia de inverno, o consumo, em períodos de não produção, é todo feito a partir de energia
importada da rede e nos restantes, é consumido o suficiente da geração e o excesso é vendido à
rede. A principal diferença, visto o consumo ser o mesmo, é a geração de energia, que é mais
elevada em relação ao inverno e ocorre num período mais alargado de tempo. Analisando a Figura
29 e a Tabela 5, é possível ver que ocorre entre o período das 05:00 às 20:00, com um pico de 8,046
kW por volta do 12:00, um pico 46,24 % superior ao de inverno. Assim sendo, não é necessário
recorrer tanto à rede, pelo que a importação de energia teve uma redução de 18,97% e os custos de
importação foram 31,45% menores. Com a elevada geração, há mais 126,79% de exportação de
energia, o que traz um aumento de 103,90% de receita.

Figura 29 – Resultados obtidos para um dia de verão numa comunidade de 15 habitações,
relativo à “Maximização do Autoconsumo sem Armazenamento”.
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Na Figura 30 são apresentados os resultados para o armazenamento individual, com as baterias a
terem a mesma capacidade de energia e na Tabela 5, os valores respetivos. Analisando o gráfico,
pode-se observar que, quer as baterias, quer a geração fotovoltaica garantem o consumo das
habitações, não sendo necessário recorrer à rede para importar energia durante o dia todo. Como a
geração de energia é maior e mais duradora do que no inverno, não é necessário recorrer tanto às
baterias, o que demonstra uma redução de 14,73% de energia consumida destas. Além disso, ainda
conseguem ser carregadas a 100%, o que, durante um período de tempo há excedente, que é vendido
à rede, trazendo 3,16 € de receita, deixando o estado de carga, ao fim do dia, em 62,20% de média
em todas as baterias.

a)

b)

Figura 30 – Resultados obtidos para um dia de verão numa comunidade de 15 habitações,
relativo à “Maximização do Autoconsumo com Armazenamento Individual”: a) Gráfico relativo
às trocas de energia; b) Gráfico de barras do estado de carga médio das baterias.
Na Figura 31 e na Tabela 5 é possível analisar os resultados relativos à bateria comunitária, também
esta com 166,5 kWh de capacidade. Como o consumo e a geração das habitações é igual ao caso
anterior, estes são equivalentes em termos de trocas de energia e receita pois as baterias não chegam
a descarregar até ao estado de carga mínimo para satisfazer o consumo. A principal diferença entre
ambos os armazenamentos é o carregamento da bateria comunitária ser mais rápido, enquanto que,
nas individuais, há um atraso de 45 minutos até todo os sistemas de armazenamento estarem
totalmente carregados.

a)

b)

Figura 31 – Resultados obtidos para um dia de verão numa comunidade de 15 habitações,
relativo à “Maximização do Autoconsumo com Armazenamento Comunitário”: a) Gráfico
relativo às trocas de energia; b) Gráfico de barras do estado de carga médio das baterias.
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Comparando, através da Tabela 5, a opção sem armazenamento e armazenamento individual, a
principal diferença é o facto de nas habitações com sistema de armazenamento, num dia de verão,
não haver importação de energia, o que, ao contrário da não posse de baterias, durante um dia é
possível haver lucro.
Como os resultados de ambos os armazenamentos com a mesma capacidade são idênticos, serão
então comparado estes valores de armazenamento individual com os resultados de verão de
armazenamento comunitário, mas com uma bateria com a capacidade projetada de forma ótima
num dia de inverno, com 143,4 kWh de capacidade de energia, tal como visto no ponto 5.2.1.1.
Assim, é possível ver o impacto que se obtém no verão com a redução máxima possível no inverno.
Os resultados para esta redução de capacidade de 13,87% podem ser observados na Figura 32 e na
Tabela 5. Como observado no período de inverno, esta bateria tinha algumas diferenças de trocas
de energia, mas conseguia obter os mesmos custos de energia que a das várias habitações. No
período de verão, esta bateria traz outras vantagens. Como há menos capacidade, em comparação
com o total individual, a bateria carrega mais depressa o que há mais excedente de energia,
exportando 17,31% a mais do que o armazenamento individual, equivalente a um lucro de venda
19,17% superior. Mesmo tendo uma capacidade mais baixa, esta, aliada à geração, consegue
satisfazer o consumo da comunidade, terminando o dia ainda com 56,1% de capacidade de carga
restante.
Tabela 5 – Resultados das simulações de maximização do autoconsumo das várias opções para
15 habitações num dia de verão.
Tipo
Sem

Bcap

SoCf

Eexp

Eimp

Econ

Einj

Rexp

Cimp

kWh

%

kWh

kWh

kWh

kWh

€

€

-

-

-

-

174,82 89,821

8,36 12,14

Armazenamento
Armazenamento 166,50

62,2

66,72

0,00

89,82

108,10 3,16

0,00

62,2

66,72

0,00

89,82

108,10 3,16

0,00

56,1

78,27

0,00

89,82

96,55

0,00

Individual
Armazenamento 166,50
Comunitário
Bateria

143,40

3,73

Projetada
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a)

b)

Figura 32 – Resultados obtidos para uma bateria comunitária otimizada, para um dia de verão
numa comunidade de 15 habitações, relativo à “Maximização do Autoconsumo com
Armazenamento Comunitário”: a) Gráfico relativo às trocas de energia; b) Gráfico de barras do
estado de carga médio das baterias.

5.2.2 Comunidade com 60 Habitações
Neste ponto, serão analisados as trocas de energia e os seus respetivos custos, quer para um dia de
inverno, quer para um dia de verão, numa comunidade quatro vezes maior do que a anterior, com
60 habitações. Este ponto tem como objetivo analisar as principais diferenças entre as várias opções
nas épocas sazonais e comparar os resultados com uma comunidade mais pequena, de forma a
concluir as possíveis vantagens de se aumentar o número de habitações numa comunidade.

5.2.2.1 Período de Inverno
Tal como no caso anterior, para a opção sem armazenamento, apresentado na Figura 33 e na Tabela
6, todas as trocas de energia são feitas exclusivamente com a rede. Analisando o gráfico, a
recorrência à rede começa a diminuir a partir das 07:00, hora a que começa a haver produção de
energia, chegando a haver exportação. A partir das 18:00, período onde deixa de haver produção,
volta a depender exclusivamente da rede. Comparando os resultados com os mesmos das 15
habitações, esta comunidade é 271,09% superior na totalidade de consumo, pelo que há um
aumento bastante idêntico em todas as opções, sendo estas de 273,01% de importação de energia à
rede e 272,90 % do seu respetivo custo, contudo houve também um aumento de 267,51% relativo
à exportação de energia, o que traz uma receita 267,32% superior.
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Figura 33 – Resultados obtidos para um dia de inverno numa comunidade de 60 habitações,
relativo à “Maximização do Autoconsumo sem Armazenamento”.
Na Figura 34, é apresentado os resultados para o armazenamento individual com 60 habitações,
com uma capacidade total das baterias de 619,70 kWh, 271,92% superior à comunidade anterior.
Comparando os gráficos com o mesmo caso com 15 habitações, verifica-se que a comunidade
começa a depender da rede mais cedo, o que há um maior período de importação de energia por
parte da manhã. A mesma dependência verifica-se ao fim do dia, onde as baterias começam a ficar
descarregadas mais cedo e de uma forma mais acentuada, onde, ao fim do dia, há mais energia a
ser importada da rede do que consumidas dos sistemas de armazenamento. Comparando resultados,
entre a Tabela 4 e Tabela 6, há um aumento de valores, contudo, não tão idênticos como no caso
sem armazenamento. Com o aumento das baterias em 271,92% e o consumo a ser 271,09% superior
à comunidade menor, verifica-se que a energia consumida a partir do armazenamento individual
teve um aumento de 270,20%. Atendendo ao facto de ter haver mais períodos de importação de
energia, verificou-se um aumento de 326,63% e 330,77% respetivamente à importação de energia
da rede e aos custos.

a)

b)

Figura 34 – Resultados obtidos para um dia de inverno numa comunidade de 60 habitações,
relativo à “Maximização do Autoconsumo com Armazenamento Individual”: a) Gráfico relativo
às trocas de energia; b) Gráfico de barras do estado de carga médio das baterias.
Os resultados para uma bateria comunitária com a mesma capacidade de energia que a totalidade
do armazenamento individual estão representados na Figura 35 e na Tabela 6. Também neste, as
baterias conseguem satisfazer o consumo durante grande parte da manhã, descarregando apenas
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totalmente às 08:45. A principal diferença é que, enquanto na comunidade de 15 habitações
conseguiu satisfazer o consumo até ao fim do dia, neste caso não consegue, começando a atingir o
mínimo de carga a partir das 23:45. Assim, e em comparação com a comunidade menor, onde houve
um aumento de 271,09% do consumo total, verificou-se um aumento de 273,48% de energia
consumida a partir da bateria, com o aumento de capacidade em 271,92%. A comunidade teve
também um aumento de energia importada e custos relativos a 243,96% e 248,28%,
respetivamente. Este aumento mostra-se vantajoso pois, além da energia importada e os seus custos
não terem a mesma percentagem de aumento que o aumento do consumo total, é também 82,67%
e 82,49% respetivamente menor que no caso com baterias individuais.

a)

b)

Figura 35 – Resultados obtidos para um dia de inverno numa comunidade de 60 habitações,
relativo à “Maximização do Autoconsumo com Armazenamento Comunitário”: a) Gráfico
relativo às trocas de energia; b) Gráfico de barras do estado de carga médio das baterias
Nesta comunidade, tal como na anterior, as diferenças entre ter ou não armazenamento são notáveis.
Verificando a Tabela 6, concluiu-se que, sem armazenamento, 66,95% da energia consumida é
proveniente da rede, enquanto que, com baterias individuais, apenas 3,81% é importada e 63,14%
é consumida por via das baterias, o que dá um total de energia consumida a partir das baterias e da
geração de 96,19%. A opção de armazenamento individual traz uma redução de 94,30% de energia
importada da rede e de 94,06% de custos de compra, valores estes bastante equivalentes à
comunidade com 15 habitações. Tal como verificado anteriormente, mesmo havendo exportação
de energia, esta não consegue colmatar os custos de compra.
Analisando a Tabela 6, verifica-se que, no armazenamento comunitário, apenas 1,01% do consumo
é satisfeito através da rede, enquanto que 65,93% é proveniente das baterias, com um total de
98,99% a ser satisfeito por estas juntamente com a geração. Isto representa uma redução de 73,42%
de energia importada e 74,23% de custos relativos quando comparado ao uso individual de
armazenamento e um aumento de 4,43% de consumo a partir da bateria comunitária. Em
comparação com uma comunidade com 15 habitações, esta solução apresenta diferenças positivas
de 6,39%, 6,10% e 0,92%, respetivamente.
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Tal como na comunidade mais pequena, também nesta se projetou uma bateria comunitária que
fosse capaz de garantir o consumo da comunidade ao custo de vários sistemas de armazenamento
individual. Tal como observado na Tabela 6, uma bateria com capacidade 17,88% menor, com
508,9 kWh, consegue, ao fim de um dia de inverno, obter os mesmos custos de 3,92€. Esta redução,
comparando com uma comunidade mais pequena, onde a redução foi de 13,87%, é 4,01% superior.
Analisando a Figura 36, é possível verificar que a bateria atinge o estado de carga mínimo mais
rápido, chegando a haver períodos onde apenas a rede providencia energia para satisfazer o
consumo. Pelo contrário, ao fim do dia, a bateria consegue satisfazer todo o consumo após o período
de geração de energia. Isto representa uma diferença inferior de 1,25% de consumo a partir da
bateria e uma diferença superior de 20,68% de energia importada, contudo, o período onde este
ocorre complementa com tarifas mais baixas.
Tabela 6 – Resultados das simulações de maximização do autoconsumo das várias opções para
60 habitações num dia de inverno.
Tipo
Sem

Bcap

SoCf

Eexp

Eimp

Econ

Einj

Rexp

Cimp

kWh

%

kWh

kWh

kWh

kWh

€

€

-

-

-

-

283,27 413,48

15,06 66,04

Armazenamento
Armazenamento 619,70

32,8

0,00

23,55

389,93 283,27

0,00

3,92

31,2

0,00

6,26

407,21 283,27

0,00

1,01

31,4

0,00

28,42

385,05 283,27

0,00

3,92

Individual
Armazenamento 619,70
Comunitário
Bateria

508,90

Projetada

a)
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c)
Figura 36 – Resultados obtidos para uma bateria comunitária otimizada, para um dia de inverno
numa comunidade de 60 habitações, relativo à “Maximização do Autoconsumo com
Armazenamento Comunitário”: a) Gráfico relativo às trocas de energia; b) Gráfico de barras do
estado de carga médio das baterias; c) Variação dos custos com a diminuição da capacidade da
bateria.

5.2.2.2 Período de Verão
Analisando a Figura 37, relativo à maximização do autoconsumo sem armazenamento, tal como
numa comunidade pequena, ocorre redução de energia importada e os seus custos de importação,
de 19,31% e 68,35% respetivamente, e um aumento na exportação e de receita, em comparação
com os valores de inverno, 59,22% e 97,14%, respetivamente. A comunidade teve um aumento de
consumo de 271,09% em comparação com uma comunidade menor, pelo que tem um aumento dos
valores anteriores, respetivamente, de 271,14%%, 271,83%, 255,14% e 255,14%.

Figura 37 – Resultados obtidos para um dia de verão numa comunidade de 60 habitações,
relativo à “Maximização do Autoconsumo sem Armazenamento”.
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Na Figura 38 e na Tabela 7, são verificados os valores para a totalidade de habitações numa
comunidade com armazenamento individual. Tal como no caso com uma comunidade pequena, o
maior período e a maior quantidade de energia gerada fazem com que não haja necessidade de
importar energia, reduzindo também a necessidade de recorrer tanto às baterias, onde se reduziu
em 14,44% o consumo a partir destas, havendo um período onde esta consegue carregar as baterias
a 100%, tal como observado na Figura 38b e ainda exportar e obter lucro. Analisando o gráfico na
Figura 38a, é possível observar que este e o da comunidade de 15 habitação são muito idênticos e,
com a Tabela 7, é possível verificar que, com uma totalidade de capacidade de baterias 270,94%
superior, a totalidade de energia consumida e injetada na bateria é também 271,43% e 271,77%
superior, valores muito idênticos ao aumento da capacidade e ao aumento de consumo total, sendo
este de 271,09%.

a)

b)

Figura 38 – Resultados obtidos para um dia de verão numa comunidade de 60 habitações,
relativo à “Maximização do Autoconsumo com Armazenamento Individual”: a) Gráfico relativo
às trocas de energia; b) Gráfico de barras do estado de carga médio das baterias.
No caso da bateria comunitária, cujos resultados estão apresentados na Figura 39, esta, tal como na
comunidade com menos habitações num dia de verão, apresenta um resultado muito idêntico ao
armazenamento individual. Também esta teve um aumento de 270,94% na capacidade de bateria e
271,09% no consumo total, o que apresenta um aumento na utilização da bateria de 271,02% e um
aumento na energia injetada de 271,77%. Na Tabela 7, é possível ver que a receita de exportação é
0,01€ menor, o que se deve a arredondamentos feitos pelo algoritmo. Comparando o resultado atual
com o resultado de inverno, é possível observar que este teve uma redução de 18,07% de consumo
a partir da bateria, pois grande parte deste é satisfeito pela geração de energia.
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a)

b)

Figura 39 – Resultados obtidos para um dia de verão numa comunidade de 60 habitações,
relativo à “Maximização do Autoconsumo com Armazenamento Comunitário”: a) Gráfico
relativo às trocas de energia; b) Gráfico de barras do estado de carga médio das baterias.
Tal como na comunidade anterior, também nesta a comparação entre haver ou não armazenamento
é significativa, com o facto não haver importação de energia, sendo todo o consumo satisfeito pelas
baterias e os seus respetivos painéis. Apesar da opção sem armazenamento exportar e render,
respetivamente, 183,54% e 187,42% em comparação com ambos os armazenamentos, analisando
através da Tabela 7, estes valores não são suficientes para colmatar a quantidade de energia
importada da rede.
Também como na comunidade mais pequena, os dois tipos de armazenamento, individual e
comunitário, com a mesma capacidade num dia de verão, apresentam os mesmos resultados finais.
Assim, será comparado o armazenamento individual com a bateria comunitária projetada no ponto
5.2.2.1, bateria esta 17,88% menor, com 508.9 kWh e que, num dia de inverno, apresentou os
mesmo custos de energia. Assim, e verificando os resultados obtidos para este sistema de
armazenamento comunitário, representado da Figura 40 e Tabela 7, pode-se verificar que, mesmo
com menor capacidade, a bateria e a geração de energia conseguem satisfazer o consumo, nunca
havendo necessidade de importar energia. Assim, não há necessidade de injetar tanta energia na
bateria, o que se traduziu numa redução de 13,79%, o que esta consegue ficar 100% carregada mais
rápido, o que, durante um período de tempo maior, consegue exportar e vender mais excedente.
Isto traduz-se em valores de lucro de 25,21% e 26,72% a mais, respetivamente.
Como visto no ponto 5.2.1.2, entre a bateria comunitária projetada e o armazenamento individual
numa comunidade de 15 habitações, a exportação de energia e a receita foram superiores 17,31%
e 19,17% respetivamente para a primeira opção. Comparando estes valores com a comunidade com
60 habitações, observa-se que esta maior obteve diferenças de lucro superiores, 7,9% e 7,64%, o
que verifica que, com o aumento de número de habitações numa comunidade, além de se ser
possível a colocação de uma bateria com maior diferença de percentagem, esta ainda se torna mais
rentável num dia de verão. Na bateria projetada para esta comunidade é possível analisar que, a
diferença entre a receita da energia exportada no dia de verão e o custo da energia injetada no
inverno é apenas 1,50% inferior em comparação com a mesma diferença de bateria comunitária
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com a mesma capacidade de energia do armazenamento individual inferior (9,17€ e 9,31€,
respetivamente).
Tabela 7 – Resultados das simulações de maximização do autoconsumo das várias opções para
60 habitações num dia de verão.
Tipo
Sem

Bcap

SoCf

Eexp

Eimp

Econ

Einj

Rexp

Cimp

kWh

%

kWh

kWh

kWh

kWh

€

€

-

-

-

-

620,85 333,62

29,69 45,14

Armazenamento
Armazenamento 619,70 62,20 218,96

0,00

333,62 401,88 10,33

0,00

0,00

333,61 401,88 10,32

0,00

0,00

333,61 346,48 13,09

0,00

Individual
Armazenamento 619,70 62,20 218,96
Comunitário
Bateria

508,90 54,00 274,36

Projetada

a)

b)

Figura 40 – Resultados obtidos para uma bateria comunitária otimizada, para um dia de verão
numa comunidade de 60 habitações, relativo à “Maximização do Autoconsumo com
Armazenamento Comunitário”: a) Gráfico relativo às trocas de energia; b) Gráfico de barras do
estado de carga médio das baterias.
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Capítulo 6 – Conclusões e Trabalho Futuro
6.1 Conclusões
Esta dissertação teve como objetivo a comparação entre dois conceitos de armazenamento de
energia numa comunidade, sendo estes o individual, onde cada habitação tem o seu próprio sistema
de baterias e gere individualmente a sua própria geração fotovoltaica, e o armazenamento de energia
comunitário, community storage, onde há a partilha de energia gerada e uma bateria conjunta.
Como referência, foram também comparados os resultados entre uma comunidade com sistemas
individuais e uma sem qualquer tipo de armazenamento. De forma a ser feita essas comparações,
desenvolveu-se um algoritmo para simular estas três opções, através da estratégia de maximização
do consumo, recebendo este informação sobre o número de habitações presente na comunidade, o
estado de carga inicial das baterias, os dados de geração e consumo por habitação e as tarifas de
compra e venda de energia. A esta informação, junta-se também a capacidade das baterias
instaladas por habitação, no caso de armazenamento individual, e a capacidade de energia da única
bateria presente no armazenamento comunitário.
Inicialmente, foi introduzido teoricamente o conceito de community storage, onde foram
apresentados vários estudos que explicam a tecnologia e mostram as vantagens entre os sistemas
de armazenamento tradicional, sendo as principais a redução da diferença entre a oferta e a procura
local, o aumento do autoconsumo, um melhor equilíbrio entre a geração e a procura e uma menor
independência da rede. Há também uma redução no consumo de energia nos horários de ponta, que
leva uma redução de custos de compra de energia.
Posteriormente, foi então desenvolvido o algoritmo para as três opções de maximização do
autoconsumo em comunidade, sendo estas sem armazenamento, com armazenamento individual e
com armazenamento comunitário. Após a devida implementação, foi simulado cada uma destas
três opções para duas comunidades com diferentes tamanhos, uma menor com 15 habitações e outra
maior com 60, considerando dois dias distintos, um no inverno e outro no verão.
Foi feita a comparação das comunidades com armazenamento individual com comunidades sem
armazenamento, e registou-se que, para uma capacidade total de baterias de 166,50 kWh numa
comunidade de 15 habitações e 619,70 kWh para uma comunidade com 60 habitações, num dia de
inverno, houve uma redução de importação de energia à rede de 95,02% e 94,30%, respetivamente.
No verão, registou-se que, quer a geração de energia, quer as baterias individuais instaladas nas
comunidades, ambas as comunidades com armazenamento conseguiam satisfazer o consumo e
ainda ter lucro a vender o excesso enquanto que, nas comunidades sem armazenamento, nos
períodos onde não ocorria geração, o consumo era satisfeito pela rede.
De seguida, verificou-se que, numa comunidade com armazenamento comunitário, para a mesma
capacidade numa só bateria que o total na mesma comunidade com sistemas individuais, 166,50
kWh em 15 habitações e 619,70 kWh, com 60 habitações, num dia de inverno obteve-se uma
redução de energia importada em comparação com o armazenamento individual de 67,03% e
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73,42%, respetivamente, o que trouxe uma redução de custos, também respetivos de 68,13% e
74,23%.
Num dia de verão, é observado que ambos os tipos de armazenamento têm a mesma prestação,
onde não houve importação de energia e ambos exportaram a mesma quantidade, obtendo ambos a
mesma receita. Como os valores de verão são idênticos, pelos valores de inverno, as reduções de
valores provam as vantagens económicas do conceito de community storage face ao
armazenamento individual. Isto deve-se ao facto de as baterias individuais atingirem mais rápido o
estado de carga mínimo, pelo que necessitam de recorrer à rede para satisfazer o consumo e também
de usarem o excesso de geração de forma individual, carregando as suas próprias baterias. O
armazenamento comunitário faz a gestão de distribuir o excesso de produção de umas habitações
para satisfazer o consumo de outras, recorrendo apenas à bateria se necessário. Assim, só quando
o consumo estiver satisfeito pela produção solar, é que o excesso é injetado numa única bateria.
Com estes resultados, verifica-se também que, quanto maior for a comunidade, maior é a redução
de energia importada.
Face a estas reduções de custos de importação, foi projetada, para cada uma das comunidades, num
sistema de armazenamento comunitário, uma bateria comunitária com uma capacidade menor, que
obtivesse os mesmos resultados no inverno de custo do armazenamento individual. Esta redução
de capacidade de energia numa só bateria traz vantagens de investimento inicial e custos de
instalação. Assim, para uma comunidade de 15 habitações, houve uma redução de 13,87%, pelo
que uma bateria de 143,40 kWh num sistema comunitário obteve os mesmos custos de importação
do total de capacidade de 166,50 kWh de baterias individuais. O mesmo caso aconteceu na
comunidade de 60 habitações, onde houve uma redução de 17,88%, passando de um total de
capacidade individual de 619,70 kWh para uma única bateria de 508,90 kWh.
Como os custos de inverno são os mesmos, analisando os resultados para um dia de verão, onde
não houve energia importada da rede em ambos os casos, observa-se que, o armazenamento
comunitário com a bateria projetada, em comparação com o individual, obteve receitas de
exportação de energia 19,17% superiores numa comunidade de 15 habitações e 26,72% superiores
numa de 60 habitações, pois uma bateria com menor capacidade atinge o estado de carga máximo
mais depressa, estando um período mais longo a exportar energia. Estes valores comprovam que,
não só uma bateria comunitária com menor capacidade tem o mesmo desempenho no inverno que
a totalidade de baterias numa comunidade, como, no verão, é possível em certos períodos a
obtenção de lucro a partir das receitas de exportação. Estes valores garantem também que, com o
aumento de habitações numa comunidade, a percentagem de lucro também é superior.
Com o aumento para uma comunidade quatro vezes superior à primeira analisada, uma com 60
habitações e outra com 15, houve também um aumento de capacidade total e de consumo total de
271,92% e 271,09%, respetivamente. Num dia de inverno, este aumento de tamanho da comunidade
levou a um aumento de energia importada nas três opções, pelo que, numa comunidade sem
armazenamento, esta foi proporcional face à percentagem do consumo, 273,01%. Contudo, na
opção de armazenamento individual, o aumento foi de 326,63% enquanto que na opção de
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armazenamento comunitário, apenas 243,96%. Como no dia de verão, nenhuma das duas opções
importou energia e ambas exportaram a mesma quantidade, comprova-se que, com o aumento do
tamanho da comunidade, os custos de energia tendem a diminuir.
Em suma, pode-se afirmar que, aliado a um sistema de gestão, qualquer sistema de armazenamento
numa comunidade, seja ele individual ou comunitário, é uma vantagem face à opção de não haver
nenhum. Contudo, entre a opção de haver um sistema de armazenamento, a opção de community
storage comprova-se como sendo uma solução com mais vantagens, não só sociais, como também
económicas, havendo a possibilidade da instalação de uma única bateria com menor capacidade.
No entanto, é necessário ter em consideração que todos as conclusões e resultados aqui obtidos e
apresentados dependem de vários fatores económicos, não só do valor das tarifas de compra e venda
de energia, como também das variações de perfis de produção de energia fotovoltaica e de consumo
residencial. Além dos fatores económicos, também deve ser levado em consideração que também
dependem da permissão da legislação, pois atualmente, o envio de excesso de energia entre
edifícios de entidade diferentes ainda não é possível.

6.2 Trabalho Futuro
Para possíveis trabalhos futuros, sugere-se a continuação do estudo do conceito de community
storage, com a aplicação de outras estratégias de controlo, aliado também de novas funcionalidades,
variáveis e objetivos. Apesar dos resultados irem ao encontro do esperado, é possível sempre
melhorar, pelo que a realização de novos estudos para mitigar custos seriam interessantes.
Acrescido a novas estratégias de controlo, o estudo e a análise numa base de tempo anual seria
interessante, com a introdução de variáveis anuais de consumo residencial, produção fotovoltaica
e tarifas de compra e venda de energia. Esta introdução, não só seria útil para a análise da variação
anual das trocas de energia como, acrescido de funções de investimento inicial, custos de instalação
e manutenção, um possível estudo técnico-económico e de previsão de payback.
Como trabalho futuro, é sugerido a aplicação para estudo e análise deste conceito com a introdução
de valores reais, obtidos a partir de comunidades ou bairros já existentes.
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Anexo A – Valores Aplicados por Habitação
Neste anexo, são apresentados os valores aplicados para o estudo e análise das simulações. Estão
presentes os perfis de geração, quer de verão, quer de inverno, e o consumo para cada habitação de
ambas as duas comunidades. Enquanto que os gráficos da comunidade menor, de 15 habitações,
estão presentes a totalidade de habitações, no caso da comunidade maior, com 60, foram divididos
em 3 gráficos com 20 habitações cada, de forma a separar as habitações de menor geração e
consumo, das intermédias e das mais elevadas.

A.1 Comunidade com 15 Habitações

Figura 41 – Perfis de consumo residencial de energia num dia por habitação na comunidade com
15 habitações;

Figura 42 – Perfis de geração de energia por habitação num dia de inverno na comunidade com
15 habitações;
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Figura 43 – Perfis de geração de energia por habitação num dia de verão, na comunidade com
15 habitações;

Figura 44 – Capacidade de energia das baterias por habitação na comunidade com 15
habitações;

A.2 – Comunidade com 60 Habitações

a)
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b)

c)
Figura 45 – Perfis de consumo por habitação na comunidade com 60 habitações, agrupados por
totalidade de energia consumida: a) habitações com consumo menor; b) habitações com
consumo intermédio; c) habitações com consumo superior;

a)
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b)

c)
Figura 46 – Perfis de geração num dia de inverno por habitação, na comunidade com 60
habitações, agrupados por totalidade de energia consumida: a) habitações com geração menor;
b) habitações com geração intermédia; c) habitações com geração superior;

a)

Controlo Coordenado de Armazenamento de Energia em Edifícios Residenciais

57

b)

c)
Figura 47 – Perfis de geração num dia de verão por habitação, na comunidade com 60
habitações, agrupados por totalidade de energia consumida: a) habitações com geração menor;
b) habitações com geração intermédia; c) habitações com geração superior;

Figura 48 - Capacidade de energia das baterias por habitação na comunidade com 60
habitações;
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Anexo B – Variáveis e Expressões Matemáticas
Tabela 8 - Variáveis e expressões matemáticas referentes a cada passo dos fluxogramas
Passo

Variáveis e expressões Matemáticas

1

Não aplicável/Start

2

Num_houses

3

4

SOC
ୣ୬ୣ୰ୟ୲୧୭୬ొ , N = {1, …, Num_houses}
ୣ୬ୣ୰ୟ୲୧୭୬̴୲୭୲ୟ୪̴୧୬ୢొୀσ ౝ౨౪ ǡ ,
ొ

5

6

ୣ୬ୣ୰ୟ୲୧୭୬̴୲୭୲ୟ୪ ൌ  σ
ଵ ୣ୬ୣ୰ୟ୲୧୭୬ొ ,
ୣ୬ୣ୰ୟ୲୧୭୬̴୲୭୲ୟ୪ሺ୲ሻ ൌ  σ
ଵ ୣ୬ୣ୰ୟ୲୧୭୬ొ ሺ୲ሻ ,
ୡ୭୬ୱ୳୫୮୲୧୭୬ొ , N = {1, …, Num_houses}
ୡ୭୬ୱ୳୫୮୲୧୭୬̴୲୭୲ୟ୪̴୧୬ୢొୀσ ౙ౩౫ౣ౦౪ ǡ ,
ొ

7

ୡ୭୫ୱ୳୫୮୲୧୭୬̴୲୭୲ୟ୪ ൌ  σ
ଵ ୡ୭୫ୱ୳୫୮୲୧୭୬ొ ,
ୡ୭୬ୱ୳୫୮୲୧୭୬̴୲୭୲ୟ୪ሺ୲ሻ ൌ  σ
ଵ ୡ୭୬ୱ୳୫୮୲୧୭୬ొ ሺ୲ሻ ,

8

Etariff

9

Esellprice

10
E_to_grid_total(t) = 0
E_from_grid_total(t) = 0
A

E_to_grid_total = 0
E_from_grid_total = 0
Cost_total = 0
Income_total = 0

A1

No_optimizationN, N = {1, …, Num_houses}

A2

E_from_grid(t) = 0
E_to_grid(t) = 0
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Cost(t) = 0
Income(t) = 0
ୢ୧ ሺሻ ൌ ୣ୬ୣ୰ୟ୲୧୭୬ొ ሺሻ െ  ୡ୭୬ୱ୳୫୮୲୧୭୬ొ ሺሻ
A3

Sim: Ediff (t) > 0
Não: Ediff (t) < 0

A4
A5

Ediff (t)
E_to_grid (t) = Ediff (t)
Income(t) = E_to_grid (t) * Esellprice

A6
E_to_grid_total(t) = E_to_grid_total(t) + E_to_grid(t)
E_from_grid_total(t) = E_from_grid_total(t) + E_from_grid(t)
A7

E_to_grid_total = E_to_grid_total + σ୲ଵ ̴̴ሺሻ
E_from_grid_total = E_from_grid_total + σ୲ଵ ̴̴ሺሻ
Cost_total = Cost_total + σ୲ଵ ሺሻ
Income_total = Income_total + σ୲ଵ  ሺሻ

A8

N=N+1, N < Num_houses

A9

Ediff (t)

A10

E_from_grid (t) = Ediff (t)
Cost(t) = E_to_grid (t) *Etariff
E_to_grid_total(t) = 0
E_from_grid_total(t) = 0
E_to_grid_total = 0
E_from_grid_total = 0
E_to_bat_total(t) = 0
E_from_bat_total(t) = 0

B

E_to_bat_total = 0
E_from_bat_total = 0
SOC_total = 0
SOC_total(t) = 0

Cost_total = 0
Income_total = 0
Bcapacity_total_final = 0Bcapacity_total_final + Bind_capacity_temp(t)

Btotal_capacity = 0
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B1

Max_individual_self_consuptionN, N = {1, …, Num_houses}
Bind_capacity
SOCind_temp(t) = SOC
Bind_capacity_temp(t) = Bind_capacity * SOC

B2

Ebat_to_100(t) = Bind_capacity - Bind_capacity_temp(t)
E_from_grid(t) = 0
E_to_grid(t) = 0
Cost(t) = 0
Income(t) = 0

B3

Não aplicável
ୢ୧ ሺሻ ൌ ୣ୬ୣ୰ୟ୲୧୭୬ొ ሺሻ െ  ୡ୭୬ୱ୳୫୮୲୧୭୬ొ ሺሻ

B4

Sim: Ediff (t) > 0
Não: Ediff (t) < 0

B5

SOCind_temp(t) =<1
E_to_grid (t) = Ediff (t)
E_to_bat = 0

B6

Bind_capacity_temp(t+1)= Bind_capacity_temp(t)
Bbat_to_100(t+1)= Bind_capacity - Bind_capacity_temp(t+1)
SOCind_temp(t+1)= Bind_capacity_temp(t+1) / Bind_capacity
Income(t) = E_to_grid (t) * Esellprice

B7

Ediff (t) <= Bbat_to_100(t)
E_to_grid (t) = 0
E_to_bat (t) = Ediff (t)

B8

Bind_capacity_temp(t+1)= Bind_capacity_temp(t) + Ediff (t)
Bbat_to_100(t+1)= Bind_capacity - Bind_capacity_temp(t+1)
SOCind_temp(t+1)= Bind_capacity_temp(t+1) / Bind_capacity
Income(t) = E_to_grid (t) * Esellprice
E_to_grid (t) = Ediff (t) - Ebat_to_100(t)
E_to_bat (t) = Ebat_to_100(t)

B9

Bind_capacity_temp(t+1)= Bind_capacity_temp(t) + Ediff (t)
Bbat_to_100(t+1)= Bind_capacity - Bind_capacity_temp(t+1)
SOCind_temp(t+1)= Bind_capacity_temp(t+1) / Bind_capacity
Income(t) = E_to_grid (t) * Esellprice

Controlo Coordenado de Armazenamento de Energia em Edifícios Residenciais

61

B10
E_to_grid_total(t) = E_to_grid_total(t) + E_to_grid(t)
E_from_grid_total(t) =E_from_grid_total(t) + E_from_grid(t)
E_to_grid_total = E_to_grid_total + σ୲ଵ ̴̴ሺሻ
E_from_grid_total = E_from_grid_total + σ୲ଵ ̴̴ሺሻ
E_to_bat_total(t) = E_to_bat_total(t) + E_to_bat(t)
E_from_bat_total(t) = E_from_bat_total(t) + E_from_bat(t)
B11

E_to_bat_total = E_to_bat_total + σ୲ଵ ̴̴ሺሻ
E_from_bat_total = E_from_bat_total + σ୲ଵ ̴̴ሺሻ
SOC_total = SOC_total + σ୲ଵ ୧୬ୢ̴୲ୣ୫୮ ሺሻ
SOC_total(t) = SOC_total(t) + SOCind_temp(t)

Cost_total = Cost_total + σ୲ଵ ሺሻ
Income_total = Income_total + σ୲ଵ  ሺሻ
Bcapacity_total_final = Bcapacity_total_final + Bind_capacity_temp(t)

Btotal_capacity = Btotal_capacity + Bind_capacity
B12

N=N+1, N < Num_houses

B13

0,3 < SOCind_temp(t) < 1
E_from_grid (t) = Ediff (t)
E_from_bat (t) = 0

B14

Bind_capacity_temp(t+1)= Bind_capacity_temp(t) + Ediff (t)
Bbat_to_100(t+1)= Bind_capacity - Bind_capacity_temp(t+1)
SOCind_temp(t+1)= Bind_capacity_temp(t+1) / Bind_capacity
Cost(t) = E_to_grid (t) *Etariff

B15

(Bind_capacity_temp(t) - Ediff (t)) ≥ ( 0,3 * Bind_capacity)
E_from_grid (t) = 0
E_from_bat (t) = Ediff (t)

B16

Bind_capacity_temp(t+1)= Bind_capacity_temp(t) - Ediff (t)
Bbat_to_100(t+1)= Bind_capacity - Bind_capacity_temp(t+1)
SOCind_temp(t+1)= Bind_capacity_temp(t+1) / Bind_capacity
Cost(t) = E_to_grid (t) *Etariff
E_from_grid (t) = Ediff (t) - E_from_bat (t)

B17

E_from_bat (t) = Bind_capacity_temp(t) – (0,3 * Bind_capacity)
Bind_capacity_temp(t+1)= Bind_capacity_temp(t) - E_from_bat (t)
Bbat_to_100(t+1)= Bind_capacity - Bind_capacity_temp(t+1)
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SOCind_temp(t+1)= Bind_capacity_temp(t+1) / Bind_capacity
Cost(t) = E_to_grid (t) *Etariff
C
C1

Bcom_capacity

C2

Passo 5

C3

Passo 7
Não Aplicável
Bcom_capacity
SOCcom_temp(t) = SOC
Bcom_capacity_temp(t) = Bcom_capacity * SOC

C4

Ebat_to_100(t) = Bcom_capacity – Bcom_capacity_temp(t)
E_from_grid(t) = 0
E_to_grid(t) = 0
Cost(t) = 0
Income(t) = 0
ୢ୧ ሺሻ ൌ ୣ୬ୣ୰ୟ୲୧୭୬̴ୡ୭୫ ሺሻ  െ  ୡ୭୬ୱ୳୫୮୲୧୭୬̴ୡ୭୫ ሺሻ

C5

Sim: Ediff (t) > 0
Não: Ediff (t) < 0

C6

SOCcom_temp(t) <1
E_to_grid (t) = Ediff (t)
E_to_bat = 0

C7

Bcom_capacity_temp(t+1)= Bcom_capacity_temp(t)
Bbat_to_100(t+1)= Bcom_capacity – Bcom_capacity_temp(t+1)
SOCcom_temp(t+1)= Bcom_capacity_temp(t+1) / Bcom_capacity
Income(t) = E_to_grid (t) * Esellprice

C8

Ediff (t) < Bbat_to_100(t)
E_to_grid (t) = 0
E_to_bat (t) = Ediff (t)

C9

Bcom_capacity_temp(t+1)= Bcom_capacity_temp(t) + Ediff (t)
Bbat_to_100(t+1)= Bcom_capacity – Bcom_capacity_temp(t+1)
SOCcom_temp(t+1)= Bcom_capacity_temp(t+1) / Bcom_capacity
Income(t) = E_to_grid (t) * Esellprice
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E_to_grid (t) = Ediff (t) - Ebat_to_100(t)
E_to_bat (t) = Ebat_to_100(t)
C10

Bcom_capacity_temp(t+1)= Bcom_capacity_temp(t) + Ediff (t)
Bbat_to_100(t+1)= Bcom_capacity – Bcom_capacity_temp(t+1)
SOCcom_temp(t+1)= Bcom_capacity_temp(t+1) / Bcom_capacity
Income(t) = E_to_grid (t) * Esellprice

C11

0,3 < SOCcom_temp(t) < 1
Bbat_to_100(t+1)= Bind_capacity - Bind_capacity_temp(t+1)
SOCind_temp(t+1)= Bind_capacity_temp(t+1) / Bind_capacity

C12

E_from_grid (t) = Ediff (t)
E_from_bat (t) = 0
Bind_capacity_temp(t+1)= Bind_capacity_temp(t) + Ediff (t)
Cost(t) = E_to_grid (t) *Etariff

C13

(Bcom_capacity_temp(t) - Ediff (t)) ≥ ( 0,3 * Bcom_capacity)
E_from_grid (t) = 0
E_from_bat (t) = Ediff (t)

C14

Bcom_capacity_temp(t+1)= Bcom_capacity_temp(t) - Ediff (t)
Bbat_to_100(t+1)= Bcom_capacity – Bcom_capacity_temp(t+1)
SOCcom_temp(t+1)= Bcom_capacity_temp(t+1) / Bcom_capacity
Cost(t) = E_to_grid (t) *Etariff
E_from_grid (t) = Ediff (t) - E_from_bat (t)
E_from_bat (t) = Bcom_capacity_temp(t) – (0,3 * Bcom_capacity)

C15

Bcom_capacity_temp(t+1)= Bcom_capacity_temp(t) - E_from_bat (t)
Bbat_to_100(t+1)= Bcom_capacity – Bcom_capacity_temp(t+1)
SOCcom_temp(t+1)= Bcom_capacity_temp(t+1) / Bcom_capacity
Cost(t) = E_to_grid (t) *Etariff
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Anexo C – Código desenvolvido em Matlab

C.1 “Início”
% 1 - INÍCIO
clear
clc
%% 2 - Leitura do número de habitações a estudar
Num_houses=inputdlg('Qual o número de habitações a simular?'); %pergunta
o número de habitações a estudar
Num_houses=str2double(Num_houses); %converte a string num número inteiro
NI=Num_houses/round(Num_houses); %Verifica se o número de habitações é
um número inteiro
if (Num_houses<=0)||(isnan(Num_houses)==1 || (NI~=1)) %verifica se o
número de habitações é um valor positivo e inteiro
while (Num_houses<=0) || (isnan(Num_houses)==1) || (NI~=1)
msgbox('Deve escolher um número de habitações com valor positivo
e inteiro', 'Erro','error');
pause(1);
Num_houses=inputdlg('Qual o número de habitações a simular?');
Num_houses=str2double(Num_houses);
NI=Num_houses/round(Num_houses);
end
end
pause(1);
%% 3 - Inserção das restrições da bateria: Declaração e exibição das
variáveis da capacidade de armazenamento e do
% estado de carga da bateria

% Declaração do estado de carga inicial
SOC=inputdlg('Qual é o estado de carga inicial da bateria (0.3-1)?');
%Pergunta ao utilizador qual o estado de carga inicial da bateria
SOC=str2double(SOC); %Converte a string em número
if (0.3>=SOC) || (SOC>1) || (isnan(SOC)== 1)%Verifica se o estado de
carga da bateria está compreendido entre 0.3 e 1 e se é um número
while (SOC<0.3) || (SOC>1) || (isnan(SOC)== 1)
msgbox('Deve escolher um número compreendido 0.3 e 1',
'Erro','error');
pause(1);
SOC=inputdlg('Qual é o estado de carga inicial da bateria (0.31)?');
SOC=str2double(SOC);
end
end
pause(0.1);
%Bcom_capacity_temp=Bcom_capacity*SOC; % Cálculo da energia que existe
na bateria
%SOCcom_temp=SOC;
%Ebat_to_100=Bcom_capacity-Bcom_capacity_temp;
%income=0;
%cost=0;
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%E_from_grid=0;
%E_to_grid=0;
%E_from_grid_total=0;
%E_to_grid_total=0;

%% 4 - Leitura dos dados da produção fotovoltaica
% Leitura dos dados da produção fotovoltaica
% Egen_excel=sprintf('Egeneration%d.xlsx',N); %cria uma variável em
forma de string com o nome do Excel, de forma a carregar a geração de
cada habitação
Egeneration_excel=readtable('Egeneration.xlsx'); %Leitura da
produção anual de uma residência em Portugal
Egeneration_excel=table2array(Egeneration_excel);
k=1;
for N=1:Num_houses
Egeneration{N}(:,1)=Egeneration_excel(:,1);
Egeneration{N}(:,2)=Egeneration_excel(:,1+k);
k=k+1;
end
gen_menu_title=sprintf('Em que formato estão organizados os dados da
produção fotovoltaica das %d habitações?',N);
alg=menu(gen_menu_title,'Dados de hora em hora','Dados de 15 em 15
min');
switch alg
case 1 % Dados de hora em hora - São calculados os valores a
cada 15min através de interpolação e extrapolação
for N=1:Num_houses
for i=1:24 % Criação das matrizes para interpolação
Einterp_x(i)=i*4; % primeira coluna da matriz, os valores de X.
são atribuídos o valor da hora correspondente*4
Einterp_v(i)=((Egeneration{N}(i,2))/4); % valores
correspondentes para f(X). Os valores são divididos por 4 pois é o
correspondente a esses 15min
end
for i=1:3 %para os primeiros 3 quartos de hora, são calculados
os dados através de extrapolação pois o primeiro valor da matriz é
4(01h00)
Egeneration_extrap(i)=interp1(Einterp_x,Einterp_v,i,'linear','extrap');
Egeneration_15min(i,1)=i;
Egeneration_15min(i,2)=Egeneration_extrap(i);
end
for i=4:96 %calculados os valores desde 4(01h00) a 96 (00h00)
através de interpolação
Egeneration_interp(i)=interp1(Einterp_x,Einterp_v,i,'linear');
Egeneration_15min(i,1)=i;
Egeneration_15min(i,2)=Egeneration_interp(i);
end
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Egeneration{N}=Egeneration_15min; %atribuição dos novos valores
à matriz Egeneration, por cada habitação
Egeneration_total_ind{N} = sum(Egeneration{N}(:,2)); %totalidade
do valor de geração de uma habitação
end
case 2 % Dados de 15 min em 15 min
for N=1:Num_houses
for i=1:96 %Criação das matrizes com valores a cada 15min
Egeneration_15min(i,1)=i;
Egeneration_15min(i,2)=Egeneration{N}(i,2);
end
Egeneration{N}=Egeneration_15min; %actualização da matriz com
os valores
Egeneration_total_ind{N} = sum(Egeneration{N}(:,2));
%totalidade do valor de geração de uma habitação
end
end

%% 5 - Somatório da geração total da comunidade
% somatório do total de geração da comunidade
Egeneration_total=0; %declaração do valor total de geração na comunidade
for N=1:Num_houses
n=numel(Egeneration{N}(:,2)); %verifica o número total de linhas na
coluna 2, referente ao total de geração por período
for i=1:n
Egeneration_total=Egeneration{N}(i,2) + Egeneration_total;
%somatório do total de geração. Soma a linha ao total anterior
end
end
%somatório da geração da comunidade a cada 15min
for i=1:96
Egeneration_total_no(i,1)=i;
Egeneration_total_no(i,2)=0;
end
for N=1:Num_houses
n=numel(Egeneration{N}(:,2)); %verifica o número total de linhas na
coluna 2, referente ao total de geração por período
for i=1:n
Egeneration_total_no(i,2)=Egeneration{N}(i,2) +
Egeneration_total_no(i,2); %somatório do total de geração. Soma a linha
ao total anterior
end
end

%% 6- Leitura dos dados do consumo energético por habitação
% Leitura dos dados do consumo energético
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%Econs_excel=sprintf('Econsumption%d.xlsx',Nc); %cria uma variável
em forma de string com o nome do Excel, de forma a carregar o consumo de
cada habitação
Econsumption_excel=readtable('Econsumption.xlsx'); % Leitura do
consumo diário de uma residência em Portugal
Econsumption_excel=table2array(Econsumption_excel);
k=1;
for Nc=1:Num_houses
% Inserção do perfil de consumo dos dias da semana
Econsumption{Nc}(:,1)=Econsumption_excel(:,1);
Econsumption{Nc}(:,2)=Econsumption_excel(:,1+k);
k=k+1;
end
con_menu_title=sprintf('Em que formato estão organizados os dados do
consumo energético das %d habitações?',Nc);
alg=menu(con_menu_title,'Dados de hora em hora','Dados de 15 em 15
min');
switch alg
case 1 % Dados de hora em hora - São calculados os valores a
cada 15min através de interpolação e extrapolação
for Nc=1:Num_houses
for i=1:24 % Criação das matrizes para interpolação
Einterp_x(i)=i*4; % primeira coluna da matriz, os valores de X.
são atribuídos o valor da hora correspondente*4
Einterp_v(i)=((Econsumption{Nc}(i,2))/4);% valores
correspondentes para f(X). Os valores são divididos por 4 pois é o
correspondente a esses 15min
end
for i=1:3 %para os primeiros 3 quartos de hora, são calculados
os dados através de extrapolação pois o primeiro valor da matriz é
4(01h00)
Econsumption_extrap(i)=interp1(Einterp_x,Einterp_v,i,'linear','extrap');
Econsumption_15min(i,1)=i;
Econsumption_15min(i,2)=Econsumption_extrap(i);
end
for i=4:96 %calculados os valores desde 4(01h00) a 96 (00h00)
através de interpolação
Econsumption_interp(i)=interp1(Einterp_x,Einterp_v,i,'linear');
Econsumption_15min(i,1)=i;
Econsumption_15min(i,2)=Econsumption_interp(i);
end
Econsumption{Nc}=Econsumption_15min; %atribuição dos novos
valores à matriz Econsumprion, por cada habitação
Econsumption_total_ind{Nc} = sum(Econsumption{Nc}(:,2));
%totalidade do valor de consumo de uma habitação
end
case 2 % Dados de 15 min em 15 min
for Nc=1:Num_houses
for i=1:96 %Criação das matrizes com valores a cada 15min
Econsumption_15min(i,1)=i;
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Econsumption_15min(i,2)=Econsumption{Nc}(i,2);
end
Econsumption{Nc}=Econsumption_15min;%actualização da matriz
com os valores
Econsumption_total_ind{Nc} = sum(Econsumption{Nc}(:,2));
%totalidade do valor de geração de uma habitação
end
end
%% 7 - Somatório do total de consumo da comunidade
% somatório do total de consumo da comunidade
Econsumption_total=0; %declaração do valor total de consumo na
comunidade
for Nc=1:Num_houses
n=numel(Econsumption{Nc}(:,2));
for i=1:n
Econsumption_total=Econsumption{Nc}(i,2) + Econsumption_total;
%somatório do total de geração. Soma a linha ao total anterior
end
end
%somatório do consumo total da comunidade a cada 15min
for i=1:n
Econsumption_total_no(i,1)=i;
Econsumption_total_no(i,2)=0;
end
for Nc=1:Num_houses
n=numel(Econsumption{Nc}(:,2)); %verifica o número total de linhas
na coluna 2, referente ao total de geração por período
for i=1:n
Econsumption_total_no(i,2)=Econsumption{Nc}(i,2) +
Econsumption_total_no(i,2); %somatório do total de geração. Soma a linha
ao total anterior
end
end
%disp(Econsumption_total_no);
%% 8 - Leitura dos dados da compra de energia à rede
% Leitura dos dados das tarifas de compra de eletricidade
% Leitura da tarifa bi-horária
Etariff=readtable('Etariff.xlsx');
Etariff=table2array(Etariff);
alg=menu('Em que formato estão organizados os dados da tarifa de compra
de eletricidade?','Dados de hora em hora','Dados de 15 em 15 min');
switch alg
case 1 % Dados de hora em hora - São calculados os valores a cada
15min através de interpolação e extrapolação
for i=1:24 % Criação das matrizes para interpolação
Einterp_x(i)=i*4; % primeira coluna da matriz, os valores de
X. são atribuídos o valor da hora correspondente*4
Einterp_v(i)=(Etariff(i,2)); % valores correspondentes para
f(X)
end
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for i=1:3 %para os primeiros 3 quartos de hora, são calculados
os dados através de extrapolação pois o primeiro valor da matriz é
4(01h00)
Etariff_extrap(i)=interp1(Einterp_x,Einterp_v,i,'linear','extrap');
Etariff_15min(i,1)=i;
Etariff_15min(i,2)=Etariff_extrap(i);
end
for i=4:96 %calculados os valores desde 4(01h00) a 96 (00h00)
através de interpolação
Etariff_interp(i)=interp1(Einterp_x,Einterp_v,i,'linear');
Etariff_15min(i,1)=i;
Etariff_15min(i,2)=Etariff_interp(i);
end
Etariff=Etariff_15min; %atribuição dos novos valores à matriz
%disp(Etariff);

case 2 % Dados de 15 min em 15 min
for i=1:96 % Criação das matrizes com valores de 15min
Etariff_15min(i,1)=i;
Etariff_15min(i,2)=Etariff(i,2);
end
Etariff=Etariff_15min;%actualização da matriz com os valores
end
%% 9 - Leitura dos dados de venda de energia à rede
% Leitura dos dados das tarifas de compra de eletricidade
% Leitura da tarifa bi-horária
Esellprice=readtable('Esellprice.xls');
Esellprice=table2array(Esellprice);
alg=menu('Em que formato estão organizados os dados da tarifa de
venda de eletricidade?','Dados de hora em hora','Dados de 15 em 15
min');
switch alg
case 1 % Dados de hora em hora - São calculados os valores a
cada 15min através de interpolação e extrapolação
for i=1:24 % Criação das matrizes para interpolação
Einterp_x(i)=i*4; % primeira coluna da matriz, os valores de X.
são atribuídos o valor da hora correspondente*4
Einterp_v(i)=(Esellprice(i,2));% valores correspondentes para
f(X)
end
for i=1:3 %para os primeiros 3 quartos de hora, são calculados
os dados através de extrapolação pois o primeiro valor da matriz é
4(01h00)
Esellprice_extrap(i)=interp1(Einterp_x,Einterp_v,i,'linear','extrap');
Esellprice_15min(i,1)=i;
Esellprice_15min(i,2)=Esellprice_extrap(i);
end
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for i=4:96 %calculados os valores desde 4(01h00) a 96 (00h00)
através de interpolação
Esellprice_interp(i)=interp1(Einterp_x,Einterp_v,i,'linear');
Esellprice_15min(i,1)=i;
Esellprice_15min(i,2)=Esellprice_interp(i);
end
Esellprice=Esellprice_15min;%atribuição dos novos valores à
matriz

case 2 % Dados de 15 min em 15 min
for i=1:96 % Criação das matrizes com valores a cada 15min
Esellprice_15min(i,1)=i;
Esellprice_15min(i,2)=Esellprice(i,2);
end
Esellprice=Esellprice_15min;%actualização da matriz com os
valores
end
%% 10 - Escolha da solução a adotar
% O utilizador opta, de entre a maximização do autoconsumo, sem
armazenamento, com armazenamento individual e armazenamento
alg=0;
while alg~=4 %deixa o menu ligado para escolha de mais opções
alg=menu('Prima o que pretende efectuar','Maximização do autoconsumo sem
armazenamento','Maximização do autoconsumo com armazenamento
individual','Maximização do autoconsumo com armazenamento comunitário',
'Fechar Menu');
switch alg
case 1 % A - Maximização do autoconsumo sem armazenamento
disp('Escolheu Maximização do autoconsumo sem armazenamento')
%Ediff_pos=0;
%Ediff_neg=0;
E_to_grid_total_com=0; %declaração da variável para futuro
cálculo da totalidade de energia exportada para a rede
E_from_grid_total_com=0; %declaração da variável para futuro
cálculo da totalidade de energia importada à rede
income_total=0; %declaração da variável para futuro cálculo da
totalidade de receitas de energia exportada
cost_total=0; %declaração da variável para futuro cálculo da
totalidade de receitas de energia importada
% declaração das matrizes a cada 15min como variáveis para
criação de gráficos
for i=1:96
E_to_grid_total_no(i,1)=i;
E_from_grid_total_no(i,1)=i;
E_to_grid_total_no(i,2)=0;
E_from_grid_total_no(i,2)=0;
end
%% A1 - Não otimização da habitação N
% De forma a calcular os valores por habitação, é criado um loop
% onde é chamada a função "no_optimization", de forma a calcular
a
% a maximização do autoconsumo sem armazenamento e, depois,
fazer
% os cálculos de modo a simular a totalidade da comunidade
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for N1=1:Num_houses
%chamada da função para a habitação N
[E_to_grid_ind,E_from_grid_ind,E_to_grid_ind_no,E_from_grid_ind_no,cost_
ind,income_ind]=no_optimization(Egeneration{N1},Econsumption{N1},N1,Etar
iff,Esellprice);
%apresentação dos resultados da habitação N
fprintf('Resultados obtidos para a habitação %d: \n',N1);
fprintf('Energia total consumida: %0.1f
Wh\n',Econsumption_total_ind{N1});
fprintf('Energia total gerada: %0.1f
Wh\n',Egeneration_total_ind{N1});
fprintf('Energia exportada para a rede: %0.1f
Wh\n',E_to_grid_ind);
fprintf('Energia importada à rede: %0.1f
Wh\n',E_from_grid_ind);
fprintf('Custo da importação de energia: %0.2f
€\n',cost_ind);
fprintf('Receita da exportação de energia: %0.2f
€\n\n',income_ind);
% A8 - cálculo dos valores para a comunidade. À habitação
calculada
% anteriormente (N-1), é somado os valores da habitação N
E_to_grid_total_com=E_to_grid_total_com + E_to_grid_ind;
%valor total da energia exportada
E_from_grid_total_com=E_from_grid_total_com +
E_from_grid_ind; %valor total da energia importada
E_to_grid_total_no(:,2)=E_to_grid_total_no(:,2) +
E_to_grid_ind_no(:,2); %matriz total a cada 15min da energia exportada
E_from_grid_total_no(:,2)=E_from_grid_total_no(:,2)+E_from_grid_ind_no(:
,2);%matriz total a cada 15min da energia importaa
cost_total=cost_total+cost_ind;%valor total do custo de
importação
income_total=income_total+income_ind; %valor total da
receita de exportação
end
%disp(E_from_grid_total_no);
%apresentação dos resultados da comunidade
fprintf('Resultados obtidos para a comunidade: %%\n');
fprintf('Energia total consumida: %0.1f
Wh\n',Econsumption_total);
fprintf('Energia total gerada: %0.1f
Wh\n',Egeneration_total);
fprintf('Energia exportada para a rede: %0.1f
Wh\n',E_to_grid_total_com);
fprintf('Energia importada à rede: %0.1f
Wh\n',E_from_grid_total_com);
fprintf('Custo da importação de energia: %0.2f
€\n',cost_total);
fprintf('Receita da exportação de energia: %0.2f
€\n\n',income_total);
%% Criação dos gráficos para maximização do autoconsumo sem
armazenamento
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% criação do gráfico com os valores totais de energia a cada
15min
figure
set(gcf, 'Position', [500, 100, 800, 600])
h1=subplot(2,2,[1 2]);
plot(Egeneration_total_no(:,1),Egeneration_total_no(:,2))
hold on
plot(Econsumption_total_no(:,1),Econsumption_total_no(:,2))
plot(E_to_grid_total_no(:,1),E_to_grid_total_no(:,2))
plot(E_from_grid_total_no(:,1),E_from_grid_total_no(:,2))
title(['Maximização do autoconsumo sem armazenamento
(',num2str(Num_houses),' habitações)'])
xlabel('Horas do dia (h)');
xticks([4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68
72 76 80 84 88 92 96])
xticklabels({'1','2','3','4','5','6','7','8','9','10','11','12','13','14
','15','16','17','18','19','20','21','22','23','24'})
ylabel('Potência (W)');
legend('Geração','Consumo','Exportação','Importação');
xlim([1 96])
ylim auto
hold off
% criação de texto para apresentação dos resultados da
comunidade
h2=subplot(2,2,4);
box on;
set(gca,'xcolor',get(gcf,'color'));
set(gca,'xtick',[]);
set(gca,'ycolor',get(gcf,'color'));
set(gca,'ytick',[]);
title('Dados relativos à comunidade')
text(0, 0.93, sprintf('Energia total consumida: %0.3f
kWh\n',(Econsumption_total/1000)),'Parent', h2);
text(0, 0.84, sprintf('Energia total gerada: %0.3f
kWh\n',(Egeneration_total/1000)),'Parent', h2);
text(0, 0.75, sprintf('Energia exportada para a rede:
%0.3f kWh\n',(E_to_grid_total_com/1000)),'Parent', h2);
text(0, 0.66, sprintf('Energia importada à rede: %0.3f
kWh\n',(E_from_grid_total_com/1000)),'Parent', h2);
text(0, 0.57, sprintf('Receita da exportação de energia:
%0.2f €\n',income_total),'Parent', h2);
text(0, 0.48, sprintf('Custo da importação de energia:
%0.2f €\n',cost_total),'Parent', h2);

case 2 % B - Maximização do autoconsumo com armazenamento individual
disp('Escolheu Maximização do autoconsumo com armazenamento
individual')
E_to_grid_total_com=0; %declaração da variável para futuro
cálculo da totalidade de energia exportada para a rede
E_from_grid_total_com=0; %declaração da variável para futuro
cálculo da totalidade de energia importadaa rede
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E_to_bat_total_com=0; %declaração da variável para futuro
cálculo da totalidade de energia utilizada para carregar a bateria
E_from_bat_total_com=0; %declaração da variável para futuro
cálculo da totalidade de energia utilizada da bateria
SOC_total=0; %declaração da variável para futuro cálculo do
estado de carga final nas baterias
Btotal_capacity_final=0; %declaração da variável para futuro
cálculo de energia restante nas baterias de todas as habitações
income_total=0; %declaração da variável para futuro cálculo da
totalidade de receitas de energia exportada
cost_total=0; %declaração da variável para futuro cálculo da
totalidade de custo de energia importada
Btotal_capacity=0;
for i=1:96
E_to_grid_total_no(i,1)=i;
E_from_grid_total_no(i,1)=i;
E_to_bat_total_no(i,1)=i;
E_from_bat_total_no(i,1)=i;
E_to_grid_total_no(i,2)=0;
E_from_grid_total_no(i,2)=0;
E_to_bat_total_no(i,2)=0;
E_from_bat_total_no(i,2)=0;
SOC_total_no(i,1)=i;
SOC_total_no(i,2)=0;
end
%% B1 Armazenamento individual da habitação 1
% De forma a calcular os valores por habitação, é criado um loop
onde é chamada a função "max_individual_storage", de forma a calcular
amaximização do autoconsumo sem armazenamento e, depois, fazeros
cálculos de modo a simular a totalidade da comunidade
Bmenu=menu('De que forma serão inseridas as capacidades das
baterias individuais?','Através do Excel','Manualmente');
switch Bmenu
case 1
Bind_menu=1;
Bind_capacity_excel=readtable('Ind_battery.xlsx');
Bind_capacity_excel=table2array(Bind_capacity_excel);
case 2
Bind_menu=2;
Bind_capacity_excel=0;
end
for N1=1:Num_houses
%chamada da função
[E_to_grid_ind, E_from_grid_ind, E_to_bat_ind,
E_from_bat_ind,E_to_grid_ind_no,E_from_grid_ind_no,E_to_bat_ind_no,E_fro
m_bat_ind_no,SOC_ind,Bind_capacity_final,cost_ind,income_ind,SOC_ind_no,
Bind_capacity]=max_individual_storage(Egeneration{N1}, Econsumption{N1},
SOC, N1,Etariff,Esellprice,Bind_menu,Bind_capacity_excel);
%apresentação dos resultados da habitação N
fprintf('Resultados obtidos para a habitação %d: \n',N1);
fprintf('Energia consumida: %0.1f
Wh\n',Econsumption_total_ind{N1});
fprintf('Energia gerada: %0.1f
Wh\n',Egeneration_total_ind{N1});
fprintf('Energia exportada para a rede: %0.1f
Wh\n',E_to_grid_ind);
fprintf('Energia importada à rede: %0.1f
Wh\n',E_from_grid_ind);
fprintf('Capacidade da bateria: %0.1f Wh\n',Bind_capacity);
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fprintf('Energia injetada nas baterias: %0.1f
Wh\n',E_to_bat_ind);
fprintf('Energia consumida das baterias: %0.1f
Wh\n',E_from_bat_ind);
fprintf('Estado final de carga das baterias: %0.1f
%%\n',(SOC_ind)*100);
fprintf('Energia restante nas baterias: %0.2f
Wh\n',Bind_capacity_final);
fprintf('Custo da importação de energia: %0.2f
€\n',cost_ind);
fprintf('Receita da exportação de energia: %0.2f
€\n\n',income_ind);
%B12 cálculo dos valores para a comunidade. À habitação
calculada anteriormente (N-1), é somado os valores da habitação N
E_to_grid_total_com=E_to_grid_total_com + E_to_grid_ind;
E_from_grid_total_com=E_from_grid_total_com +
E_from_grid_ind;
E_to_grid_total_no(:,2)=E_to_grid_total_no(:,2) +
E_to_grid_ind_no(:,2);
E_from_grid_total_no(:,2)=E_from_grid_total_no(:,2)+E_from_grid_ind_no(:
,2);
E_to_bat_total_com=E_to_bat_total_com + E_to_bat_ind;
E_from_bat_total_com=E_from_bat_total_com + E_from_bat_ind;
E_to_bat_total_no(:,2)=E_to_bat_total_no(:,2) +
E_to_bat_ind_no(:,2);
E_from_bat_total_no(:,2)=E_from_bat_total_no(:,2)+E_from_bat_ind_no(:,2)
;
SOC_total=SOC_total+SOC_ind;
Btotal_capacity_final=Btotal_capacity_final+Bind_capacity_final;
cost_total=cost_total+cost_ind;
income_total=income_total+income_ind;
SOC_total_no(:,2)=SOC_total_no(:,2)+SOC_ind_no(:,2);
Btotal_capacity=Btotal_capacity+Bind_capacity;
end
%apresentação dos resultados da habitação N
fprintf('Resultados obtidos para a comunidade: \n');
fprintf('Energia total consumida: %0.1f
Wh\n',Econsumption_total);
fprintf('Energia total gerada: %0.1f
Wh\n',Egeneration_total);
fprintf('Energia exportada para a rede: %0.1f
Wh\n',E_to_grid_total_com);
fprintf('Energia importada à rede: %0.1f
Wh\n',E_from_grid_total_com);
fprintf('Capacidade da bateria: %0.1f
Wh\n',Btotal_capacity);
fprintf('Energia injetada nas baterias: %0.1f
Wh\n',E_to_bat_total_com);
fprintf('Energia consumida das baterias: %0.1f
Wh\n',E_from_bat_total_com);
fprintf('Estado final de carga das baterias (média): %0.1f
%%\n',((SOC_total/Num_houses)*100)); %para apresentação do estado de
carga da comunidade, é feita uma média de todas as habitações
fprintf('Energia restante nas baterias: %0.2f
Wh\n',Btotal_capacity_final);
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fprintf('Custo da importação de energia: %0.2f
€\n',cost_total);
fprintf('Receita da exportação de energia: %0.2f
€\n\n',income_total);
%% Criação dos gráficos para maximização do autoconsumo com
armazenamento individual
% criação do gráfico com os valores totais de energia a cada
15min
figure
set(gcf, 'Position', [500, 100, 800, 600])
h1=subplot(2,2,[1 2]);
plot(Egeneration_total_no(:,1),Egeneration_total_no(:,2))
hold on
plot(Econsumption_total_no(:,1),Econsumption_total_no(:,2))
plot(E_to_grid_total_no(:,1),E_to_grid_total_no(:,2))
plot(E_to_bat_total_no(:,1),E_to_bat_total_no(:,2))
plot(E_from_grid_total_no(:,1),E_from_grid_total_no(:,2))
plot(E_from_bat_total_no(:,1),E_from_bat_total_no(:,2))
title(['Maximização do autoconsumo com armazenamento
individual (',num2str(Num_houses),' habitações)'])
xlabel('Horas do dia (h)');
xticks([4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68
72 76 80 84 88 92 96])
xticklabels({'1','2','3','4','5','6','7','8','9','10','11','12','13','14
','15','16','17','18','19','20','21','22','23','24'})
ylabel('Potência (W)');
legend('Geração','Consumo','Exportação','Energia
injectada nas baterias','Importação','Energia extraida das baterias');
xlim([1 96])
ylim auto
hold off
% criação do gráfico de barras com os valores da
variação do estado de carga a cada 15min
h3=subplot(2,2,3);
bar(SOC_total_no(:,1),((SOC_total_no(:,2)*100)/Num_houses),'FaceColor',[
0.239215686917305 0.149019613862038 0.658823549747467]);
ylabel('Estado de carga (média) (%)');
xlabel('Horas (h)');
xticks([4 20 40 60 80 96])
xticklabels({'1','5','10','15','20','24',})
xlim([1 96])
ylim([1 100])
% criação de texto para apresentação dos resultados da
comunidade
h2=subplot(2,2,4);
box off;
set(gca,'xcolor',get(gcf,'color'));
set(gca,'xtick',[]);
set(gca,'ycolor',get(gcf,'color'));
set(gca,'ytick',[]);
title('Dados relativos à comunidade')

Controlo Coordenado de Armazenamento de Energia em Edifícios Residenciais

76

text(0, 0.94, sprintf('Energia total consumida: %0.2f
kWh\n',(Econsumption_total/1000)),'Parent', h2);
text(0, 0.85, sprintf('Energia total gerada: %0.2f
kWh\n',(Egeneration_total/1000)),'Parent', h2);
text(0, 0.76, sprintf('Energia exportada para a rede:
%0.2f kWh\n',(E_to_grid_total_com/1000)),'Parent', h2);
text(0, 0.67, sprintf('Energia importada à rede: %0.2f
kWh\n',(E_from_grid_total_com/1000)),'Parent', h2);
text(0, 0.58, sprintf('Energia consumida das baterias:
%0.2f kWh\n',(E_from_bat_total_com/1000)),'Parent', h2);
text(0, 0.49, sprintf('Capacidade total das baterias:
%0.2f kWh\n',(Btotal_capacity/1000)),'Parent', h2);
text(0, 0.40, sprintf('Energia injetada nas baterias:
%0.2f kWh\n',(E_to_bat_total_com/1000)),'Parent', h2);
text(0, 0.31, sprintf('Estado final de carga das
baterias (média): %0.1f %%\n',((SOC_total/Num_houses))*100),'Parent',
h2);
text(0, 0.22, sprintf('Energia restante nas baterias:
%0.2f kWh\n',(Btotal_capacity_final/1000)),'Parent', h2);
text(0, 0.13, sprintf('Receita da exportação de energia:
%0.2f €\n',income_total),'Parent', h2);
text(0, 0.04, sprintf('Custo da importação de energia:
%0.2f €\n',cost_total),'Parent', h2);
case 3 % C - Maximização do autoconsumo com armazenamento
comunitário
disp('Escolheu Maximização do autoconsumo com armazenamento
comunitário')
%% C1 Declaração da capacidade da bateria comunitária
Bcom_capacity=inputdlg(['Qual é a capacidade de armazenamento da
bateria comunitária (1kWh- ', num2str(20*Num_houses),'kWh)?']);
%Pergunta ao utilizador qual a capacidade de armazenamento da bateria
Bcom_capacity=str2double(Bcom_capacity); %Converte a string em
número
if (1>Bcom_capacity) || (Bcom_capacity>(20*Num_houses)) ||
(isnan(Bcom_capacity)== 1) %Verifica se a capacidade da bateria está
compreendida entre 1kWh e 20 kWh e se é um número
while (Bcom_capacity<1) || (Bcom_capacity>(20*Num_houses))
|| (isnan(Bcom_capacity)== 1)
msgbox(['Deve escolher um número compreendido entre 1kWh e
',num2str(20*Num_houses),'kWh'], 'Erro','error');
pause(1);
Bcom_capacity=inputdlg(['Qual é a capacidade de
armazenamento da bateria (1kWh- ',num2str(20*Num_houses),'kWh)?']);
Bcom_capacity=str2double(Bcom_capacity);
end
end
Bcom_capacity=Bcom_capacity*1000;
pause(0.1);
%% declaração dos valores a zero
for i=1:96
E_to_grid_total_no(i,1)=i;
E_from_grid_total_no(i,1)=i;
E_to_bat_total_no(i,1)=i;
E_from_bat_total_no(i,1)=i;
E_to_grid_total_no(i,2)=0;
E_from_grid_total_no(i,2)=0;
E_to_bat_total_no(i,2)=0;
E_from_bat_total_no(i,2)=0;
end
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%% C4 Armazenamento comunitário
% É chamada a função "max_community_storage de forma a calcular
os valores totais com apenas 1 bateria
[E_to_grid_com, E_from_grid_com, E_to_bat_com,
E_from_bat_com,E_to_grid_com_no,E_from_grid_com_no,E_to_bat_com_no,E_fro
m_bat_com_no,SOC_com,Bcom_capacity_final,cost_com,income_com,SOC_com_no]
=max_community_storage(Egeneration_total_no,Econsumption_total_no,SOC,Bc
om_capacity,Etariff,Esellprice);
%cálculo dos valores para posterior apresentação
E_to_grid_total_com=E_to_grid_com;
E_from_grid_total_com=E_from_grid_com;
E_to_grid_total_no(:,2)=E_to_grid_com_no(:,2);
E_from_grid_total_no(:,2)=E_from_grid_com_no(:,2);
E_to_bat_total_com=E_to_bat_com;
E_from_bat_total_com=E_from_bat_com;
E_to_bat_total_no(:,2)=E_to_bat_com_no(:,2);
E_from_bat_total_no(:,2)=E_from_bat_com_no(:,2);
%representação dos valores obtidos para o estudo comunitário
fprintf('Resultados obtidos para a comunidade: %%\n');
fprintf('Energia total consumida: %0.1f
Wh\n',Econsumption_total);
fprintf('Energia total gerada: %0.1f
Wh\n',Egeneration_total);
fprintf('Energia exportada para a rede: %0.1f
Wh\n',E_to_grid_total_com);
fprintf('Energia importada à rede: %0.1f
Wh\n',E_from_grid_total_com);
fprintf('Energia injetada na bateria: %0.1f
Wh\n',E_to_bat_total_com);
fprintf('Energia consumida da bateria: %0.1f
Wh\n',E_from_bat_total_com);
fprintf('Capacidade da bateria: %0.1f Wh\n',Bcom_capacity);
fprintf('Estado final de carga das baterias: %0.1f
%%\n',(SOC_com*100));
fprintf('Energia restante nas baterias: %0.2f
Wh\n',Bcom_capacity_final);
fprintf('Custo da importação de energia: %0.2f
€\n',cost_com);
fprintf('Receita da exportação de energia: %0.2f
€\n\n',income_com);
%% Criação dos gráficos para maximização do autoconsumo com
armazenamento comunitário
% criação do gráfico com os valores totais de energia a cada
15min
figure
set(gcf, 'Position', [500, 100, 800, 600])
h1=subplot(2,2,[1 2]);
plot(Egeneration_total_no(:,1),Egeneration_total_no(:,2))
hold on
plot(Econsumption_total_no(:,1),Econsumption_total_no(:,2))
plot(E_to_grid_total_no(:,1),E_to_grid_total_no(:,2))
plot(E_to_bat_total_no(:,1),E_to_bat_total_no(:,2))
plot(E_from_grid_total_no(:,1),E_from_grid_total_no(:,2))
plot(E_from_bat_total_no(:,1),E_from_bat_total_no(:,2))
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title(['Maximização do autoconsumo com armazenamento
comunitário (',num2str(Num_houses),' habitações)'])
xlabel('Horas do dia (h)');
xticks([4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68
72 76 80 84 88 92 96])
xticklabels({'1','2','3','4','5','6','7','8','9','10','11','12','13','14
','15','16','17','18','19','20','21','22','23','24'})
ylabel('Potência (W)');
legend('Geração','Consumo','Exportação','Energia
injectada na bateria','Importação','Energia extraida da bateria');
xlim([1 96])
ylim auto
hold off
% criação do gráfico de barras com os valores da
variação do estado de carga a cada 15min
h3=subplot(2,2,3);
bar(SOC_com_no(:,1),SOC_com_no(:,2)*100,'FaceColor',[0.239215686917305
0.149019613862038 0.658823549747467]);
ylabel('Estado de carga (%)');
xlabel('Horas (h)');
xticks([4 20 40 60 80 96])
xticklabels({'1','5','10','15','20','24',})
xlim([1 96])
ylim([1 100])
% criação de texto para apresentação dos resultados da
comunidade
h2=subplot(2,2,4);
box off;
set(gca,'xcolor',get(gcf,'color'));
set(gca,'xtick',[]);
set(gca,'ycolor',get(gcf,'color'));
set(gca,'ytick',[]);
title('Dados relativos à comunidade')
text(0, 0.94, sprintf('Energia total consumida: %0.2f
Wh\n',(Econsumption_total/1000)),'Parent', h2);
text(0, 0.85, sprintf('Energia total gerada: %0.2f
kWh\n',(Egeneration_total/1000)),'Parent', h2);
text(0, 0.76, sprintf('Energia exportada para a rede:
%0.2f kWh\n',(E_to_grid_total_com/1000)),'Parent', h2);
text(0, 0.67, sprintf('Energia importada à rede: %0.2f
kWh\n',(E_from_grid_total_com/1000)),'Parent', h2);
text(0, 0.58, sprintf('Energia consumida da bateria:
%0.2f kWh\n',(E_from_bat_total_com/1000)),'Parent', h2);
text(0, 0.49, sprintf('Capacidade da bateria: %0.2f
kWh\n',(Bcom_capacity/1000)),'Parent', h2);
text(0, 0.40, sprintf('Energia injetada na bateria:
%0.2f kWh\n',(E_to_bat_total_com/1000)),'Parent', h2);
text(0, 0.31, sprintf('Estado final de carga da bateria:
%0.1f %%\n',(SOC_com*100)),'Parent', h2);
text(0, 0.22, sprintf('Energia restante na bateria:
%0.2f kWh\n',(Bcom_capacity_final/1000)),'Parent', h2);
text(0, 0.13, sprintf('Receita da exportação de energia:
%0.2f €\n',income_com),'Parent', h2);
text(0, 0.04, sprintf('Custo da importação de energia:
%0.2f €\n',cost_com),'Parent', h2);
case 4 % Termina o programa
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end
end

C.2 Opção “Sem Armazenamento”
%% A - Maximização do autoconsumo sem armazenamento
%Função de Maximização do autoconsumo sem armazenamento
function[E_to_grid_ind,E_from_grid_ind,E_to_grid_ind_no,E_from_grid_ind_
no,cost_ind,income_ind]=no_optimization(Egeneration,Econsumption,N1,Etar
iff,Esellprice);
%% A2 - Criação da verificação a cada 15min e declaração das funções a 0
E_to_grid=zeros(96,2); %tem-se de colocar no passo A10
Ediff_neg=zeros(96,2);
%% declaração dos valores a zero
for i=1:96
E_from_grid(i,1)=1;
E_from_grid(i,2)=0;
E_to_grid(i,1)=1;
E_to_grid(i,2)=0;
Ediff(i,1)=i;
Ediff=zeros(i,2); %declaração dos valores da primeira coluna a zero
end
cost(1)=0;
income(1)=0;
%% A3 Nesse instante, a geração é superior ao consumo?
for i=1:96
Ediff(i,2)=Egeneration(i,2) - Econsumption(i,2); %A4
if Ediff(i,2)>0 % A3 Sim - verificação se a geração é superior ao
consumo
%A4
%A5 - Venda de energia à rede
E_to_grid(i,2)=Ediff(i,2);
income(i)=(E_to_grid(i,2)/1000)*Esellprice(i,2);
end
if Ediff(i,2)<0 % A3 Não - verificação se o consumo é superior à
geração
Ediff(i,2)=abs(Ediff(i,2));
%A9
%A10 Compra de energia à rede
E_from_grid(i,2)=Ediff(i,2);
cost(i)=(E_from_grid(i,2)/1000)*Etariff(i,2);
end
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end

%% criação dos valores a transferir da função
% valores a aparecer individualmente por habitação
E_to_grid_ind=sum(E_to_grid(:,2));
E_from_grid_ind=sum(E_from_grid(:,2));
cost_ind=sum(cost(:));
income_ind=sum(income(:));

%valores para representação gráfica
E_to_grid_ind_no=E_to_grid;
E_from_grid_ind_no=E_from_grid;
end

C.3 Opção “Armazenamento Individual”
%% B - Maximização do autoconsumo com armazenamento individual
%Função de Maximização do autoconsumo com armazenamento individual
function[E_to_grid_ind, E_from_grid_ind, E_to_bat_ind,
E_from_bat_ind,E_to_grid_ind_no,E_from_grid_ind_no,E_to_bat_ind_no,E_fro
m_bat_ind_no,SOC_ind,Bind_capacity_final,cost_ind,income_ind,SOC_ind_no,
Bind_capacity]=max_individual_storage(Egeneration, Econsumption, SOC,
N1,Etariff,Esellprice,Bind_menu,Bind_capacity_excel)
%% B2 Declaração da capacidade da bateria
%É utilizada a mesmo código utilizado para declaração da bateria
comunitária
if Bind_menu == 1
Bind_capacity=Bind_capacity_excel(1,N1+1);
if (1>Bind_capacity) || (Bind_capacity>20) ||
(isnan(Bind_capacity)== 1) %Verifica se a capacidade da bateria está
compreendida entre 1kWh e 20 kWh e se é um número
msgbox(['Deve escolher um número compreendido entre 1kWh e 20kWh
na habitação ',num2str(N1)], 'Erro','error');
pause (1);
return
end
Bind_capacity=Bind_capacity*1000;
%disp(Bind_capacity);
end
if Bind_menu==2
Bind_capacity=inputdlg(['Qual é a capacidade de armazenamento da
bateria individual da habitação ',num2str(N1),' (1kWh- 20kWh)?']);
%Pergunta ao utilizador qual a capacidade de armazenamento da bateria
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Bind_capacity=str2double(Bind_capacity); %Converte a string em
número
if (1>Bind_capacity) || (Bind_capacity>20) ||
(isnan(Bind_capacity)== 1) %Verifica se a capacidade da bateria está
compreendida entre 1kWh e 20 kWh e se é um número
while (Bind_capacity<1) || (Bind_capacity>20) ||
(isnan(Bind_capacity)== 1)
msgbox('Deve escolher um número compreendido entre 1kWh e
20kWh', 'Erro','error');
pause(1);
Bind_capacity=inputdlg('Qual é a capacidade de armazenamento da
bateria (1kWh- 20kWh)?');
Bind_capacity=str2double(Bind_capacity);
end
end
Bind_capacity=Bind_capacity*1000;
pause(0.1);
end
%%
SOCind_temp(1)=SOC;%declaração do estado de carga atual
Bind_capacity_temp(1)=Bind_capacity*SOCind_temp(1); % Cálculo da energia
que existe na bateria
Ebat_to_100(1)=Bind_capacity - Bind_capacity_temp(1); %cálculo da
energia restante na bateria

%Declarações das variáveis a zero
for i=1:96
E_to_grid(i,1)=i;
E_to_grid(i,2)=0;
E_from_grid(i,1)=i;
E_from_grid(i,2)=0;
E_to_bat(i,1)=i;
E_to_bat(i,2)=0;
E_from_bat(i,1)=i;
E_from_bat(i,2)=0;
end
cost(1)=0;
income(1)=0;
%% B4 - Nesse instante, a geração é superior ao consumo?
for i=1:96
Ediff(i,2)=Egeneration(i,2) - Econsumption(i,2);
if Ediff(i,2)>0 % B4 - Sim: verificação se a geração é superior ao
consumo
%B5 O estado de carga é inferior a 100%?
if SOCind_temp(i) >= 1 % B5 - Não: o estado de carga é 100%
%B6 O excesso de energia produzida é enviado para a rede
%disp(SOCind_temp(i));
%disp(Bind_capacity_temp(i));
E_to_grid(i,2)=Ediff(i,2);
E_to_bat(i,2)=0;
Bind_capacity_temp(i+1)=Bind_capacity_temp(i);
Ebat_to_100(i+1)=Bind_capacity - Bind_capacity_temp(i+1);
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SOCind_temp(i+1)=Bind_capacity_temp(i+1)/Bind_capacity;
income(i)=(E_to_grid(i,2)/1000)*Esellprice(i,2);
end
if SOCind_temp(i)<1 && SOCind_temp(i)>=0.3 %B5 - sim:
de carga está compreendido entre 30% e 100%
%B7 o excesso de energia é superior ao necessa´rio
carregar a bateria?
if Ediff(i,2)<=Ebat_to_100(i) %B7 - Não: o excesso
todo na bateria
%B8 o excesso é todo utilizado para carregar a

o etsado
para
"cabe"
bateria

%disp(SOCind_temp(i));
%disp(Bind_capacity_temp(i));
E_to_grid(i,2)=0;
E_to_bat(i,2)=Ediff(i,2);
Bind_capacity_temp(i+1)=Bind_capacity_temp(i)+Ediff(i,2);
Ebat_to_100(i+1)=Bind_capacity Bind_capacity_temp(i+1);
SOCind_temp(i+1)=Bind_capacity_temp(i+1)/Bind_capacity;
income(i)=(E_to_grid(i,2)/1000)*Esellprice(i,2);
end
%B7 - Sim: o excesso consegue carregar a bateria até aos
100%
if Ediff(i,2)>Ebat_to_100(i)
%B9 o excesso é todo utilizado para carregar a bateria
%disp(SOCind_temp(i));
%disp(Bind_capacity_temp(i));
E_to_grid(i,2)=Ediff(i,2)-Ebat_to_100(i);
E_to_bat(i,2)=Ebat_to_100(i);
Bind_capacity_temp(i+1)=Bind_capacity;
Ebat_to_100(i+1)=Bind_capacity Bind_capacity_temp(i+1);
SOCind_temp(i+1)=Bind_capacity_temp(i+1)/Bind_capacity;
income(i)=(E_to_grid(i,2)/1000)*Esellprice(i,2);
end
end
end
if Ediff(i,2)<0 % B4 - Não verificação se o consumo é superior a
geraçao
Ediff(i,2)=abs(Ediff(i,2)); %tornar o valor da diferença
positivo
% B13: o estado de carga da bateria está compreendido entre
30% e 100%
if SOCind_temp(i)<=0.3 % B13 - não: o estado de carga é 30%
%B14 - a bateria mão fornece energia e a diferença entre o
consumo e a geração é fornecido pela rede
%disp(SOCind_temp(i));
%disp(Bind_capacity_temp(i));
E_from_grid(i,2)=Ediff(i,2);
E_from_bat(i,2)=0;
Bind_capacity_temp(i+1)=Bind_capacity_temp(i);
Ebat_to_100(i+1)=Bind_capacity - Bind_capacity_temp(i+1);
SOCind_temp(i+1)=Bind_capacity_temp(i+1)/Bind_capacity;
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cost(i)=(E_from_grid(i,2)/1000)*Etariff(i,2);
end
if SOCind_temp(i)>0.3 && SOCind_temp(i)<=1 %B13 Sim: a bateria
está entre 30% e 100%
%B15: a bateria consegue fornecer a diferença entre o
consumo e a geração?
if (Bind_capacity_temp(i)-Ediff(i,2))>=(0.3*Bind_capacity)
%B15 Sim: a bateria consegue fornecer a diferença
%B16 : a bateria fornece toda a diferença entre o
consumo e a geração
%disp(SOCind_temp(i));
%disp(Bind_capacity_temp(i));
E_from_grid(i,2)=0;
E_from_bat(i,2)=Ediff(i,2);
Bind_capacity_temp(i+1)=Bind_capacity_temp(i)Ediff(i,2);
Ebat_to_100(i+1)=Bind_capacity Bind_capacity_temp(i+1);
SOCind_temp(i+1)=Bind_capacity_temp(i+1)/Bind_capacity;
cost(i)=(E_from_grid(i,2)/1000)*Etariff(i,2);
end
if (Bind_capacity_temp(i)-Ediff(i,2))<(0.3*Bind_capacity)
%B14 não: a bateria fornece até 30% e o restante é fornecido pela rede
%B17 a energia disponível na bateria é consumida e a
diferença é fornecida pela rede
E_from_bat(i,2)=Bind_capacity_temp(i)(0.3*Bind_capacity);
E_from_grid(i,2)=Ediff(i,2) - E_from_bat(i,2);
Bind_capacity_temp(i+1)=Bind_capacity_temp(i)E_from_bat(i,2);
Ebat_to_100(i+1)=Bind_capacity Bind_capacity_temp(i+1);
SOCind_temp(i+1)=Bind_capacity_temp(i+1)/Bind_capacity;
cost(i)=(E_from_grid(i,2)/1000)*Etariff(i,2);
end
end
end
end
%% criação dos valores a transferir da função
% valores a aparecer individualmente
E_to_grid_ind=sum(E_to_grid(:,2));
E_from_grid_ind=sum(E_from_grid(:,2));
E_to_bat_ind=sum(E_to_bat(:,2));
E_from_bat_ind=sum(E_from_bat(:,2));
SOC_ind=SOCind_temp(i);
Bind_capacity_final=Bind_capacity_temp(i);
cost_ind=sum(cost(:));
income_ind=sum(income(:));
%valores para representação gráfica
E_to_grid_ind_no=E_to_grid;
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E_from_grid_ind_no=E_from_grid;
E_to_bat_ind_no=E_to_bat;
E_from_bat_ind_no=E_from_bat;
for i=1:96
SOC_ind_no(i,1)=i;
SOC_ind_no(i,2)=SOCind_temp(i);
end

end

C.4 Opção “Armazenamento Comunitário”
%% C - Maximização do autoconsumo com armazenamento comunitário
%Função de Maximização do autoconsumo com armazenamento comunitário
function [E_to_grid_com, E_from_grid_com, E_to_bat_com,
E_from_bat_com,E_to_grid_com_no,E_from_grid_com_no,E_to_bat_com_no,E_fro
m_bat_com_no,SOC_com,Bcom_capacity_final,cost_com,income_com,SOC_com_no]
=max_community_storage(Egeneration,Econsumption,SOC,Bcom_capacity,Etarif
f,Esellprice)
SOCcom_temp(1)=SOC;%declaração do estado de carga atual
Bcom_capacity_temp(1)=Bcom_capacity*SOCcom_temp(1); % Cálculo da energia
que existe na bateria
Ebat_to_100(1)=Bcom_capacity - Bcom_capacity_temp(1); %cálculo da
energia restante na bateria
%Declarações das variáveis a zero
for i=1:96
E_to_grid(i,1)=i;
E_to_grid(i,2)=0;
E_from_grid(i,1)=i;
E_from_grid(i,2)=0;
E_to_bat(i,1)=i;
E_to_bat(i,2)=0;
E_from_bat(i,1)=i;
E_from_bat(i,2)=0;
end
cost(1)=0;
income(1)=0;
%C4 Nesse instante, a geração é superior ao consumo?
for i=1:96
Ediff(i,2)=Egeneration(i,2) - Econsumption(i,2);

if Ediff(i,2)>0 %C5 - Sim: verificação se a geração é superior ao
consumo
%C6 O estado de carga é inferior a 100%?
if SOCcom_temp(i) >= 1 % C6 - Não: o estado de carga é 100%
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%C7
%disp(SOCcom_temp(i));
%disp(Bcom_capacity_temp(i));
E_to_grid(i,2)=Ediff(i,2);
E_to_bat(i,2)=0;
Bcom_capacity_temp(i+1)=Bcom_capacity_temp(i);
Ebat_to_100(i+1)=Bcom_capacity - Bcom_capacity_temp(i+1);
SOCcom_temp(i+1)=Bcom_capacity_temp(i+1)/Bcom_capacity;
income(i)=(E_to_grid(i,2)/1000)*Esellprice(i,2);
end
if SOCcom_temp(i)<1 && SOCcom_temp(i)>=0.3 %C6 - sim: o etsado
de carga está compreendido entre 30% e 100%
%C8 o excesso de energia é superior ao necessa´rio para
carregar a bateria?
if Ediff(i,2)<=Ebat_to_100(i)%C8 - Não: o excesso "cabe"
todo na bateria
%C9 o excesso é todo utilizado para carregar a bateria
%disp(SOCcom_temp(i));
%disp(Bcom_capacity_temp(i));
E_to_grid(i,2)=0;
E_to_bat(i,2)=Ediff(i,2);
Bcom_capacity_temp(i+1)=Bcom_capacity_temp(i)+Ediff(i,2);
Ebat_to_100(i+1)=Bcom_capacity Bcom_capacity_temp(i+1);
SOCcom_temp(i+1)=Bcom_capacity_temp(i+1)/Bcom_capacity;
income(i)=(E_to_grid(i,2)/1000)*Esellprice(i,2);
end
%C8 - Sim: o excesso consegue carregar a bateria até aos
100%
if Ediff(i,2)>Ebat_to_100(i)
%C10 o excesso é todo utilizado para carregar a bateria
%disp(SOCcom_temp(i));
%disp(Bcom_capacity_temp(i));
E_to_grid(i,2)=Ediff(i,2)-Ebat_to_100(i);
E_to_bat(i,2)=Ebat_to_100(i);
Bcom_capacity_temp(i+1)=Bcom_capacity;
Ebat_to_100(i+1)=Bcom_capacity Bcom_capacity_temp(i+1);
SOCcom_temp(i+1)=Bcom_capacity_temp(i+1)/Bcom_capacity;
income(i)=(E_to_grid(i,2)/1000)*Esellprice(i,2);
end
end
end
if Ediff(i,2)<0 % C5 - Não verificação se o consumo é superior a
geraçao
Ediff(i,2)=abs(Ediff(i,2));
% C11: o estado de carga da bateria está compreendido entre
30% e 100%
if SOCcom_temp(i)<=0.3 % C11 - não: o estado de carga é 30%
%C12 - a bateria mão fornece energia e a diferença entre o
consumo e a geração é fornecido pela rede
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%disp(SOCcom_temp(i));
%disp(Bcom_capacity_temp(i));
E_from_grid(i,2)=Ediff(i,2);
E_from_bat(i,2)=0;
Bcom_capacity_temp(i+1)=Bcom_capacity_temp(i);
Ebat_to_100(i+1)=Bcom_capacity - Bcom_capacity_temp(i+1);
SOCcom_temp(i+1)=Bcom_capacity_temp(i+1)/Bcom_capacity;
cost(i)=(E_from_grid(i,2)/1000)*Etariff(i,2);
end
if SOCcom_temp(i)>0.3 && SOCcom_temp(i)<=1 %B10 Sim: a bateria
está entre 30% e 100%
%C13: a bateria consegue fornecer a diferença entre o
consumo e a geração?
if (Bcom_capacity_temp(i)-Ediff(i,2))>=(0.3*Bcom_capacity)
%C13 Sim: a bateria consegue fornecer a diferença
%C14 : a bateria fornece toda a diferença entre o
consumo e a geração
%disp(SOCcom_temp(i));
%disp(Bcom_capacity_temp(i));
E_from_grid(i,2)=0;
E_from_bat(i,2)=Ediff(i,2);
Bcom_capacity_temp(i+1)=Bcom_capacity_temp(i)Ediff(i,2);
Ebat_to_100(i+1)=Bcom_capacity Bcom_capacity_temp(i+1);
SOCcom_temp(i+1)=Bcom_capacity_temp(i+1)/Bcom_capacity;
cost(i)=(E_from_grid(i,2)/1000)*Etariff(i,2);
end
if (Bcom_capacity_temp(i)-Ediff(i,2))<(0.3*Bcom_capacity)
%C13 não: a bateria fornece até 30% e o restante é fornecido pela rede
%C15 a energia disponível na bateria é consumida e a
diferença é fornecida pela rede
E_from_bat(i,2)=Bcom_capacity_temp(i)(0.3*Bcom_capacity);
E_from_grid(i,2)=Ediff(i,2) - E_from_bat(i,2);
Bcom_capacity_temp(i+1)=Bcom_capacity_temp(i)E_from_bat(i,2);
Ebat_to_100(i+1)=Bcom_capacity Bcom_capacity_temp(i+1);
SOCcom_temp(i+1)=Bcom_capacity_temp(i+1)/Bcom_capacity;
cost(i)=(E_from_grid(i,2)/1000)*Etariff(i,2);
end
end
end
end

%% criação dos valores a transferir da função
% valores a aparecer como comunidade
E_to_grid_com=sum(E_to_grid(:,2));
E_from_grid_com=sum(E_from_grid(:,2));
E_to_bat_com=sum(E_to_bat(:,2));
E_from_bat_com=sum(E_from_bat(:,2));
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SOC_com=SOCcom_temp(i);
Bcom_capacity_final=Bcom_capacity_temp(i);
cost_com=sum(cost(:));
income_com=sum(income(:));

%valores a aparecer nos gráficos
E_to_grid_com_no=E_to_grid;
E_from_grid_com_no=E_from_grid;
E_to_bat_com_no=E_to_bat;
E_from_bat_com_no=E_from_bat;
for i=1:96
SOC_com_no(i,1)=i;
SOC_com_no(i,2)=SOCcom_temp(i);
end

end
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