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1. Introdução 

Nas últimas décadas os Sistemas Eléctricos de 
Energia (SEE) evoluíram para um paradigma de 
operação mais descentralizado, o que tem facilitado a 
crescente integração de Produção Distribuída (PD). 
Paralelamente à integração de PD nas redes MT e AT, 
o aparecimento de novas tecnologias de geração em 
pequena escala, usualmente designadas por Micro-
Geradores (MG), ter despertado especial atenção, uma 
vez que podem ser encaradas como uma solução para 
fazer face aos aumentos de consumo, bem como pelos 
serviços auxiliares de sistema que podem oferecer [1]. 
Neste contexto, um novo paradigma de operação dos 
SEE – a Micro-Rede (MR) – encontra-se em franco 
desenvolvimento. Uma MR corresponde a uma rede 
de BT à qual são ligadas pequenas unidades de MG 
(pilhas de combustível, microturbinas, painéis solares 
fotovoltaicos, pequenos geradores eólicos, unidades 
de armazenamento de energia, etc.). Um 
aproveitamento eficiente dos MG pode trazer 
benefícios efectivos à operação do sistema, quer em 
termos de redução de perdas e descongestionamento 
de ramos, quer ao nível de melhorias de qualidade de 
serviço e deferimento de investimentos ao nível do 
reforço de redes. Para além destas vantagens, uma 
MR apresenta-se ao SEE convencional como uma 
célula extremamente flexível, quando dotada dos 
convenientes sistemas de gestão e controlo, pelo que 
pode ser operada em dois modos distintos [1]: 
 Modo Normal: a MR encontra-se ligada à rede MT 

a montante; 
 Modo de Emergência: Em caso de defeitos ao nível 
da rede de MT, ou em caso de um colapso parcial 
ou generalizado, a MR pode ser explorada em rede 
isolada. 

Uma das potencialidades a ser explorada nas MR 
passa pelo suporte que estas podem oferecer ao nível 
da reposição de serviço numa rede BT, de onde 
podem resultar proveitos significativos ao nível da 
redução da energia não fornecida e do número e 
duração das interrupções de serviço. Actualmente os 
procedimentos de reposição de serviço só são 
encarados ao nível dos SEE convencionais. As 
tarefas relativas à reposição de serviço são levadas a 
cabo de acordo com procedimentos pré-definidos, 
por vezes com recurso a sistemas de apoio à decisão, 
que se tornam ferramentas extremamente úteis para 
os operadores do sistema [2]. Os procedimentos de 

reposição de serviço em SEE convencionais baseiam-
se em estratégias top-down, iniciando-se com o 
arranque e sincronização das grandes unidades 
geradoras e terminando com a ligação das cargas e da 
PD. A disseminação das MR levará ao 
desenvolvimento de novas estratégias de reposição de 
serviço, onde serão combinadas simultaneamente a 
reposição ao nível da geração/transporte e da 
distribuição.  

A reposição de serviço numa MR apresenta 
características muito particulares em resultado do 
reduzido número das variáveis de controlo a gerir 
(MG, cargas e interruptores) quando comparadas com 
os sistemas convencionais. Por outro lado, não é 
espectável a existência de geradores síncronos 
convencionais numa MR, tradicionalmente utilizados 
nos SEE para controlo de tensão e de frequência. A 
generalidade dos MG actualmente existentes não pode 
ser ligados directamente à rede de BT devido às 
características da energia que produzem (DC em 
painéis solares e pilhas de combustível e AC de alta 
frequência nas microturbinas). Consequentemente, 
interfaces baseadas em electrónica de potência são 
utilizadas para ligação dos MG à rede BT. Outra 
particularidade de alguns MG, como as pilhas de 
combustível e as microturbinas, está relacionada com 
as constantes de tempo associadas à sua resposta. 
Desta forma, o balanço entre carga e geração durante 
os períodos transitórios terá de ser garantido por 
elementos armazenadores de energia (baterias, 
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volantes de inércia – flywheels). 
Tento por base os modos de controlo passíveis de 

serem utilizados na ligação de inversores à rede BT, 
foram desenvolvidas estratégias de controlo [1] e 
identificado um procedimento automático que permite 
a reposição de serviço sem intervenção dos 
operadores. A viabilidade do procedimento foi 
analisada com recurso à simulação numérica: 
utilizando o software EMTP-RV foram analisados os 
transitórios rápidos associados aos momentos iniciais 
da reposição de serviço; uma plataforma de simulação 
em ambiente MatLab Simulink foi igualmente 
desenvolvida para o estudo do comportamento 
dinâmico da MR aquando da reposição de serviço. 

 
2. Arquitectura da Micro-Rede 

A Fig. 1 ilustra a arquitectura de uma MR que foi 
desenvolvida no âmbito do projecto Europeu de R&D 
MICROGRIDS. Uma MR é constituída por uma rede 
BT, pelas respectivas cargas ou grupos equivalentes 
de cargas (assumidas como podendo ser controladas 
ou interruptiveis), MG controláveis e não controláveis 
(parcialmente controláveis), dispositivos de 
armazenamento de energia e uma estrutura de 
controlo do tipo hierárquico suportada por um sistema 
de comunicações.  

 
Fig. 1. Arquitectura da MR 

 
A gestão de operações numa MR é feita de forma 

centralizada através do Controlador Geral da Micro-
Rede (CGMR), que possui variadas funcionalidades 
tendo em vista a operação técnica e económica da 
mesma. O segundo nível hierárquico do sistema de 
controlo da MR é estabelecido ao nível dos MG e das 
cargas da rede BT: os MG são controlados localmente 
pelos Controladores de MG (CMG) e as cargas ou 
grupos de cargas são controlados pelos os 
Controladores de Cargas (CC). O sistema de 
comunicações é imprescindível para permitir a troca 
de informação entre o CGMR e os controladores 
locais (CMG e CC): 
 os CC são utilizados para o controlo das cargas da 
rede BT, podendo inclusivamente recorrer ao 
deslastre frequencimétrico das mesmas de acordo 
com parametrizações a definir pelo CGMR [1]; 

 os CMG controlam a potência activa e reactiva 
produzida nos MG; 

 o CGMR estabelece as politicas de operação da 
MR, incluindo a gestão da reposição de serviço, 
define os parâmetros (valores de referência) a 
enviar para os CC e CMG. 

 
3. Modelização de Componentes 

Nesta secção são brevemente referenciados os 
modelos matemáticos das diversas tecnologias de PD 
e das correspondestes interfaces baseadas em 
electrónica de potência para a sua ligação à rede BT. 
Em [1] podem encontrar-se diversas referências 
relativas à modelização adoptada para as fontes 
primárias de energia (microturbinas, painéis solares 
fotovoltaicos, pequenos geradores eólicos e elementos 
armazenadores de energia). No que se refere à 
reposição de serviço nas redes de distribuição BT, as 
pequenas microturbinas a gás podem desempenhar um 
papel fundamental, uma vez que, quando equipadas 
com baterias, apresentam características de arranque 
rápido ainda que sem a presença da rede externa.   

A injecção de potência nas MR é feita 
essencialmente por intermédio de inversores, pelo que 
um dos aspectos fundamentais a ter em conta centra-
se na representação matemática deste tipo de 
componentes. Relativamente à operação da uma MR, 
podem definir-se dois tipos de técnicas usadas no 
controlo de inversores [1]: 
 Inversor PQ: este inversor é utilizado para injectar 
um determinado valor de referência de potência 
activa e reactiva 

 Inversor Fonte de Tensão (IFT): é controlado como 
fonte de tensão (o que requer a presença de 
elementos armazenadores de energia com 
capacidade adequada) com amplitude e frequência 
controladas [2]. De especial interesse é o controlo 
baseado em droops de frequência / de potência 
active e tensão / potência reactiva (Fig. 2), de forma 
muito similar ao que ocorre no controlo das 
máquinas síncronas convencionais.  

 
Fig. 2. Característica de droop: frequência / potência activa 
 
4. Controlo da Micro-Rede 

Sendo os diversos MG ligados à rede por 
intermédio de inversores, é sobre estas unidades que 
recaem as funcionalidades básicas de controlo de 
tensão é de frequência durante a operação em rede 
isolada. Combinando as técnicas de controlo dos 
inversores descritas na secção anterior, as seguintes 
estratégias de controlo da MR [1]: 
 Single Master Operation (SMO): um único IFT é 
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utilizado para formar a rede BT, sendo este a 
referência de tensão e de frequência da MR; 

 Multi Master Operation (MMO): Vários inversores 
são operados como IFT; inversores do tipo PQ 
podem também coexistir no sistema. 

Como se verá na secção seguinte, a estratégia 
MMO é a que melhor se adequa à estratégia de 
reposição de serviço na rede BT, podendo 
eventualmente ser comutada para uma estratégia SMO 
nos momentos finais inerentes à reposição de serviço.  

Outro aspecto inerente à operação de uma MR 
em rede isolada consiste na implementação de uma 
estratégia de controlo secundário de potência activa / 
frequência. Se a operação da MR fosse apenas 
baseada nos conceitos de droop anteriormente 
apresentados, pode-se observar que a potência activa 
num IFT (por sua vez associado a um elemento 
armazenador de energia) é proporcional ao desvio de 
frequência observado na MR. Esta situação só é de 
admitir durante períodos transitórios, em que os 
elementos armazenadores de energia são utilizados 
numa lógia de controlo primário de potência activa / 
frequência, mas onde se torna imperioso garantir uma 
criteriosa gestão da energia armazenada e o seu não 
esgotamento. Desta forma, e tendo em vista o controlo 
de frequência na MR, duas estratégias podem ser 
seguidas [1]: 
 Controlo secundário local, usando um controlador 
do tipo PI em cada MG com capacidade de 
regulação de potência activa 

 Controlo secundário centralizado no CGMR. 
Em qualquer um dos casos, o sistema de regulação 
define novos valores de referência para a potência 
activa a produzir por cada MG a partir do erro 
registado no desvio de frequência. 
 
5. Reposição de Serviço 

O controlo da estratégia de reposição de serviço 
numa MR será centralizado no CGMR através de um 
módulo se software especifico, responsável por gerir 
um conjunto de regras a serem verificadas durante o 
procedimento e que serão previamente identificadas 
[2]. Os controladores da MG bem como toda a infra-
estrutura de comunicações são da maior importância 
para o sucesso da operação. Outro requisito básico 
passa pela existência de MG com capacidade de 
arranque autónomo após um colapso generalizado de 
uma certa área de rede, como é o caso de pequenas 
microturbinas. Outros requisitos igualmente 
indispensáveis ao sucesso do procedimento são: 
 Informação actualizada, obtida antes do colapso do 
sistema, acerca das cargas e capacidade de geração 
do sistema, bem como da disponibilidade dos MG 
para arranque autónomo e suas características 
técnicas. Tal informação será utilizada para 
proceder à rápida reposição de serviço das cargas 
prioritárias da MR. 

 Capacidade de preparação da rede para início do 
procedimento: todas as cargas da MR bem como os 
MG e o transformador de distribuição deverão ser 

desligados automaticamente após o colapso do 
sistema. 
Após a ocorrência de um colapso generalizado do 

sistema, a reposição de serviço ao nível da BT será 
gerida pelo CGMR, que deverá coordenar a seguinte 
sequência de operações [2]: 
 Seccionalizar a MR, criando pequenas ilhas, de 
modo a que cada MG com capacidade de arranque 
autónomo possa alimentar apenas um conjunto de 
cargas protegidas; 

 Energização de todos os troços da rede de BT; 
 Sincronização das ilhas (formadas pelos MG com 
capacidade de arranque autónomo) com a rede de 
BT; 

 Ligação de cargas controláveis da MR, tendo em 
consideração a estimativa de potência consumida e 
a capacidade de energia disponível nos elementos 
armazenadores; 

 Sincronização de MG não controláveis (painéis 
fotovoltaicos e pequenos geradores eólicos) e 
criação de caminhos para permitir o arranque de 
outros MG que necessitem da presença da rede 
externa; 

 Aumento da carga, tendo em consideração a 
capacidade de geração disponível. Um aspecto 
crítico é o arranque de motores de indução devido 
às correntes absorvidas nos momentos iniciais; 

 Mudança do modo de controlo da MR (passagem da 
operação em MMO para SMO); 

 Sincronização da MR com a rede MT quando esta 
estiver disponível. 

 
6. Resultados  

O sistema de teste utilizado para validação do 
procedimento proposto está representado na Fig. 3. e 
compreende duas saídas de um PT de distribuição: 
uma que alimenta um consumidor do tipo industrial e 
outra que alimenta diversos consumidores numa área 
residencial. 

 Fig. 3. Sistema de teste 
 

Para proceder à validação da estratégica de 
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reposição de serviço sugerida, recorreu-se ao software 
de simulação EMTP-RV para avaliação dos 
transitórios rápidos inerentes aos momentos iniciais 
da reposição de serviço (onde foram incluídos os 
detalhes de controlo e comutação dos inversores). A 
título de exemplo, pode-se observar na Fig. 4 o 
detalhe da  sincronização de uma microturbina 
(SSMT 1) com a rede de BT (já energizada) em t = 
4.8 s e o efeito da ligação de uma carga em t = 7s. 

 
Fig. 4. Comportamento do sistema nos momentos iniciais do 
procedimento de reposição de serviço 
 

De forma a obter uma visão mais alargada sobre 
o comportamento do sistema ao longo de todo o 
processo de reposição de serviço (Fig. 5 e Fig. 6), foi 
utilizada uma plataforma de simulação em ambiente 
MatLab Simulink onde foi possível avaliar o efeito de: 
 Sincronização da microturbina 1 (SSMT 1) com a 
rede BT em t = 32.2 s; 

 Sincronização da microturbina 2 (SSMT 2) com a 
rede BT em t = 57.0 s; 

 Sincronização da microturbina 3 (SSMT 3) com a 
rede BT em t = 86.5 s; 

 Ligação de uma carga em t = 100 s; 
 Ligação do gerador eólico em t = 119.7 s; 
 Ligação dos painéis solares fotovoltaicos em t = 
130 s e em t = 140 s; 

 Arranque de motores de indução em t = 170 s e em 
t = 175 s; 

 Passagem do modo de controlo dos inversores das 
microturbinas de IFT para PQ, mudando assim a 
filosofia de controlo da MR de MMO para SMO (t 
= 190 s, t = 195 s e t = 200 s). 
A questão relativa ao controlo secundário de 

potência activa / frequência pode ser observada na 
Fig. 6. Se o desvio de frequência da MR for superior a 

0.2 Hz, o modulo de controlo de frequência é activado 
de forma a repor a frequência no valor nominal, como 
pode ser observado nos momento próximos de t = 100 
s, t = 150 s e t = 170 s.  
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Fig. 5. Frequência e potência activa nas microturbinas 
durante os momentos iniciais da reposição de serviço 
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Fig. 6. Frequência da MR e potência activa nos MG 
 
7. Conclusões 

Neste trabalho foram identificadas um conjunto 
de regras e condições a serem verificadas durante o 
procedimento de reposição de serviço numa MR com 
grande integração de PD, que por sua vez foram 
validados com recurso à simulação numérica. Os 
resultados obtidos demonstram claramente a 
importância dos dispositivos de armazenamento de 
energia na implementação das estratégias de controlo 
propostas. O sucesso resultante da aplicação do 
procedimento sugerido sugere claramente que as 
potencialidades da PD devem ser amplamente 
explorados tendo em vista a redução dos tempos de 
reposição de serviço. 
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