


De Consumidor a Prossumer 

Pedro M S Carvalho 
Professor Associado 
DEEC, IST, Universidade de Lisboa 
Adjunct Professor 
ECE, Carnegie Mellon University, USA 



Contexto 

Aumento da produção distribuída 

• Coloca muitos e variados desafios à operação; 

• Alguns têm impacto significativo no planeamento; 

• Um desses desafios é o do aumento excessivo do valor eficaz da 

tensão nos pontos de ligação da produção. 
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Desafios 

Novas situações limite 

• As redes são planeadas para responder em situações limite de 

operação;  

• Tais situações correspondiam tradicionalmente aos períodos de 

ponta; 

• Com o aumento da produção distribuída, passam a ter de ser 

consideradas situações limite nos períodos de vazio. 
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Desafios 

Há soluções do lado da rede, e soluções do outro lado (prossumer):  

• Têm sido avançadas muitas soluções (possíveis); 

• A maioria assenta no controlo (automático) da produção com base 

na observação local do estado da rede; 

• Essas soluções têm requisitos e limitações 

• Afetam a operação e a sua segurança 

• Impactam no planeamento e na evolução do sistema 
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Desafios 

Valia das soluções de flexibilidade 

• A possibilidade de atuação sobre o consumo/produção distribuída 

tem uma grande valia; 

• A valia decorre da capacidade de resolver problemas de operação 

e assim poder descartar situações limite na procura de soluções 

de planeamento… 

 (a um menor número de situações limite corresponde 

 tipicamente uma solução de planeamento menos onerosa) 
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Soluções 

As estratégias de atuação podem ser agrupadas em dois grandes 

grupos: 

• Controlo centralizado, que requer comunicações com cada um 

e todos os consumidores/produtores de uma determinada zona 

de rede e processamento centralizado dos dados; 

• Controlo descentralizado, que não requer comunicações (no 

sentido estrito) e é baseado no processamento local dos 

dados. 
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Soluções 

Eficácia do controlo descentralizado 

• Não discutindo o facto de “com mais, se poder fazer melhor”, a 

questão parece ser a de se conseguir fazer o suficiente com o 

controlo descentralizado; 

• A seguir discutem-se as limitações do controlo descentralizado 

para enquadrar o futuro papel do operador de redes de 

distribuição. 
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Redes AT/MT 

Considere um sistema trifásico 

equilibrado em que um 

consumidor e um produtor estão 

ligados a uma rede infinita por 

uma linha (eletricamente curta) 

Para quedas de tensão realistas 

e tensão 𝑉𝑜1𝑝𝑢 a variação no 

ponto de injeção é dada por: 

Δ𝑉𝐺   𝑅Δ𝑃𝐺 + 𝑋Δ𝑄𝐺 
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Redes AT/MT 

Nestas condições (sistema trifásico equilibrado): 

• O controlo de tensão pode ser realizado por atuação na produção 

ativa e/ou reactiva (𝑃𝐺 e/ou 𝑄𝐺); 

• É fácil de prever o estado aproximado da rede após a atuação, se 

se conhecerem os parâmetros da linha, R e X. 

• Se houver mais do que um produtor, o estado pode ser 

aproximado pela sobreposição dos efeitos de cada um. 
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Redes BT 

Considere agora um sistema 

trifásico desequilibrado em que a 

produção é injetada numa única 

fase (situação típica na BT) 

Se 𝑋 ≪ 𝑅, então 

 Δ𝑉𝐺    𝑅Δ𝑃𝐺 

em que, 𝑅 = 𝑅0
𝑝

+ 𝑅0
𝑁 e 𝑉𝐺 é a 

tensão fase-neutro. 
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𝑉𝐺  



Redes BT 

Mas o que se poderá concluir 

quanto às outras tensões fase-

neutro e às suas dependências da 

injeção? 

 

 

 

. As condições em que a equação é válida são descritas em: PMS Carvalho et 
al.,“Single-Phase Generation Headroom in Low-Voltage Distribution Networks 
Under Reduced Circuit Characterization,” Power Systems, IEEE  Trans.,  Vol.30, 
No. 2, pp. 1006-1011, March 2015. 



Redes BT 

Nestas condições (sistema trifásico desequilibrado): 

• O controlo de tensão pode ser realizado por atuação na produção 

ativa monofásica (𝑃𝐺) ; 

• Consegue-se prever o estado aproximado da rede após a atuação 

(se se conhecerem os parâmetros da linha, 𝑅0
𝑝
 e 𝑅0

𝑁); 

• Se houver mais do que um produtor, o estado pode ser 

aproximado pela sobreposição dos efeitos de cada um (embora 

esses efeitos possam não ser aditivos). 
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Limitações 

Dificuldades do controlo descentralizado: 

• Nos sistemas dinâmicos descentralizados, o facto de se ter 

controlo não garante que se tenha capacidade de estabilização.  

• Sem comunicações entre produtores, não é em geral possível 

garantir uma operação estável e não-oscilatória do sistema por 

retroação. 
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Ilustração 

• Esta limitação requer especial atenção quando vários produtores 

estão ligados no mesmo alimentador e as redes são muito 

resistivas (𝑅 ≫ 𝑋) – o caso dos Prossumers na BT. 

 

 

• Nestas circunstâncias,  

• O controlo de tensão só é eficaz atuando na potência ativa; 

• A uma resposta oscilatória (tensões) correspondem trocas de energia 

(potência ativa) entre produtores.  
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Ilustração 

Resposta de 3 produtores ligados no 

mesmo alimentador.   

As 3 trajetórias (3 cores) 

representam as variações de 

potência obtidas com diferenças de 

1% nas condições inicias de tensão 

fase-neutro nos pontos de ligação.  

P1 e P3 estão ligados na mesma 

fase e P2 numa outra. 

𝑉𝐺  
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Controlo 

As variações da tensão podem ser 

aproximadas por uma combinação 

linear das variações na potência 

ativa nos produtores: 

Δ𝑉𝐺 ≈ 𝑅 Δ𝑃𝐺  

E a dinâmica do processo ser 

representada pela matriz  

[𝐴] = [𝐼] − [𝑅][𝑅𝑑
−1] 

Onde 𝑅𝑑 = diag 𝑟𝑖𝑖 . 



Controlo 

Com dinâmica [𝐴] = [𝐼] − [𝑅][𝑅𝑑
−1] o sistema é  

• Instável quando os valores próprios de [𝐴] caem fora do círculo 

unitário, i.e., 𝑚𝑎𝑥 𝜆(𝐴) > 1 

• Oscilatório quando os valores próprios são imaginários ou reais 

negativos, i.e., ∃ 𝜆 𝐴 ∉ [0,1] 
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Controlo 

• As situações de instabilidade (e as oscilatórias) podem geralmente 

ser resolvidas amortecendo (𝛿 < 1) as correções da potência:   

 

   Δ𝑃𝑖 = 𝛿 ∙ 𝑟𝑖𝑖
−1 Δ𝑉𝑖. 

 

• Mas as “arbitrariedades” na repartição do esforço de controlo que 

é exigido aos diferentes produtores para manter a qualidade de 

tensão na rede não se conseguem garantir assim! 
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O papel do operador 

Impedir que a atuação individual (controlo descentralizado) de 

produtores conduza a comportamento sistémico 

• Instável ou 

• Oscilatório  

 

Nas situações em que seja identificado um risco, deve ser permitido 

ao operador atuar remotamente para re-parametrizar controladores 

(ganho, banda-morta, limites, etc.) 

 
Apr 22, 2021 



Em resumo… 

O operador deve poder garantir observabilidade e controlabilidade 

para: 

• Antecipar situações críticas e tentar resolvê-las atuando sobre a 

rede (tomadas, BC, manobras de reconfiguração)  

• Equilibrar o esforço de individual de controlo atuando sobre 

prossumers (set-points, parâmetros) 

• Coordenar a atuação sobre a rede com a atuação sobre os 

prossumers, utilizadores dessa rede (política de operação) 
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