
Artigo técnico
Vantagens das 
Redes 
Inteligentes
A solução 
definitiva para a 
gestão de redes 
do futuro

Introdução
Com a recente introdução da 
obrigatoriedade dos contadores 
inteligentes na Alemanha, bem 
como em outros países da União 
Europeia, as Smart Grids ou Redes 
Inteligentes, consolidam-se como a so-
lução definitiva para a gestão de redes 
do futuro.

Já ninguém duvida dos benefícios que 
estes acarretam tanto para as empre-
sas elétricas, como para o consumidor, 
no entanto, de os benefícios que acar-
retam, quais são os mais importantes 
para os países da União Europeia?

Neste artigo, iremos abordar as dife-
rentes vantagens que acarretam, to-
mando como referência a “Avaliação 
comparativa da implementação dos 
contadores inteligentes na Europa dos 
27, particularmente no que concerne à 
eletricidade”.

Na CIRCUTOR dispomos de uma ga-
ma completa de contadores inteligen-
tes com tecnologia PLC PRIME bem 
como Concentradores de Dados (Série 
Compact DC), que é responsável por 
ler e programar os contadores, envian-
do toda as informações dos equipa-
mentos conectados para o sistema de 
gestão central.
As principais vantagens contempladas 
nesse documento são:

Poupança de energia 
mediante redução de consumo
Uma das vantagens das redes inteligen-
tes é que permitem saber o consumo 
que foi registado por um contador em 
qualquer momento, desta forma os uti-
lizadores estarão melhor informados 
sobre qual é o consumo real. Por outro 
lado, com uma melhor monitorização do 
consumo poder-se-á ajustar a potência 
contratada à necessidade real de cada 
consumidor. Estes dois fatores fazem 
com que o utilizador registe uma redu-
ção do consumo e adeqúe a potência 
contratada às suas necessidades reais.

As Smartgrids supõem 
uma nova era no setor 
elétrico, uma vez que 
passamos de uma gestão 
estática e unidirecional 
para uma gestão dinâmica 
e bidirecional. Aumenta-
se, assim, a eficiência e 
a poupança energética.

Àlex Àvila
Departamento de Gestão 
Energética
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Melhor atendimento ao cliente e 
faturas mais precisas.
Outra principal vantagem que oferecem 
os sistemas de telegestão é que as fatu-
ras são mais precisas, desta forma, fatu-
rar-se-á sempre o consumo real de cada 
mês, evitando estimativas e diminuindo 
o custo que tinha o sistema antigo de lei-
tura manual dos contadores. Por outro 
lado, ao poder dispor de informações 
da instalação à distância, os problemas 
serão mais fáceis de diagnosticar sendo 
que terão uma solução mais rápida e, 
portanto, o cliente receberá um melhor 
serviço.
Nos dias de hoje, o cliente é quem tem 
de avisar a empresa para que esta actue. 
Por outro lado, através da gestão remota 
o próprio sistema será o responsável por 
reportar, de forma automática, qualquer 
problema aos gestores da empresa elé-
trica para dar uma resposta mais rápida 
aos utilizadores.

Deteção de fraude e de perdas 
técnicas
Como é que a mim, como cliente, me 
afeta a fraude de outros.
De acordo com dados da Comissão Na-
cional de Mercados e da Competência, a 
fraude elétrica ascendeu o ano passado 
a 150M€ o que equivale ao consumo de 
Sevilha e Valência juntas. No entanto, 
este impacto negativo não se repercute 
nas empresas elétricas uma vez que se 
traduz num aumento da fatura elétrica. 
Os sistemas de telegestão permitem 
detetar fraude com muito mais precisão 
sendo estes equipamentos sem peças 
de desgaste mecânico. Para além disso, 
os novos contadores com comunicações 
PLC PRIME dispõem de sistemas que 
detetam a abertura da tampa de bornes 
e enviam um aviso automático para os 
gestores da rede, avisando-os de uma 
possível fraude.

Os equipamentos com tecnologia PLC 
permitem fazer equilíbrios de energia. O 
sistema soma a energia de todos os con-
tadores instalados e compara-a com a 
medição de um totalizador na cabeceira 
da linha para ver se existe alguma perda 
(ou roubo) em qualquer ponto desconhe-
cido por parte da empresa.

Redução do custo de equilíbrio
Graças às Smart Grids, a quantidade de 
dados obtida é muitíssimo maior compa-
rada com o sistema de leituras manuais. 
Isto permite, mediante técnicas de aná-
lise de dados, criar previsões de con-
sumo muito mais ajustadas à realidade 
posto que se têm em conta muitas mais 
variáveis. 
Portanto, as empresas elétricas podem 
ajustar melhor a produção contra o con-
sumo (equilíbrios) com o qual se redu-
zem as sobras de energia.
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Aumento da competência
O facto de dispor de dados reais de cur-
va de carga, convida as empresas co-
mercializadoras a poder ajustar os seus 
preços em função da procura de energia. 
Este facto faz com que as empresas co-
mercializadoras disponham de mais da-
dos para poder proporcionar melhores 
ofertas aos seus clientes, adequando-se 
à realidade, incrementa as opções de 
competência dado que a variedade de 
oferta (tarifas horárias, pacotes energé-
ticos...) é muito maior.
Isto repercute-se positivamente no con-
sumidor dado que mais competência im-
plica preços mais competitivos.

Abertura da curva de procura 
(Redução de pico)
Através da utilização de diferentes perfis 
tarifários, as empresas elétricas preten-
dem poder abrir a curva de procura diá-
ria para conseguir deslocar os picos de 
consumo para as horas em que a procu-

ra é mais baixa, otimizando a utilização 
da rede elétrica. Desta forma, um cliente 
pode consciencializar-se para conectar 
cargas em horas de menor consumo, po-
dendo consumir em horas onde o kWh é 
mais barato. Em forma de exemplo, um 
cliente pode decidir alterar o seu hábito 
de consumo conectando a máquina de 
lavar roupa em horas mortas, durante 
a noite, ao invés de o fazer nas horas 
em que o kWh é mais caro, obtendo 
um benefício económico e ajudando a 
empresa elétrica a equilibrar consumos, 
evitando a saturação de linhas em horas 
de ponta.
O facto de ter sempre um consumo 
constante implica que na hora de gerar 
eletricidade não é necessário acender 
e apagar centrais elétricas com tanta 

Na CIRCUTOR dispomos de uma 
gama completa de contadores 
inteligentes com tecnologia PLC 
PRIME bem como Concentrado-
res de Dados (Série Compact 
DC), que é responsável por ler e 
programar os contadores, en-
viando toda as informações dos 
equipamentos conectados para 
o sistema de gestão central.

Compact DC  
Concentrador PLC PRIME  
da CIRCUTOR.

Este sistema é capaz de 
atuar de forma remota 
sobre as incidências na 
rede, melhorando o nosso 
fornecimento e a relação 
com o meio ambiente.

Através da utilização de diferentes perfis tarifários, 
as empresas elétricas pretendem poder abrir a cur-
va de procura diária para conseguir deslocar os picos 
de consumo para as horas em que a procura é mais 
baixa, otimizando a utilização da rede elétrica.
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As Smartgrids têm a 
capacidade de intercâmbio 
bidirecional de energia e 
de informação, pelo que, 
facilitarão a integração 
de energias renováveis e 
veículos elétricos.

recorrência com a qual se reduzem os 
gastos de geração.

Redução das emissões de carbono
Todos os benefícios anteriores têm im-
plícita uma redução do consumo e, por 
conseguinte, uma redução das emissões 
de CO2.
Desta forma, podemos afirmar que as 
Redes Inteligentes encaminham-nos 
para um caminho mais sustentável. Tu-
do isto ajudará, diretamente, à futura 
integração na rede de sistemas para 
o carregamento de veículos elétricos. 
Para além disso, a implementação de 
sistemas de energias renováveis é mais 
simples dado que as empresas elétricas 
terão um menor controlo sobre a sua 
rede. »


