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- Integração de geração distribuída e microgeração  

    -  novas funcionalidades (smart metering e sub-metering)   

    -  requisitos de qualidade de serviço  

    -  segurança de abastecimento  

     - diminuição de perdas  

     - mobilidade elétrica  

     - tarifas dinâmicas  

 

 evolução dos sistemas de energia eléctrica para as smart-grids  

 

   Crescente integração de ICT  

Motivação 



A rede atual (já um pouco inteligente...) 
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  Geração segue a carga  Carga segue a geração 

 

   Demanda recurso com potencial de gestão e controlo: 

   - alteração dos padrões de consumo de eletricidade 

de modo a satisfazer os requisitos dos serviços de energia dos 

consumidores 

 

   Gestão da demanda de energia eléctrica  papel mais 

importante na eficiência global do sistema 

 

   Otimização integrada de todos os recursos tirando da partido da 

flexibilidade de muitas utilizações finais de energia elétrica 

Gestão da demanda 



Evolução para as smart grids 



       Redes de energia elétrica que utilizam avançadas tecnologias 

de informação e comunicação para monitorar e gerenciar o 

transporte de eletricidade a partir de todas as fontes de geração 

para atender as diferentes demandas de energia elétrica dos 

consumidores finais, permitindo integrar recursos de geração 

(incluindo local), de armazenamento e da demanda 

 

   Produto da evolução dos sistemas elétricos atuais com 

consumidores finais “flexíveis” + expansão e reforço das redes+ 

implementação de infraestruturas avançadas de controle e 

informação  

 

   Difusão da geração distribuída (impulsionada pela injeção de 

eletricidade de fontes renováveis) 

Smart grids – tentativa de definição 



     Europa: integração inteligente das ações e comportamentos de 

todos os agentes (produtores até consumidores finais) com o 

objetivo de aumentar a sustentabilidade, viabilidade e segurança 

no fornecimento de energia elétrica 

 

     EUA: objetivos mais específicos, com o foco na segurança de 

aprovisionamento 

 

     ICT  aumento da eficiência operacional e da alocação de 

recursos da rede elétrica 

 

     Capacidade de processamento e de análise de grandes 

volumes de informação  maior eficiência na tomada de decisão 

dos operadores da rede elétrica e dos consumidores finais 

Smart grids – diferentes perspetivas 
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Electr ic Energy System   

The t ransform at ion 
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I ntelligent  integrat ion of RES  



   Rede eléctrica que permitirá integrar de forma inteligente as 

ações de todos os utilizadores a elas ligados  

 produtores centralizados e dispersos,  

 operadores de transporte e distribuição,  

 comercializadores,  

 consumidores 

 assegurando de forma eficiente o abastecimento sustentável, 

económico e seguro de energia eléctrica. 

 

    

Smart grids 



   Integra produtos e serviços inovadores com monitorização, 

controlo, comunicação, e tecnologias de auto-regeneração (self-

healing) para: 

     - facilitar a ligação e operação de geradores de todas as  

tecnologias e tamanhos, 

     - permitir aos consumidores um papel ativo na optimização da 

operação global do sistema, 

     - melhorar a gestão da carga, e.g. redução dos picos de 

consumo, e aumentar a eficiência energética no consumo 

     - oferecer aos consumidores mais e melhor informação para 

escolhas mais diversificadas, 

     - reduzir o impacto ambiental global do sistema eléctrico, 

Smart grids – produtos e serviços 



     - oferecer níveis acrescidos de fiabilidade e segurança de 

abastecimento (QoS), 

     - promover a inovação e a criação de novos produtos e 

serviços para um melhor gerenciamento da carga e para a 

diferenciação, no mercado, entre agentes, 

     - aumentar a eficiência da alocação de recursos, otimizando os 

mercados de eletricidade e a prestação de serviços energéticos, 

     - aumentar a eficiência e eficácia da infraestrutura das redes, 

dos ativos mais antigos e dos tecnologicamente mais recentes, 

     - executar remotamente operações de gestão e atuação, 

     - desenvolver redes de informação e gestão de grandes 

volumes de dados potenciando novas oportunidades de negócios 

baseados em serviços de valor acrescentado. 

Smart grids – produtos e serviços 



   O desenvolvimentos das Smart Grids envolve questões  

 - tecnológicas,  

 - de mercado e comerciais,  

 - de impacto ambiental,  

 - de quadro regulatório,  

 - de estabelecimento de standards,  

 - de uso de ICT,  

 - de desenho de estratégias de migração.  

 

   Inteligência distribuída: equipamentos (sensores e atuadores) + 

algoritmos. 

 

   Gestão integrada de recursos: cargas + geração local + 

armazenamento (VE) 

Smart grids – estratégias de desenvolvimento  



Smart … automação & ICT 
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 O modelo actual do PPEC contempla a existência de 

candidaturas bienais, constituídas por um conjunto de medidas de 

promoção da eficiência no consumo de energia eléctrica 

propostas e executadas pelo comercializadores, agentes 

externos e operadores de redes de energia eléctrica.  

 

 As medidas são divididas em duas tipologias, alvo de 

avaliação separada: 

 - medidas tangíveis 

  * indústria e agricultura,  

  * comércio e serviços,  

  * residencial; 

 - medidas intangíveis.  

Smart … rede, contadores, aparelhos, 

termóstatos, bairros, cidades, economias, … 



Smart … automação & ICT 

36/43 Efacec Smart Grid Solutions www.efacec.com/automation 

As redes inteligentes são a resposta- chave 

para vencer estes desafios, que exigem  um a 

abordagem  integrada 



   Estratégia incremental e de aprendizagem. 

 

Desafios e habilitadores: 

     - evolução tecnológica, escalabilidade 

     - políticas e mecanismos de regulação claros e consistentes 

por parte dos reguladores do setor  

     - envolvimento das entidades governamentais na promoção do 

investimento e na aproximação e formação de todos os (atuais e 

potenciais) stakeholders sobre os benefícios potenciais das redes 

inteligentes para toda a cadeia de valor do sistema elétrico 

     - novos modelos de negócio das utilities (smart meters, grande 

volume de dados, eficiência energética, serviços personalizados) 

      - segurança 

Smart grids – migração incremental 



   Smart meters: uma peça essencial da evolução para as smart 

grids 

 

     - fluxos bidirecionais de comunicação, 

     - evidenciam o consumo e seus custos em tempo (quase) real, 

     - permitem a realização de operações remotas por parte das 

operadoras, 

      - potenciam (a introdução de) tarifas dinâmicas e facilitam o 

controlo automático dos equipamentos elétricos 

      - monitoramento da rede (e.g. perdas técnicas e não técnicas 

     - melhor gestão e planeamento do sistema elétrico 

     - desmaterialização de processos (faturamento) 

Smart meters 



     - Materialização dos consumos  maior participação em 

programas de resposta da demanda 

     - Aumento da satisfação/bem-estar dos consumidores 

     - Contribuiução para a rapidez nas reposições do 

abastecimento 

     - Indução de competição entre os agentes de mercado, com 

possíveis vantagens na diferenciação de produtos e serviços 

     - Disponibilização de um grande volume de dados sobre os 

padrões de consumo  ferramenta valiosa na delineação e/ou na 

reestruturação dos programas de DSM (inc. novos serviços) 

Smart meters - benefícios nem sempre quantificáveis 



     - Design dos sistemas e modos de interação 

     - “Domesticação” das tecnologias pelos consumidores  

     - Reforço da pro-atividade dos consumidores  reajustamento 

dos padrões de consumo (estimativas de poupanças ≈ 10%?!)  

     - Feedback comparativo: competição intra-comunidades 

 

     - Segurança: inferência de padrões de consumo, privacidade, 

partilha de informação sensível 

Feedback, questões comportamentais, segurança 



     

Smart meters – experiências e visões 



     

Smart meters – experiências e visões 



     

Smart meters – experiências e visões 



     

Smart meters – experiências e visões 



     

Smart meters – experiências e visões 



     

Smart meters – experiências e visões 

Page 27

-181,7-0,8 -0,1-24,9

-69,8

-86,0

-200

0

Material

costs

Installation

costs

Information

system costs

Customer

service costs

Installation

training costs

Total

investment

costs

€ per 

smart 

meter

Average total investment cost amount to € -181,7 per smart meter

Material costs account for 47% and installation costs for 38% of the overall 
investment costs

Breakdown of investment cost per smart meter 

Material costs are calculated for

• Average price of smart meters of € 74 for 90% 

three phase (€ 75) and 10% mono phase (€ 65)

• Average price of concentrators of € 12 per meter

Installation assumes that an average of 

• 10 meters could be replaced in urban zones

• 4 meters could be replaced in rural zones

Roughly 20 installers are needed for the 3 year period

67% of meters are placed i house – appointment and 

customer presence required for the replacement

Well defined replacement processes / logistics and 

customer acceptance are key success factors to limit 

the cost of installation. Some lessons learned from 

previous smart meter implementations:

• Invest in customer communication and marketing

• Provide customer assistance through call centre 

for both outbound and inbound calls

• Consider 15-25% missed first appointments

3 years installation program 

38%

47%
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Average total running costs amount to € -16,5 per smart meter per year

IS and meter maintenance drives the running costs

Breakdown of running cost per smart meter
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Conclusion & 
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Maintenance of information systems is the primary 

driver of the running cost amounting to € 8,6 per 

meter:

• 7 FTEs are dedicated to IS maintenance

• Total cost of an IS employee of € 123.200 per 

year including 100% overhead

Maintenance of smart meters amount to an average of 

€ 2,8 per meter. Maintenance costs are based on the 

assumption that:

• Annual replacement of 1,5% of smart meters

• 7 meters urban zones and 4 meters in rural zones 

could be replaced per day per FTE

Maintenance costs 

IS maintenance € 8,6

Smart meters maintenance € 2,8
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Average total benefits amount to € 11 per smart meter per year

Benefits of €11 per smart meter per year are estimated

Breakdown of benefits per smart meter

Call centre benefits of € 3,4 are caused by improved 

meter data leading to reduced number of calls and 

complaints. 

Please note that call centre benefits are partly offset 

by running customer service costs caused by an 

increase in the number of calls regarding hourly 

consumption and rates of € 1,7 per meter per year

Maintenance of existing meter park represent the 

avoided cost of replacing old defective meters

• Annual replacement of 2% existing meters

• 10 meters urban zones and 6 meters in rural 

zones could be replaced per day per FTE

Description
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Total net present value is negative and amount to € -23,6 mill. 

The business case result in a negative NPV of € -23,6 mill. due to benefits (€11,3 mill.) being 
offset by running costs of € -17,1 mill. and investment cost of € -17,8 mill.

Breakdown of total net present value (NPV)

The total NPV is negative and amount to € -23,6 mill. 

This is mainly due to the fact that the running benefits 

of € 11,3 mill. are offset by the major running costs of   

€ -17,1 mill.. This causes a negative net effect of the 

running costs and benefits of € -5,7 mill..

The present value of the investment costs amount to 

€ -17,8 mill..

The NPV per smart meter is € -235,5. Calculated at a 

discount rate of 6% this is equivalent to a annuity 

payment of € -20,5.

The benefits do not outweigh the costs
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     - Dinamarca: nível local/comunitário, maior investimento em 

projetos de redes inteligentes per capita e por kWh consumido  

     - Dinamarca e na Suécia: proliferação dos VEs 

     - Espanha: qualidade do abastecimento  

     - Portugal: integração de fontes renováveis intermitentes. 

     - Itália: redução de fraudes 

     - Holanda: melhoria técnica + mudança de comportamentos  

consumo mais eficiente  diminuição das emissões GEE 

     - França: mais informação, controlo da demanda, 

operacionalização do mercado de eletricidade, redução da 

estrutura de custos da distribuição 

Smart meters – experiências e visões 



     - União Europeia: meta compulsória (Diretiva 2009/72/CE) de 

instalação de medidores inteligentes em 80% dos clientes de 

energia elétrica até 2020 em todos os Estados-membros cujo 

plano de implementação apresente uma relação de custo-eficácia 

positiva 

     - Investimento ≈ 51 mil milhões de euros 

     - França, Irlanda, Holanda, Noruega, Espanha: atingir uma 

taxa de instalação ≈ 100% em 2020 

     - Reino Unido (2008): obrigação de instalação de medidores 

inteligentes em todas as residências até 2020 

Smart meters – experiências e visões 



     - França = taxa de instação atual ≈ 25% 

     - Holanda: não compulsório – violação da privacidade 

     - Alemanha: estudo 2013 indicando uma relação custo-eficácia 

negativa no longo prazo 

 

     - Diretiva 2009/72/CE: a implementação pode ser submetida a 

uma avaliação de natureza económica dos custos a longo prazo, 

dos benefícios para o mercado e para o consumidor individual, do 

tipo de medidores inteligentes economicamente mais razoável e 

rentável, e do calendário mais viável para a sua distribuição 

Smart meters – experiências e visões 



Gestão do lado da demanda 



   Cargas de utilização final 

 - desligadas durante curtos períodos de tempo  reduzir a 

ponta do diagrama de carga e/ou os custos de aquisição,  

 - funcionamento deslocado no tempo  períodos em que a 

energia é mais barata, 

 - parâmetros de controlo alterados temporariamente  

pequena diminuição do nível de serviço.     

Gestão da demanda 



   Ações de controlo de cargas  interesse potencial para 

diversos intervenientes  

 - consumidores que pretendem minimizar a factura ou 

maximizar a integração de outros recursos de armazenamento ou 

geração local, 

 - fornecedores que pretendem aumentar os lucros ou 

aumentar a quota de mercado,  

 - gestor da rede de distribuição que pretende optimizar o 

funcionamento do sistema  

 - aumentar a eficiência do mercado de energia 

Gestão da demanda 



   Devem ser concebidas tendo em conta múltiplos aspectos de 

avaliação: 

 - diminuição da ponta do diagrama de carga a diferentes 

níveis de agregação,  

 - maximizar os lucros,  

 - minimizar o desconforto causado aos consumidores 

 - minimizar perdas  

Ações de controlo de cargas 



Usos finais (sector residencial) 



   Alterar a forma e amplitude dos padrões de procura 

   Reduzir a ponta do diagrama de cargas evitando restrições de 

capacidade e/ou picos de preços 

   Ações de controlo  padrões on/off aplicados às cargas 

controláveis, agrupadas de acordo com tipo, características 

físicas, localização, etc.  

   Efeito indesejável  efeito de restituição (payoff) devido ao 

restabelecimento “demasiado simultâneo” da alimentação após 

interrupção ponta mais elevada do que existiria sem ações de 

controlo 

Controlo direto de cargas 



   Problema combinatório: identificação dos padrões on/off a 

aplicar em grupos de cargas sob controlo   duração e 

localização no tempo de cada período off 

 

   Diferentes durações dos períodos on/off  maior flexibilidade 

no controlo de cargas  

  melhores resultados nas múltiplas perspectivas de 

análise: económica, técnica, qualidade de serviço  

Controlo direto de cargas 



 

 

Controlo direto de cargas 



 

 

Algoritmo genético multi-objectivo 

Funções objectivo: 

    - SE: 30901 kW 

    - PT1: 562 kW 

    - PT2: 579 kW,  

    - tempo total de violação do 

limiar de conforto: 0  

    - máximo intervalo contínuo 

de violação do limiar de 

conforto: 0  

    - factor de perdas: 0.53518 

    - lucros: 7335 k€ 



 

 

Algoritmo genético multi-objectivo 

Diagrama de carga no PT2 sem e com ações de controlo 
Redução da ponta: no PT2 = 128 kW (43.8% da carga sob controlo no 
período de ponta, 18.1% da ponta); na SE = 731 kW (33.6% da carga sob 
controlo, 2.31% da ponta). 

Demand at PT2: without(thin) and with (dotted) power curtailments
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Reparametrização da banda morta 



Reparametrização da banda morta 



Reparametrização da banda morta 



   Optimizar o escalonamento de cargas eléctricas (residenciais) 

de acordo com sinais da rede + restrições/preferências definidas 

pelo utilizador 

 

   Minimizar a conta de eletricidade, tendo em conta as 

preferências e assegurando a qualidade dos serviços de energia 

 

   Restrições:  

 - nível de potência contratada, 

 - preferências relativas aos períodos admissíveis/preferidos 

para o funcionamento de cada carga, 

 - energia “usável” em cada período de tempo para ter em 

conta variações na carga base (não controlável). 

Gestão de cargas (residenciais) 



 Tarifas dinâmicas (num contexto smart grid) 

 

 Atitude proactiva do consumidor residencial típico para 

optimizar o uso de energia eléctrica face a variáveis dinâmicas 

  preços da eletricidade 

  condições climatéricas 

  requisitos de conforto 

  disponibilidade de geração local 

  armazenamento (VE) 

Gestão de cargas (residenciais) 



   Principal objectivo do escalonamento de cargas: 

 - ajudar os consumidores a tirar partido de diferentes 

utilizações dos serviços de energia para reduzir a conta de 

eletricidade através da implementação de ações de resposta da 

procura  

 

    Ações de controlo sobre cargas controláveis  atrasar ou 

antecipar os ciclos de funcionamento das cargas, respeitando as 

preferências dos utilizadores. 

Gestão de cargas (residenciais) 



 

    Carga não disponível para ações de controlo 

 

    Cargas controláveis 

 - interrompíveis 

 - deslocáveis 

 - reparametrizáveis 

 

 Variação do preço €/kWh  

 Vários níveis de potência contratada 

 Preferências sobre períodos de tempo de funcionamento 

Gestão de cargas (residenciais) 



Gestão de cargas (residenciais) 
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Gestão de cargas (residenciais) 
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Gestão de cargas (residenciais) 



 Agregador: intermediário entre os EMS em cada casa e a 

rede para coordenar a disseminação em larga escala de DR 

 

 Providenciar serviços de sistema  aumentar a eficiência, 

assegurar maior segurança e fiabilidade e qualidade de serviço 

 

 Usar a flexibilidade dos recursos do lado da procura e as 

restrições técnicas da rede e das cargas controláveis  contribuir 

para o equilíbrio oferta/procura e mitigar a intermitência das fontes 

renováveis  

  

Agregador 



 Cluster de utilizadores com características semelhantes: 

potência contratada, perfil de uso, localização, … 

 

 Baseline perfil de consumo de cada cluster + resposta a 

sinais de disponibilidade/quantidade enviados pelo agregador 

 

 Função objectivo: maximizar os lucros do agregador, 

resultantes de “vender” à rede a flexibilidade dos clusters de 

utilizadores e recompensar os consumidores participantes (pelas 

cargas desviadas/desligadas de acordo com os pedidos) 

Agregador 



     Coordenar as necessidades e capacidades dos ativos de 

geração, operadores de rede, consumidores finais e dos demais 

agentes do mercado de energia elétrica para operar todas as 

partes do sistema de forma a maximizar a sua eficiência, 

minimizando os custos e os impactos ambientais e, 

simultaneamente, maximizando a confiabilidade e estabilidade do 

sistema elétrico 

 

     Participação dos consumidores assume um papel fundamental  
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     Resposta ao desafio colocado pela necessidade de dispor de 

uma abordagem integrada para telemedição avançada, 

capacidade de integrar medidas de promoção de eficiência 

energética e resposta dinâmica da demanda, integração em larga 

escala de geração distribuída (em particular, renováveis de com 

elevado grau de intermitência), microgeração local, 

armazenamento e veículos elétricos (G2V e V2G), num contexto 

de melhoria continuada dos indicadores de qualidade de serviço e 

de sustentabilidade do sistema global.  
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    Melhorias no monitoramento e na operacionalização das linhas 

de transmissão de alta tensão, aumento da automatização e 

controlo das subestações da rede de distribuição, possibilidade de 

fluxos de comunicação bidirecionais com os medidores 

inteligentes. 

 

     Entidades altamente complexas e requerem alterações 

significativas dos modelos de negócio, das políticas energéticas, 

da estrutura regulatória, da evolução tecnológica e do 

comportamento social.  
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O desafio das smart grids 


