Powering the

Soluções Inovadoras para Digitalização de Distribuidoras:
A Busca pela Eficiência

Internal

Nossas tecnologias garantem que
todos lugares, para todos, a todo momento.

Internal

e

Digital GRID: Soluções para Gerenciar o Ciclo de Vida da Rede
Modernização da rede que abrange todas as partes interessadas

A Distribuição está no centro
da transformação energética

Construção

Projeto

• Geração distribuída
• Energia renovável
• Edifícios e casas inteligentes

GIS

Engajamento

• Vehicle-to-grid
• Microrredes
• Interações TSO / DSO
• Agregação

Operação
Manutenção
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• Mercados de energia
• Serviços de flexibilidade
• Prosumers

Medição

Internal

Digital GRID: Soluções para a Distribuidora do Futuro
Digitalização, otimização e automação para flexibilidade, resiliência e mitigação de risco
ArcFM

ADMS

DERMS

Projeto geoespacial,
construção,
gerenciamento de
informações as-built

Operações e
planejamento em
tempo real e
antecipado

Otimização de DER
para maximizar a
flexibilidade da rede

OT & IT

TR & Offline
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Plan & Eng

Smart
Metering

Grid Asset
Advisor

Energy
Profiler Online

Gerenciamento de
dados do medidor e
análise de baixa
tensão

Manutenção e
gerenciamento de
ativos

Engajamento do cliente,
eficiência energética e
resposta à demanda

Capex & OpEx

Internal

Mobilidade

Clientes

Cliente: CPFL – Brasil – ADMS v3.8

Companhia Paulista de Força e Luz
O novo sistema implantado nas cinco distribuidoras do Grupo em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais, beneficia 9,4
milhões de consumidores em 679 municípios.

Solução composta pelos módulos SCADA, DMS, EMS e OMS,
integrados em uma única plataforma: EcoStruxure ADMS.
Desafios:
• Uniformização de processos de Operação
de Redes de Distribuição
• Redução das despesas operacionais e na
melhora dos índices de DEC e FEC
• Incremento dos níveis de produtividade e
eficiência operacional
• Aumentar a segurança das manobras na
rede
• Aumentar a segurança cibernética.

Entre as novas funcionalidades previstas na plataforma estão:
• Gestão em tempo real dos ativos;
• Localização dos defeitos na rede e realização de manobras
automáticas para reestabelecimento do serviço (self-healing),
reduzindo o tempo de falta de energia;
• Ajustes em tempo real dos equipamentos para melhoria do perfil
do nível de tensão e carregamento da rede;
• Despacho de carga ativa/reativa, ajudando a diminuir as perdas
de energia do sistema;
• Envio automático do plano de recomposição da rede das equipes
de campo.
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Cliente: Cemig – Piloto DERMS P&D 649
Definir métodos e ferramentas para promover a integração adequada de Recursos Energéticos Distribuídos (REDs) ao Centro
de Operação e Controle da distribuidora, de forma a reduzir os impactos dos REDs, melhorar a qualidade do fornecimento e a
confiabilidade do sistema elétrico de distribuição
“Estudo de Caso em Rede de Distribuição Real, contemplando um número limitado de
subestações/alimentadores e REDs de propriedade da Cemig e de clientes, bem como o desenvolvimento de
um plano para expansão futura do gerenciamento de REDs, abrangendo todo o sistema de distribuição”.

Casos de Uso:
• Gerenciando as restrições de
capacidade dos equipamentos
• Mitigar problemas de tensão
• Flexibilidade Operacional
• Cargas mascaradas/fantasma
• Otimização Operacional
• Mitigação de Incidentes

DERMS instalado
•
•
•
•

Integrações com sistemas corporativos
FAT, SAT realizados
Sistema em Operação
Início do Período de Avaliação
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Internal

Cliente: Cemig – Piloto DERMS P&D 649
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Internal

Cliente: ENEL – Diminuição de Perdas
ENEL
Maior empresa de energia da Itália, a segunda maior da Europa em capacidade de geração instalada, atendendo a mais
de 61 milhões de clientes.
“É possível integrar recursos renováveis e todos os benefícios da energia verde,
aumentando a qualidade do serviço e a qualidade da energia ”.
Enel

Challenges:
• Redução dos custos gerais ativando o
compartilhamento de pico
• Analise dados para resultados
acionáveis
• Garantir que a solução complementa os
sistemas existentes

Energy Savings de 4% representando
144GWh em energia economizada anualmente
• Custos significativos e economia de energia
• Visibilidade total no sistema de distribuição
• Otimização do perfil de tensão e ativamento do compartilhamento
de pico
• Sistema estabelecido capaz de prever o impacto da falta de
energia, geração e variação de tensão
• 28 centros de controle na Itália
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Cliente: Duke Energy – EUA – Redução de Demanda

Duke Energy
As soluções EcoStruxure ADMS e Demand Response foram implantadas em toda a rede, com carga controlável de mais de
7.000 MW de pico, 500.000 transformadores e aproximadamente 1,5 milhão de clientes.

Challenges:
•
•

Gerenciar cargas de pico que exigem a
conexão de geradores de pico de alto
custo ou compras de energia
Melhorar a satisfação do clientes de alto
consumo de energia, que cada vez mais
têm opções de fornecimento de energia

Mais de 300 MW redução de demanda
• Redução de carga de pico, evitando load shedding
• Otimização do desempenho da rede
• Aplicações de planejamento para investimentos ideais
(bancos de capacitores, reguladores de tensão, ..)
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Cliente: Western Power – Austrália
Flexibilidade:
Existem mais de 275.000 sistemas de painel solar nos telhados da Austrália Ocidental com os subúrbios de Perth, como Southern
River, Baldivis e Canning Vale, atingindo quase 50 por cento de energia solar distribuída atendendo a esses bairros.
“Em dias em que as temperaturas são amenas e o céu está claro, uma em cada três residências está gerando
energia solar fotovoltaica, que é em grande parte exportada para a rede, porque a demanda doméstica não
corresponde à geração durante o meio do dia. “Quando isso ocorre, pode resultar em variação entre o
aumento da oferta e a diminuição da demanda de energia”, que ameaça a estabilidade da rede ”

Desafios:

Piloto inicial de 100 MW

•
•
•
•
•
•
•

• Implantado entre Abril e Setembro 2020
• Software + “recrutamento” dos clientes interessados
• Considerado:
• Aumento de cargas em momentos específicos
• Redução da Geração solar
• 250 clientes participaram inicialmente
• 26 eventos atingindo 20 MW de flexibilidade até Abril 2021

Aproveitar a Energia Distribuída Renovável
Resolver vários problemas operativos
Foco na estabilidade do Sistema (Hz)
50% penetração DER
Períodos de Carga Baixa
Minimizar reserva girante
Retorno $ interessante para os prosumers
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Cliente: Sunrun

•




Agregação Solar + Storage

Os maiores sistemas residenciais
de energia solar e armazenamento
dos EUA
Anunciou projetos de serviços de
rede de US$ 50 milhões

“AutoGrid will enhance our capabilities to offer
utilities aggregated fleet of solar and battery
resources to make the grid cleaner and more
resilient, while reducing cost for energy consumers”
Lynn Jurich
CEO, Sunrun
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•
•

Acordos de Compra / Lease
Potência de reserva

•
•

Pagamento de Capacidade
Serviços Ancilares

Problema
 Monetização da grande base instalada de solar e
armazenamento
 Necessária plataforma de software altamente
escalonável para corresponder ao crescimento

Solução: Central de energia virtual usando
AutoGrid Flex
 VPP entregará US$ 50 milhões em contratos de serviços
de rede
 Aumentando de 10.000 para 100.000 baterias até 2022+
 Nível empresarial, API em primeiro lugar, software de
padrões abertos nativo da nuvem
 Capacidade de integrar e controlar todos os tipos de
ativos de armazenamento
Internal

~$700/Yr
Receita potencial
de cada casa

Cliente: Total Energies
Mercado de Renováveis & Virtual Power Plant

Plataforma
Global para
Flexibilidade:
Eólico, Solar,
EVs e Storage

200MW

1.5GW

Gestão do
desequilíbrio

Mercado de
Energia

Agregação de Flexibilidade Residencial (Smart home, EV)
Serviços de
Capacidade,
Reservas
Monetização da
Flexibilidade no
Mercado de Energia

FCR Pooling Solution for Storage and DR Assets

Mecanismo de
equilíbrio +
comércio de
energia

“Electricity will be the energy of the
21st century”
Regulação de
Frequencia

Patrick Pouyanné
CEO, Total
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Objetivo:
25 MW Storage / 25 MW DR Flex
Internal

Obrigado.

Foto 1

João Carlos de Souza Marques
Digital Grid Sales Head – South America
Joao.desouza@se.com

Internal

Internal

