Eletromobilidade Híbrida e a Baterias
Redes elétricas inteligentes como enabler chave para mobilidade elétrica
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<<Nome Do Documento>

Grupo EDP no mundo
Player de energia global com operações em 14 países.
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Grupo EDP em Portugal
Posicionamento da EDP Distribuição na cadeia de valor

EDP Distribuição em números
Densidade de consumo, PD e microprodução ligada à rede
Números da Distribuição
Rede (km) 1
AT

MT

BT

Aérea

8.904 (94%)

58.433 (80%)

108.936 (77%)

Subter.

523 (6%)

14.839 (20%)

33.389 (23%)

Subestações e PTs 1
Subestações

PT

Pot. (MVA)

17.608

19.993

Nº Inst.

419

67.063

Produtores ligados às redes de distribuição 2

PRE 3

MiniP 3

MicroP 2 UPP 3 UPAC 3

Pot. (MVA)

4.269

71,1

96,2

4,0

20,1

Nº Inst.

1.005

1.473

26.495

143

5.979

Número de colaboradores

Número de clientes

~3.200

~6,1 milhões
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EDP Distribuição Relatório de Contas 2015
EDP Distribuição (2015)
3 EDP Distribuição (Out 2016)
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Integração da Produção Distribuída na RND
Densidade de consumo, PD e microprodução ligada à rede
Elevadas assimetrias
na densidade de
consumo

~70% da geração renovável
está ligada à RND, próximo
das fontes primárias

Cap. Instalada (kVA)
>100.000
[50.000:100.000[
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]0:5.000[
0

Mais de 44k microgeradores ligados à rede,
ainda com pouco impacto

Micro-produtores
(#)
[150:315]
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[40:60[
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[10:20[
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Fonte: EDPD, DDC/DCSP-ER, 2016
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Integração da Produção Distribuída na RND
5 de Fevereiro, uma nova marca!

Dois períodos de 30 minutos em que a PRE foi
suficiente para alimentar a totalidade da carga
associada à Rede Nacional de Distribuição

Fonte: DDC, Qualidade de Serviço Técnico, 2017
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Desafios do Sector
Descarbonização, digitalização, Descentralização.

Descarbonização

Digitalização / Conetividade

• COP 21 Paris: Acordo >190 países

• ~25B equipamentos conectados em
2020 (fonte Gartner)

• União Europeia em 2030:
Redução 40% emissões (vs 1990)
e mínimo 27% renováveis no mix;

• IIoT: Novos tipos de equipamentos
(e.g. sensores) serão no futuro
“mainstream” nas redes elétricas

• EDP: Aumentar capacidade
instalada de fontes renováveis
para mais de 75% até 2020

“IoEveryThing”

• Na UE-27 existirão cerca de 200M
de contadores inteligentes em 2020

• Novos produtos e serviços (e.g. Re:dy
da EDP Comercial) e novos players a
entrar no setor (e.g. agregadores)

• PRE* ligada à rede
distribuição aumentou em
386% para um total de ~5GW
entre 2010 e 2016

• Novos recursos distribuídos nas
instalações do cliente (e.g. storage,
VE**, painéis solares)

• Este valor corresponde a 66%
da ponta verificada na rede
da Distribuição em 2016

• Novas formas de interação digital com
o cliente (e.g. Site, App)

Descentralização
* Inclui cogeração

** VE – Veículos Elétricos
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Eletrificação Progressiva da Procura
Consumo de eletricidade deverá aumentar apesar da estagnação utilização energia primária

Fonte: DNV GL – Energy Transition Outlook 2017
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Produção Renovável Chave para Eletrificação
Produção solar e o eólica como tecnologias dominantes no futuro

Fonte: DNV GL – Energy Transition Outlook 2017
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Evolução das Baterias
Densidade energética tem aumentado significativamente enquanto custos tem baixado significativamente

Fonte: IEA– Global EV Outlook 2017
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Adopção de VE
Existe elevada incerteza quanto ao ritmo de adopção de veículos elétricos a longo prazo

Previsões de adoção de VE
(2017)
2030
2040
7%

Bloomberg
Morgan Stanley

7

Goldman Sachs

7%

OPEP (2016)

5%

BP

5%

IEA (RTS)
Exxon

33%

27
20%
16%

4%
1%

6%
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Adopção de VE em Portugal
Existe elevada incerteza quanto ao ritmo de adopção de veículos elétricos a longo prazo





Impacto na rede da eletrificação
A mobilidade elétrica deverá ser o grande motor da procura de eletricidade e investimento do ORD nas próximas décadas

Necessidades de investimento globais devido à adoção de veículos elétricos
Para níveis elevados de adoção de veículos
elétricos será necessário um reforçar e
expandir significativamente a rede de
distribuição, em particular na baixa tensão.

Energia
Consumo anual de um VE corresponde a
aproximadamente uma habitação (em PT)

1

≈1
Impacto esperado do investimento incremental sobre o EBITDA (vs. 2017)

Potência
A potência de carregamento rápido de um
Tesla S equivale a mais de 30 habitações

1

> 30
13
Fonte: research Goldman Sachs

Evolução da Rede Nacional de Distribuição
Evolução especialmente necessária ao nível da inteligência da rede BT

Armazenamento – Piloto de Évora
Visão geral / Carateristicas técnicas
▪ Melhoria da qualidade de serviço:
o Continuidade de serviço: backup à
universidade
o Qualidade de energia: Ex:
Controlo de Tensão
▪ Diferimento de investimento:
o Fonte de flexibilidade para o
sistema
o Peak Shaving.

• Localizado no campus da universidade de Evora
• Data de comissionamento- Dezembro de 2015
• Tecnologia: Iões de Lítio
• Potência / Energia - 480 kW/ 360 kWh

▪ Integração de recursos renováveis:
o Contributo para a diminuição de
fluxos bidirecionais de potência

Microredes – H2020 SENSIBLE
Highlights

Três Demonstradores

Objetivos:

• Liderado pela Siemens A.G.

• Évora – Foco na rede e clientes

• Orçamento Total de 15,4 M€

• Nottingham – Foco na comunidade

• Micro Redes. Aplicações de sistemas de armazenamento
focadas em gestão avançada da rede.

• 42 meses de duração: Jan15-Jul18

• Nuremberg – Foco em Edifícios

• Novos modelos de negócio para clientes e DSO.

from: Challenges

Demonstrador de Évora

Alguns números chave sobre o projeto:
~250 consumidores domésticos
25 clientes envolvidos diretamente
Armazenamento de Rede:
• 125 kW supercaps
• ESS MT 480kW/360kWh
• ESS BT ~120 kW/160 kWh
Armazenamento Residencial:
• 15 unidades, ~3,3 kWh, cada
• 10 unidades termicas

Microredes - Projeto das Berlengas
3 Geradores Diesel

+20.000 visitantes anuais

36 MWh anuais

15.000 L Diesel / Ano

31 consumidores

24 kW pico

Transporte Marítimo

17 consumidores domésticos

Geração condicionada

Objetivos do Projeto

Desde: Desafios
Risco Ambiental
Segurança (Combustível)
Eficiência Operacional
Segurança Abastecimento
Até: Sustentabilidade
•
•
•
•

Geração Renovável
Flexibilidade dos Consumidores
Desenvolvimento de Micro Rede
Envolvimento de Stakeholders e consumidores

H2020 INTEGRID

Objetivo Principal 1:
Demonstrar como os operadores de rede podem potenciar a
participação de diferentes stakeholders nos mercados de
energia e implementar novos modelos de negócios
Objetivo Principal 2
Testar e validar soluções de planeamento e gestão das redes
elétricas em ambiente integrado e tendo em consideração os
aspetos regulatórios, técnicos e económicos mais relevantes.

Estudo Flexibilidade
A utilização de mecanismos de flexibilidade é crítica para uma operação eficiente, segura e
resiliente dos sistemas de energia elétrica
Drivers

Desafios

Alterações dos padrões de
consumo

Alteração aos
trânsitos de energia

Penetração de geração
intermitente na RND

Operação da rede
perto dos limites
técnicos

Pressão regulatória
(% utilização ativos e QoS)

Otimização do investimento e
operações
Diminuição da inércia na rede

Manter estabilidade
da rede e QoS
Gestão de
congestionamentos e
constrangimentos

Enablers
Envolvimento clientes
Desenvolvimento IT/OT
Desenvolvimento Telecom
Desenvolvimento SG
Penetração de DERs

Utilização de
Mecanismos de

Flexibilidade

Projeto a desenvolver em três fases distintas
Fase 1 - Definição e caracterização dos desafios técnicos;
Identificação de necessidades de flexibilidade no contexto
operacional ou de planeamento (curto vs médio/longo
prazo)
Fase 2 - Caracterização dos mecanismos de flexibilidade
existentes; Adequabilidade de cada um dos mecanismos às
necessidades; EDP Distribuição Gap-Analysis tecnológico.
Fase 3 - Comparação face a investimento na RND; Definição
de metodologias de valorização dos mecanismos / serviços
de flexibilidade; Impacto na variabilidade da receita

Energy Markets – H2020 Dominoes
O projeto DOMINOES:
• O papel e relevância dos consumidores e prosumers
vai aumentar progressivamente.
• Mercados locais de energia e capacidade para fazer
face aos novos desafios, por exemplo promovendo
balanceamento local.
• Partilha local de energia poderá ser uma realidade e
será viabilizada por estes mercados.
• Tecnologia Blockchain como possível facilitador para
transações entre prosumers ou com mercados.

Disrupção no nosso sector
DERS

Micro/Nano Redes
PV + Eólica
Armazenamento
EV’s

Mercados

Geração
e TSO

DSO

lockchain

Agregadores

