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A ENERGIA DAS CIDADES INTELIGENTES



A ENERGIA DAS CIDADES INTELIGENTES

“Se queres prever o futuro, estude o passado”
(Confúcio 551- 479 AC)

“Não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo”
(Peter Drucker 1909-2005)

“Estudando o passado, podemos criar o futuro”
(Confúcio + Peter Drucker)



A ENERGIA DAS CIDADES INTELIGENTES

Conceito
“.. Cidade Inteligente é aquela que 
utiliza-se das tecnologias inovadoras, 
para se tornar mais eficiente,  visando 
sempre as pessoas  como o centro  do 
desenvolvimento, bem como a 
sustentabilidade do meio ambiente”,

SmartGrid
é um meio para 

alavancar ... as 

SmartCities.
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Fonte: BP Energy Outlook, 2019

DESCARBONIZAÇÃO: Ritmo depende da velocidade da 
transição para as renováveis.



DESCARBONIZAÇÃO: Compromissos do Brasil prevêm -38% em 
emissões de GEE até 2025 e  -45% até 2030 comparado aos 
níveis de 2005.

Fonte: EPE - PDE 2026, edição de 2018
*Inclui biodiesel, lixivia, outras renováveis e outras não renováveis. 



DESCARBONIZAÇÃO



DESCARBONIZAÇÃO: Vendas de Veículos Elétricos no Mundo...



CARACTERÍSTICAS DA REDE

CORREDOR ELÉTRICO RIO-SP

Parceria entre EDP e BMW para 
fomentar a Mobilidade Elétrica

Equipamentos de carga rápida - em torno de 
80% da carga em 20 a 25 min

Descarbonização: PARCERIA EDP-BMW     Maior corredor elétrico da 

américa latina entre São Paulo e Rio de Janeiro.
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Por quase um século, olhamos para a geração e distribuição de energia 
elétrica como uma “via de mão única  e com tráfego contínuo”. 

DESCENTRALIZAÇÃO: Um novo modelo.
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DESCENTRALIZAÇÃO: Geração Distribuida transforma 
Consumidor em Prosumidor



Fonte: EPE e MME.

DESCENTRALIZAÇÃO: Até 2030 a              auto-produção 
responderá por 10% da carga.

Projeção da carga de energia considerando a contribuição da geração distribuída com
autoprodução e eficiência energética



EDP Solar Geração Distribuída (GD)

Foco em clientes cativos, é a geração de energia de forma descentralizada, ou seja, o mais próximo possível do consumidor 

final, a partir de pequenas centrais geradoras, sendo microgeração até 75kW e minigeração de 75kW até 5MW.

Autoconsumo

A energia é gerada no próprio local de consumo.

Condomínios

A energia é gerada em condomínios residenciais ou comerciais para 
compensação nas unidades consumidoras.

Mesma área 
comum

Autoconsumo Remoto

A energia é gerada em algum local estratégico e a compensação 
ocorre em outras unidades remotas na mesma distribuidora de 

energia e entre unidades do mesmo CNPJ ou CPF.

Mesma 
titularidade

Geração Compartilhada

A energia é gerada para compensação em unidades consumidoras 
remotas, inclusive de diferentes CNPJs ou CPFs, porém na mesma 

distribuidora de energia.

Consórcio 
ou 

Cooperativa

DESCENTRALIZAÇÃO:  O que a EDP está fazendo...



Comprar ou alugar?
É possível investir na aquisição ou locação de um projeto fotovoltaico, na unidade de consumo ou remoto, de acordo com a 

necessidade do cliente. A EDP fornece o projeto executivo, engenharia, equipamentos, logística, instalação, garantia e 

monitoramento remoto e, adicionalmente, a operação e manutenção da usina solar. 

Principais vantagens para o seu negócio:

− Produção de energia limpa e sustentável com 

potencial de gerar até 100% do consumo

− Redução imediata dos custos de energia

− Payback médio de 6 anos

− Ser dono do seu próprio sistema

− Utilização de “áreas mortas” como telhado ou 

estacionamento

Venda (Turnkey)

Principais vantagens para o seu negócio:

− Produção de energia limpa e sustentável com 

potencial de gerar até 100% do consumo

− Redução imediata dos custos de energia

− Não há necessidade de uso da propriedade do 

cliente para instalação do parque fotovoltaico

− Não há investimento em compra de 

equipamentos

− EDP responsável pelo O&M, garantia e segurança 

da usina fotovoltaica 

Locação

DESCENTRALIZAÇÃO:                                      O que a EDP está 
Fazendo ...



Fonte: Gartner, 2018

DIGITALIZAÇÃO: Novos produtos e serviços através da 
digitalização e novas tecnologias.  



DIGITALIZAÇÃO CURVA DE MUDANÇA: Os indivíduos se 
adaptam mais rapido à trasnformação digital do que as 
organizações e as políticas públicas.

Fonte: Deloitte



DIGITALIZAÇÃO: Modernização dos parques de Ips.  



Telemedição: Atualmente são quase 44 mil remotas instaladas na área de concessão da EDP
SP...

Smart Grid (Telemedição de Clientes)

refere-se à transferência e utilização de dados provindos de equipamentos remotos, para o
monitoramento, medição e controle dos mesmos, possibilitando a análise e o controle da energia
consumida.

Telemedição 
Blindagem do sistema
Monitoramento Online
Intervenções com equipes próprias

Benefícios

61% do consumo da EDP
estão Telemedidos

DIGITALIZAÇÂO: TELEMEDIÇÃO: 
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OBRIGADO !!!!


