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Real case: Sicily operational challenge

18/05/2011

Base case
50MW Armazenamento

PV ajuste proteçao 
Limite inferior operaçao normal

Source: RES

Ricerca Sistema Elettrico
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As metas ambiciosas de RES para o setor elétrico estimulariam positivamente a: 

- Contribuição para a descabornização;

- Estimulo à inovação e à tecnologia;

- Apoio ao desenvolvimento econômico;

- Contribuição para melhoria da segurança no fornecimento (menos necessidade de importação de combustíveis fósseis).

Ao mesmo tempo implicam em novos desafios para os TSOs.

2020
EU 20-20-20

2030
The energy bridge

RES participação no consumo final de energia1

RES participação no consumo de eletricidade2

≥20% ≥27%

≈35% ≈46%

≥17%

≈26%

2. Indicated by NREAPs (National Renewable Energy Action Plans)1. Final energy consumption = electricity + heating & cooling + transport

A Estratégia Nacional Italiana de 

Energia Elétrica 2017 estabelece a 

meta em 55%, para participação

no consumo de eletricidade.
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Objetivos para as RES



Imagens das Tendências do Sistema Elétrico Italiano 1/2

6* Sum of PV, Wind and Hydroelectric generation
Source: Terna statistical data

Potência Solar & Eolica (GW) Demanda satisfeita com RES (%)

Meta de Partic. de energia da RES

2017 2020 2030

29%*

Crescimento do RES

RES cresceram rapidamente desempenhando um papel significativo no mix 

energetico nacional
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Desmantelamento Térmico (GW)

Estratégia Nacional de Energia: eliminação adm. da frota de carvão

Saida da geraçao termica

Reserve margin at demand peak  (GW)

Em 10 anos mais de 10 GW de geradores rotativos foram desativados 
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Efeitos de uma alta penetração de RES intermitente na rede

As fontes renováveis de energia (RES) em redes existentes apresentam altos riscos de desequilíbrio :

Intermitência 

instantânea de RES 

durante a produção

Saída de RES totalmente 

não previsível no dia 

seguinte quando a 

energia é negociada (as 

previsões do tempo não 

são 100% precisas)

20 mins wind profile Irradiance daily profiles

Na falta de um programa RES definido, as TSOs precisam ativar o excesso de 

energia de reserva de espera para balanceamento de rede elétrica.
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Os efeitos dos desequilíbrios são agravados por uma diminuição 

geral da inércia do sistema global devido a uma menor 

disponibilidade de massas rotativas 
(menor resiliência contra a frequência da rede e desequilíbrio de tensão):

Geração tradicional 

do sistema teve mais 

massas rotativas

Mais inércia

mecânica

Sistemas RES 

(baseados em 

inversores) têm 

menos massas 

rotativas

Menor inércia

mecânica A substituição de geradores 

rotativos por geradores 

baseados em inversores 

diminui as correntes de curto-

circuito e amplia a área de 

perturbação na tensão

F
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y
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)

Time (sec)

Aumento do gradiente de 

mudança de frequência

Estabilidade do Sistema e Adequação na geração



O desenvolvimento de Infraestruturas e os ajustes no desenho de mercado são 

essenciais para enfrentar esses desafios.

Curva de Demanda e Carga Residual em 24 h

Principais Efeitos no Sistema Elétrico

 Rampa noturna mais íngreme devido a redução

repentina da produção solar

 Redução da regulação de tensão, como resultado do

aumento da contribuição da potência de RES em relação

à potência total instalada

 Redução da margem reserva de pico principalmente

devido ao desmantelamento das usinas termelétricas

 Congestionamentos crescentes devido ao

desenvolvimento concentrado de RES nas áreas onde

as fontes primárias estão disponíveis

 Redução da inércia do sistema resultante da

contribuição limitada da maioria das RES

 Crescimento muito elevado da RES

 Decommissioning da potência térmica

instalada

 Novas fontes de eletricidade distribuída

*Residual Load = Total Demand – Renewables generation 11

Mudanças Operacionais para os TSOs

Principais causas
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De modo a permitir mais RES nas suas rede elétricas, as TSOs 

têm várias opções :

Invistir em 
sistemas 

proprietários de 
armazenamento 

de energia

Melhorar a 
capacidade 
de linhas de 
transmissão

Comprar mais 
serviços de 

balanceament
o instantâneo  

(lado da 
produção ou 
do lado do 

cliente)

Rápida mudança de produção (+ ou -) pelos 
ativos de geração tradicionais e / ou 
armazenamentos de energia conectados em 
rede (únicos ou agregados através de Virtual 
Power Plants - VPP)

Redução rápida do consumo de clientes 
selecionados em caso de excesso de 
demanda na rede: Resposta do lado da 
demanda (DSR)

Sistemas de armazenamento de 
energia da bateria (BESS)

Armazenamento Hidrico
Bombeado (PHS)

Construção de novas linhas 
de alta tensão

Melhorar a capacidade das 
linhas de alta tensão 
existentes (Substituição dos 
cabos) (Classificação Térmica 
Dinâmica)

Outros ESS (CAES, LAES)

Digitalizar a rede 
(gerenciamento de dados 
em tempo real para uma 

interação rápida entre 
opções de balanceamento)

A solução ideal envolve uma mistura das soluções acima
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Um BESS bem projetado pode permitir adiar um reforço de rede

mais caro (devido, por exemplo, a um aumento na demanda de

energia ou na produção de energia).

A Terna implementou o BESS de grande escala em conjunto com a Avaliaçao do

Limite Térmico Dinâmico (DTR) para mitigar as restrições na produção de energia

eólica (quando a produção é alta e a carga é baixa - normalmente durante a noite).

A melhor redução de cortes é alcançável através do 
acoplamento do BESS com Avaliaçao do Limite Térmico 
Dinâmico (DTR) nas linhas relevantes de alta tensão 
(experiência da Terna)

+
BESS

Limite de capacidade de uma linha 
de alta tensão(Variável com DTR)

Redução da produção de RES

Redução de RES evitada

BESS descarregou energia

Energia armazenada BESS

Produção de RES dentro da 
capacidade da linha HV

To grid

Serviço de Rede - BESS como uma “alternativa sem conexão”
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Scampitella

10.8 MW/72MWh

Ginestra

12 MW/80MWh

Flumeri

12 MW/80MWh

#1 Estudo de caso: Em Grande Escala 

(Energia Intensiva)

Tipo de aplicação: Diferimento de rede, regulação de

frequência

Com o foco principal na redução do contingenciamento de

energia eólica, a Terna planejou um projeto altamente inovador

baseado no uso de tecnologias de armazenamento

eletroquímico "intensivas em energia", selecionando a

tecnologia de baterias NAS por meio de propostas (tecnologia

sódio / enxofre).

Após uma fase temporária de operação e ajuste com o

monitoramento no local ao longo de 2015, os três Sistemas de

Armazenamento de Energia estão atualmente operando em

controle remoto.

As funções desenvolvidas para conduzir e facilitar os serviços de

rede das unidades de armazenamento não apenas permitem o

controle remoto das plantas de modo a otimizar os objetivos

primários planejados, mas também contribuir significativamente

para a manutenção da segurança das NTGs (por exemplo,

regulação de frequência primária) e explorando a natureza

inovadora das unidades de armazenamento do projeto de

calibração experimental da regulação primária e do alívio da

regulação do f-P secundária, desenvolvimento de novas funções

avançadas de condução, monitoramento e despacho, etc.

No Plano Nacional de Desenvolvimento da Rede de Transmissão (NTG) 2011, a Terna planejou projetos de Armazenamento de

Energia em Grande Escala para cerca de 35MW / 232MWh em partes da rede de 150kV no sul da Itália, mostrando-se crítica em

termos de frequentes e congestionamentos causados por uma presença excessiva de Fontes de Energia Renováveis.
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Sicilia - Ciminna

• Capacidade Planejada Final (MW): ≈ 7.3 MW

• Status: em teste ≈ 5,55 MW   

Sardinia - Codrongianos

• Capacidade Planejada Final (MW): ≈ 

8.65 MW

• Status: em teste ≈ 7,9 MW

O Laboratório de Armazenamento, globalmente único em

termos da variedade de tecnologias disponíveis e seus

sistemas de controle inovadores, possui atualmente uma

capacidade total de aproximadamente 21,2MWh e 13,4mW

de tecnologias de armazenamento, comissionadas em

diferentes momentos.

As unidades de armazenamento individuais,

aproximadamente 1 MW, são:

• À base de Lítio (9,2 MW, 5 tipos);

• Tipo ZEBRA (3,4 MW, 2 tipos).

A Terna está atualmente integrando os projetos com

tecnologias de bateria de fluxo e planeja concluir o

programa de 16 MW, testando posteriormente os sistemas

baseados em supercapacitores.

Tipo de aplicação: Regulação de frequência, Sistema de

proteção especial.

O Laboratorio de Armazenamento também programou um

programa de “Escala de módulos”, testando os módulos

individuais que representam cada tecnologia nas

instalações dos respectivos fornecedores, bem como os

laboratórios RSE, CESI, CNR e ENEA.

Sob o Plano de Defesa para a Segurança do Sistema Elétrico Italiano 2012-2015, a Terna identificou um programa de instalação

de sistema de armazenamento de 40 MW para explorar o potencial oferecido pelos tempos de resposta rápidos dos sistemas de

armazenamento para aumentar as margens de segurança operacional do sistema. Redes HV nas ilhas da Sicília e da Sardenha.

#2 Estudo de caso: Laboratório de Armazenamento

(Potência Intensiva)
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Portfólio tecnológico BESS

• Procurement
on going

P
o

te
n

ci
a

In
te

n
si

vo

En
er

gi
a 

in
te

n
si

va

9.2 MW 

installed

3.4 MW 

installed

0.85 MW

installed

35 MW 

installed

30 – 60 segundos 0,5 – 1 hora 2 – 4 horas Potencia/Energia Acoplamento 8 horas

Storage time

Back-up

Gestão de congestionamentos

Serviços auxiliares (regulação de frequência, ..........) e suporte à rede

Sistemas de defesa

Carga deslocada

Principais 
aplicações

Por meio de seus Projetos-Piloto, a Terna cobriu toda a gama de aplicações 

possíveis para o BESS (sistemas e produtos químicos): do uso intensivo de 

energia ao uso intensivo de energia.

“Storage Lab” –

Power Intensive

“Large Scale” –

Energy Intensive
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Modelagem térmica e 
elétrica

Comportamentos de 
falha

Comportamento 
em condições não 

padronizadas

Modelos de 
envelhecimento

Testes

Térmico

• Testes de performance

• Testes de desempenho 

de ciclos mais curtos

• Calibração de circuitos

equivalentes

• Testes de sobrecarga

• Testes de Sobredescarga

• Testes de curto-circuito

2

3

Somente lithium-ion BESS

Somente lithium-ion BESS

4
• Testes de ciclo padrão

• Testes de regulação de 

freqüência

• Testes de corrente 1

Nos testes do Storage Lab, a Terna testou todos os tipos de 

condições extremas de operação do BESS :


