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Prefácio
Caro leitor,
Em 2014, a energia eólica forneceu 39% da demanda de
eletricidade dinamarquesa. O suprimento de energia dinamarquês está se afastando de um sistema baseado em
combustíveis fósseis, especialmente carvão, para um sistema totalmente baseado em energia renovável. De fato, a
Dinamarca está se esforçando para obter uma independência completa dos combustíveis fósseis até 2050. Nos setores de eletricidade e aquecimento, a eliminação gradual
dos combustíveis fósseis é esperada ainda mais cedo. A Dinamarca tem como objetivo atender a 50% da demanda de
eletricidade com energia eólica até 2020. Assim, aumentar
a integração da energia eólica é um dos principais desafios na transição dinamarquesa para a energia renovável, a
chamada grøn omstilling (transição verde).

de energia confiável e estável? E o que outros países europeus podem aprender com a experiência dinamarquesa –
com base no entendimento de que, mais cedo ou mais tarde,
enfrentarão os mesmos desafios?

Que ações a Dinamarca adotou para permitir a implantação
de parcelas cada vez maiores de energia eólica? Que medidas
de flexibilidade o país implementou para manter seu sistema

Atenciosamente,
Patrick Graichen
Diretor, Agora Energiewende

O relatório a seguir, elaborado pela empresa de pesquisa e consultoria Ea Energy Analyses, de Copenhague, analisa em profundidade a experiência dinamarquesa de integração da energia eólica. Espera-se que as lições aprendidas na Dinamarca
nas últimas décadas possam servir como uma ajuda importante
para outros países transformarem seus sistemas de energia.
Esperamos que você considere este relatório uma valiosa contribuição para o debate atual e desejamos uma ótima leitura.

Resumo das principais conclusões

1

A Dinamarca é o líder mundial na implantação de energia eólica, com 39% do consumo de energia
fornecido pelo vento. O desafio de integrar uma grande parcela de energia eólica levou as empresas
dinamarquesas e participantes do mercado a desenvolverem várias opções de flexibilidade desde o
início, incluindo o uso de interconexões de transmissão com outros países, aumento da flexibilidade
das centrais térmicas, formulação de um aquecimento urbano mais flexível, incentivo a uma energia
eólica mais compatível com o sistema, implementação de flexibilidade do lado da demanda, bem como
introdução de opções alternativas para providenciar serviços ancilares.

2

A troca de energia baseada no mercado com países vizinhos é a ferramenta mais importante para lidar
com altas parcelas de energia eólica na Dinamarca. Com 6,4 GW de capacidade de transferência líquida
para a Noruega, Suécia e Alemanha (demanda de pico dinamarquesa: 6 GW), a Dinamarca é capaz de
vender eletricidade durante períodos de alta produção eólica e importar eletricidade em tempos de baixa
produção. A utilização da capacidade de transferência líquida de 2,4 GW para a Alemanha é por vezes
limitada para exportação, dependendo das condições de vento no norte da Alemanha.

3

Nos últimos anos, muita atenção tem sido dedicada à flexibilização de usinas convencionais. As usinas
a carvão dinamarquesas foram otimizadas para permitir gradientes de rampa muito acentuados,
tempos de partida mais curtos e níveis de geração mínimos baixos, porém estáveis. A flexibilidade no
fornecimento de serviços ancilares reduziu ainda mais a capacidade de must-run.

4

A Dinamarca tem um grande número de usinas de cogeração (CHP) em seu sistema de energia. A
regulamentação foi reformulada para reduzir a geração de eletricidade associada ao calor em situações
com alta energia eólica. No futuro, prevê-se que os sistemas de aquecimento urbano se tornem
consumidores de eletricidade e não produtores em épocas de alta produção de energia eólica. Apesar
das mudanças já adotadas no sistema tributário de energia, medidas regulatórias adicionais ainda são
necessárias para aproveitar todo o potencial do uso de energia para aquecimento.
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Principais Conclusões
1. A Dinamarca é líder mundial na implantação de energia
eólica, com 39% do consumo fornecido pelo vento. O desafio de integrar uma grande parcela de energia eólica levou
as empresas dinamarquesas e participantes do mercado a
desenvolverem várias opções de flexibilidade desde o início, incluindo o uso de interconexões de transmissão com
outros países, aumento da flexibilidade das centrais térmicas, formulação de um aquecimento urbano mais flexível,
incentivo a uma energia eólica mais compatível com o sistema, implementação de flexibilidade do lado da demanda,
bem como introdução de opções alternativas para providenciar serviços ancilares.
A Dinamarca pretende fornecer até 2020 metade do seu
consumo de eletricidade com energia eólica. Esse é um passo
intermediário em direção ao objetivo de alcançar um sistema 100% livre de energia fóssil até 2050. Com o aumento
da implantação de eólica, mais produção dessa energia é
vendida durante períodos de preços baixos ou negativos da
eletricidade no atacado. A transição verde exige maior flexibilidade em todo o sistema elétrico, garantindo a segurança do fornecimento. Até hoje, o intercâmbio de energia
elétrica com os países vizinhos desempenhou um papel importante na integração da energia eólica dinamarquesa, uma
vez que a Dinamarca pode exportar ou importar eletricidade
dependendo dos níveis de produção eólica. Além disso, as
instituições dinamarquesas e os participantes do mercado
implementaram uma infinidade de opções de flexibilidade
intersetorial desde o início. Do lado da oferta, as usinas de
energia que originalmente forneciam carga de base foram
flexibilizadas em suas operações, de modo que podem reagir mais rapidamente à flutuação da produção por energia
eólica. Mudanças regulatórias forneceram incentivos para
aumentar a flexibilidade das operações das usinas de cogeração, em particular da grande parcela de cogeração voltada
à produção de calor (Combined Heat and Power – CHP). Ao
mesmo tempo, os mercados regulados de energia tornaram-se mais acessíveis aos produtores de energia eólica. O
regime de apoio à energia eólica foi alterado para incentivar
a implantação de turbinas eólicas mais compatíveis com o

6

sistema. Do lado da demanda, caldeiras elétricas, bombas de
calor, gerenciamento de carga de grandes clientes industriais e outras unidades de consumo flexível podem contribuir para contrabalançar as flutuações na produção variável
de energia renovável.
2. A troca de energia baseada no mercado com países vizinhos é a ferramenta mais importante para lidar com altas
parcelas de energia eólica na Dinamarca. Com 6,4 GW de
capacidade de transferência líquida para a Noruega, Suécia
e Alemanha (demanda de pico dinamarquesa: 6 GW), a Dinamarca é capaz de vender eletricidade durante períodos
de alta produção eólica e importar eletricidade em tempos
de baixa produção dessa fonte. A utilização da capacidade
de transferência líquida de 2,4 GW para a Alemanha é por
vezes limitada para exportação, dependendo das condições
de vento no norte da Alemanha.
Uma parte maior da energia eólica da Dinamarca está localizada na parte Ocidental do país, onde a parcela dessa
energia atingiu 51% em 2014, comparado a 21% na parte
Oriental. No ambiente de troca de energia nórdica Nord
Pool, houve um acoplamento implícito do mercado da
Dinamarca com a Noruega e a Suécia desde 1999/2000.
Existe uma correlação entre a quantidade de energia eólica produzida na Dinamarca Ocidental e a magnitude e
direção do fluxo de energia nas linhas de transmissão
para a Noruega e a Suécia. Em geral, a alta produção eólica dinamarquesa se traduz em exportações. O preço pelo
qual os operadores de turbinas eólicas podem vender sua
produção pode ser entendido como o valor socioeconômico da geração de energia eólica no mercado. Os gargalos
de exportação para a Alemanha, ocasionalmente resultantes de situações de muito vento, são um problema relativamente novo; a capacidade de interconexão da fronteira sul diminuiu gradualmente nos últimos seis anos. A
maior parte da produção eólica alemã está localizada nas
partes norte e leste do país, o que significa que há pouca
capacidade de absorver as exportações dinamarquesas
quando os ventos são fortes.
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3. Nos últimos anos, muita atenção tem sido dedicada à
flexibilização de usinas convencionais. As usinas a carvão
dinamarquesas foram otimizadas para permitir gradientes
de rampa muito acentuados, tempos de partida mais curtos
e níveis de geração mínimos baixos, porém, estáveis. A flexibilidade no fornecimento de serviços ancilares reduziu
ainda mais a capacidade de must-run.
Usinas de carvão dinamarquesas, originalmente projetadas como unidades de carga de base, foram transformadas
em algumas das usinas de energia mais flexíveis da Europa.
Em caso de escassez de energia renovável, há uma demanda
crescente por altas taxas de rampa positivas de usinas já em
funcionamento, bem como uma necessidade de rápidos tempos de partida em usinas térmicas. Alternativamente, quando
a produção de energia renovável é alta (excedente de energia
renovável), há uma necessidade de taxas de rampa negativas acentuadas, bem como níveis mínimos de geração, porém,
estáveis. A flexibilização de usinas convencionais começa no
nível de sistemas e inclui a realização de estudos de cenários
de longo prazo para avaliar a magnitude esperada das flutuações de carga. Medidas de flexibilização podem, portanto, ser
realizadas ao nível da usina individual. Essas medidas podem
ser conduzidas usando uma abordagem iterativa, passo a
passo, uma vez que os gargalos de flexibilização (por exemplo, por meio de análise de dados) e os níveis de flexibilidade
alcançáveis tenham sido determinados. Tal processo iterativo
pode ser aplicado para aumentar as taxas de rampa, diminuindo a carga mínima, melhorando os tempos de partida e
reduzindo os custos de partida. Na Dinamarca como um todo,
a necessidade por capacidade must-run foi reduzida ao longo
dos anos. Os serviços ancilares necessários para a operação
confiável do sistema eram tradicionalmente fornecidos por
usinas termelétricas juntamente com a produção de eletricidade. No entanto, o aumento da flexibilidade do sistema envolveu a necessidade de encontrar opções alternativas para
a prestação de serviços ancilares. O operador do sistema de
transmissão dinamarquês adotou uma estratégia de incorporar propriedades de estabilidade do sistema na rede quando é
economicamente aconselhável.

4. A Dinamarca tem um grande número de usinas de cogeração (Combined Heat and Power – CHP) em seu sistema de energia. A regulamentação foi reformulada para
reduzir a geração de eletricidade associada ao calor em
situações com alta energia eólica. No futuro, prevê-se que
os sistemas de aquecimento urbano se tornem consumidores de eletricidade e não produtores em épocas de alta
produção de energia eólica. Apesar das mudanças já adotadas no sistema tributário de energia, medidas regulatórias adicionais ainda são necessárias para aproveitar todo
o potencial do uso de energia elétrica para aquecimento.
Uma grande parte da produção de eletricidade dinamarquesa está ligada ao sistema de aquecimento urbano. A
forte integração do setor de eletricidade e aquecimento
traz oportunidades e desafios para a integração eólica.
Medidas de flexibilidade implicam alternar entre os modos de operação que permitem apenas a produção de eletricidade ou calor durante determinados períodos. Sob a
antiga regulamentação das usinas de cogeração com tarifas fixas de produção (graduadas dependendo da hora do
dia), havia uma falta de capacidade de resposta aos preços do mercado de energia. Em 2006, as regulamentações
foram alteradas; todas as usinas de cogeração descentralizada acima de 5 MW tornaram-se sujeitas a preços
de mercado. Para compensar os preços mais baixos no
mercado spot, foi concedida uma subvenção financeira,
independente da produção. Simultaneamente, os descontos nos impostos sobre o calor gerado pelas centrais de
cogeração representam um desafio adicional à integração
da energia eólica. Isso porque as usinas CHP tinham um
incentivo para produzir eletricidade e calor, mesmo com
preços de eletricidade muito baixos, para obter o desconto do imposto. Em 2005, as alterações regulamentares introduziram um desconto para caldeiras semelhante
ao fornecido para as centrais de cogeração. No entanto,
o desconto é oferecido apenas a caldeiras localizadas em
sistemas de aquecimento urbano com capacidade de CHP
disponível. Em horários de baixo preço da energia elétrica, as empresas de aquecimento urbano são incentiva-
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das a mudar a produção de usinas CHP para caldeiras ou a
“ignorar” as turbinas a vapor nas usinas CHP. Com preços
de eletricidade baixos ou negativos, esse desvio (bypass) é
usado para produção exclusiva de calor. Quando os preços
se recuperam, a fábrica pode rapidamente voltar a um modelo de cogeração, produzindo calor e eletricidade combinados. Apesar de mudanças regulatórias adicionais no
sistema tributário para estimular o investimento em bombas de calor, estas ainda desempenham um papel bastante
limitado no aquecimento urbano na Dinamarca; portanto,
seu potencial ainda não foi plenamente aproveitado.

8

STUDY | A Experiência Dinamarquesa com a Integração de Energias Renováveis Variáveis

1.

Sumário Executivo

Introdução
O governo dinamarquês pretende suprir mais da metade
do consumo tradicional de eletricidade1 com energia
eólica até 2020. Além disso, a longo prazo, a parcela de
energia eólica na Dinamarca pode aumentar ainda mais,
já que o governo busca o objetivo de alcançar um sistema de energia independente de combustíveis fósseis
até 2050.
O objetivo deste projeto é analisar as opções para melhorar a integração da energia eólica. Em particular, examinamos a experiência dinamarquesa com a integração de
energia renovável na esperança de destacar as valiosas
lições aprendidas na Dinamarca, que podem ser úteis para
a Alemanha e outros países em todo o mundo, à medida
que aumentam suas parcelas de energia eólica.
O relatório está dividido em duas partes:
→ Uma revisão da experiência dinamarquesa com a integração de energia eólica.
→ Uma análise de medidas-chave selecionadas para integração de energia eólica (o chamado “mergulho profundo” nas opções de flexibilidade selecionadas)

Status
Em 2014, a energia eólica foi responsável por 39% da demanda de eletricidade dinamarquesa, supostamente o
número mais alto de qualquer país do mundo. O sistema
de eletricidade na Dinamarca consiste em dois subsistemas: uma parte ocidental, consistida por Jutland e Funen,
que é sincrônica com a Europa continental, e uma parte
oriental, consistida principalmente por Zealand, que é
1 O consumo de eletricidade “tradicional” refere-se ao tipo
de consumo de eletricidade que existe hoje, como a eletricidade usada para iluminação e eletrodomésticos. O consumo de eletricidade “não tradicional” (a chamada “demanda
de eletricidade derivada”) é o consumo de eletricidade previsto para bombas de calor e veículos elétricos, o que fará
com que a demanda total de eletricidade aumente.

sincrônica com os países nórdicos. Uma parcela maior da
energia eólica está localizada na parte ocidental da Dinamarca, onde a participação chegou a 51% em 2014, comparada a 21% no leste da Dinamarca.
Em várias ocasiões em 2014, com altas velocidades do
vento e demanda de eletricidade relativamente baixa, a
parcela de energia eólica ultrapassou 100% na Dinamarca
Ocidental (no total, houve 1.230 dessas horas).

A experiência dinamarquesa
A troca baseada no mercado com os países vizinhos da
Dinamarca é um dos meios mais importantes de integração da produção de energia eólica. Com 6,4 GW de
capacidade de transferência líquida (demanda de pico
dinamarquesa = aprox. 6 GW) para a Noruega, Suécia e
Alemanha, a Dinamarca pode vender eletricidade em épocas de alta produção de energia eólica e importar energia
em tempos de baixa produção. O mercado de eletricidade
garante que os geradores mais baratos sejam priorizados
para a produção de eletricidade. Por exemplo, permite que
as usinas hidrelétricas nórdicas funcionem como um armazenamento barato e eficiente de energia eólica.
A utilização da capacidade de transferência líquida de 2,4
GW para a Alemanha para exportação depende das condições de vento no norte da Alemanha. Durante os últimos cinco anos, a capacidade sul da Dinamarca Ocidental
disponível para o norte da Alemanha diminuiu ano a ano,
alcançando uma baixa de aproximadamente 300 MW
nos primeiros meses de 2015. As reduções na capacidade
disponível são causadas por gargalos na rede interna de
eletricidade na Alemanha e dependem do nível de geração
de energia eólica no norte da Alemanha, que aumentou
significativamente nos últimos anos.
Além da integração do mercado transfronteiriço, as instituições dinamarquesas e os participantes do mercado de-
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Principais indicadores - sistema elétrico dinamarquês

Principais indicadores 2014

Dinamarca Ocidental

Tabela 1

Dinamarca Oriental

Dinamarca

Demanda de eletricidade [TWh]

20,1

13,3

33,4

Demanda de pico [MW]

3.541

2.500

6.033

Energia eólica [TWh]

10,3

2,7

13,1

51

21

39

Parcela de energia eólica da demanda [%]
Pico de energia eólica [MW]

3.527

947

4.444

Linhas de transmissão para Noruega/Suécia [%]

2.372

1.700

4.072

Linhas de transmissão para Alemanha [MW]

1.780

600

2.380

Demanda de calor – aquec. urbano [TWh]

–

37,5

Demanda de calor – aquec. indiv. [TWh]

25,3

Elaboração própria baseada em dados de mercado da Energinet.dk e estatísticas de energia da Energistyrelsen

senvolveram várias opções de flexibilidade logo no início,
a fim de integrar parcelas crescentes da energia eólica.
Integração com o setor de aquecimento
Uma grande parte da produção de eletricidade dinamarquesa está ligada ao sistema de aquecimento urbano.
Com exceção de algumas unidades, todas as usinas térmicas na Dinamarca têm a possibilidade de cogerar eletricidade e aquecimento urbano. Isso limita a integração
da energia eólica, pois as opções de produção de eletricidade são, de certa forma, restritas pela exigência de
suprir a demanda de calor. No entanto, a integração do
setor de eletricidade e de aquecimento urbano oferece
oportunidades adicionais para a integração aprimorada
de energia renovável variável.
Durante os últimos 10 anos, várias medidas regulatórias
foram tomadas para incentivar uma interação flexível
entre os setores de eletricidade e aquecimento. Isso inclui mudanças regulatórias que expõem as usinas CHP a
preços de mercado – ao contrário de tarifas fixas –, bem
como mudanças no sistema tributário para incentivar
empresas de aquecimento urbano a mudar a produção de
usinas combinadas de calor e eletricidade para caldeiras
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ou “ignorar” as turbinas a vapor nas usinas de cogeração
de calor e energia quando os preços da eletricidade estiverem baixos. Ignorar as turbinas a vapor permite que
uma usina CHP produza exclusivamente calor. Quando
os preços se recuperam, a usina pode voltar rapidamente
ao modo de cogeração, produzindo calor e eletricidade
combinados. O esquema de taxação também foi modificado para incentivar o consumo de eletricidade para
geração de calor quando os preços da eletricidade estão
baixos. No entanto, as caldeiras elétricas e bombas de
calor ainda desempenham um papel limitado no aquecimento urbano. Até o momento, o mercado de serviços
ancilares tem sido o principal impulsionador da implantação de caldeiras elétricas.
Usinas de energia flexíveis
A alta parcela de energia eólica que se desenvolveu na Dinamarca nos últimos 25 anos proporcionou um incentivo
inicial para aumentar a flexibilidade das usinas termelétricas. Do ponto de vista das usinas, a alta flutuação na
carga residual associada à geração de energia eólica leva
a gradientes de carga acentuados. Também requer partidas rápidas a baixo custo e menor geração estável mínima
possível. Consequentemente, as usinas a carvão dinamar-
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quesas, originalmente projetadas como unidades de carga
de base, foram transformadas em algumas das usinas
mais flexíveis da Europa. Por exemplo, os gradientes de
carga das usinas de carvão dinamarquesas existentes (34% PN/min) já alcançam o que é chamado de “última geração possível” para a tecnologia alemã.
Prestação de serviços ancilares
Tradicionalmente, a maioria dos serviços ancilares, como
capacidade de reserva, inércia, controle de frequência
e controle de tensão, eram fornecidos por grandes usinas termelétricas. As centrais costumavam produzir
uma quantidade significativa de energia durante horas
com baixos preços de eletricidade no atacado. A estratégia do operador de sistemas de transmissão dinamarquês (Transmission System Operator – TSO) Energinet.dk
é construir as propriedades de estabilidade do sistema na
rede quando isso for economicamente aconselhável, permitindo assim que os serviços requeridos sejam fornecidos sem cogeração de eletricidade. Entre outras coisas,
a Energinet.dk adquiriu diversos novos compensadores
síncronos. Como resultado dessas iniciativas, a necessidade de capacidade must-run foi reduzida de três grandes
unidades para 0-1 na Dinamarca Ocidental e, na Dinamarca Oriental, a necessidade foi reduzida de 2-3 para
1-2 unidades.

Valor do vento no mercado – uma
referência para uma integração eólica
bem-sucedida
Em um sistema baseado no mercado, o valor marginal
da energia eólica pode ser indicado como o valor que o
mercado atribui à produção, expresso diretamente como
preço da eletricidade. O primeiro megawatt de capacidade
de energia eólica pode muitas vezes ter um valor relativamente alto – ainda mais alto do que o preço médio de
mercado no atacado, porque turbinas eólicas geralmente
produzem mais no inverno, quando os preços da eletricidade tendem a ser mais altos. No entanto, quando as
turbinas eólicas estão produzindo, elas afastam as caras

usinas do mercado de eletricidade, diminuindo, assim, o
preço de mercado. Dessa forma, a energia eólica reduz os
preços de eletricidade no atacado durante os períodos de
alta oferta dessa fonte.
O preço que uma turbina eólica pode obter por sua produção no mercado pode ser considerado como o valor
socioeconômico 2 da produção de energia de turbinas
eólicas. 3
A Figura 1 mostra a diferença entre o preço médio do
mercado atacadista de eletricidade (ponderado pelo
tempo) e o preço da energia eólica (preços da energia ponderados pela geração de energia eólica) na Dinamarca
Ocidental em 2002–2014 (linha tracejada vermelha).
Comparamos isso com a parcela do consumo coberta pela
energia eólica (colunas azuis).
Vemos que a queda de preço é relativamente alta no início
do período, em torno de 10% a 14% em 2002 e 2003, antes
de cair para cerca de 5% em 2009-2011. Atribuímos essa
tendência às medidas de flexibilidade induzidas durante
o mesmo período – particularmente aos incentivos para
a operação flexível de CHP. Durante o mesmo período
(2002-2010), a parcela de energia eólica cresceu apenas
moderadamente.
Desde 2011, a parcela de energia eólica aumentou significativamente e, nos últimos três anos, a diferença de
preço voltou para cerca de 10% a 14%. Os limites crescentes para exportação na interconexão entre a Dinamarca Ocidental e a Alemanha são parte da razão para
essa crescente discrepância.

2 Deve-se notar que, se os preços da eletricidade são distorcidos por
subsídios ou impostos que não tentam corrigir externalidades, eles
podem não representar o valor socioeconômico real da eletricidade.
3 Em uma análise de custo-benefício, o valor da produção vendida
deve ser comparado com os custos envolvidos na construção e
manutenção da turbina eólica.
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2010
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2014

Parcela do consumo coberta pela energia eólica [%]

Queda de preço em relação ao preço médio do mercado [%]

Discrepância entre os preços observados para os produtores de energia eólica (preço da energia ponderado
pela produção de energia eólica) e o preço médio de mercado da eletricidade no atacado (ponderado pelo tempo)
para a Dinamarca Ocidental de 2002 a 2014 
Figura 1

% de eólica no
consumo de
eletricidade
Queda de preço em
% do preço médio
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2. Desafios para a integração da energia eólica
Em contraste com as centrais elétricas despacháveis convencionais, a produção de eletricidade a partir do vento
varia e pode ser relativamente difícil de prever.4 Além
disso, há períodos em que grandes quantidades de energia
eólica estão disponíveis, bem como longos períodos sem
qualquer vento ou produção de energia.5
Essas grandes flutuações na produção exigem que o restante do sistema energético como um todo seja bastante
flexível, pois, caso contrário, poderiam ocorrer déficits no
suprimento de eletricidade ou excesso de suprimento.
Três principais desafios
De um modo geral, existem três principais desafios associados à integração da energia eólica:
1. Garantir que a energia eólica permaneça valiosa quando
estiver ventando muito.
2. Garantir capacidade de produção suficiente quando
não há vento. Com o aumento da implantação de energia

4 Apesar de os sistemas se tornarem melhores e melhores na previsão de padrões de vento, ainda existe um desafio na previsão
da produção de eletricidade, especialmente durante períodos de
velocidades médias-fortes de ventos. O potencial de energia de
uma frente de vento esperada pode frequentemente ser previsto
com uma precisão relativamente alta, mas pode ser difícil antecipar com precisão quando a frente passará. O desvio médio no
prognóstico do vento na Dinamarca é de aproximadamente 6%
(previsão de 12 a 36 horas). Visão geral dos recursos eólicos na
Dinamarca: http://www.emd.dk/files/windres/WinResDK.pdf
5 As turbinas eólicas também possuem fatores de capacidade relativamente baixos. O fator de capacidade é definido como: geração
anual/ capacidade * 8.760 horas, ou seja, produção de eletricidade real de determinada unidade geradora ao longo de um ano
dividido pela produção potencial de eletricidade dessa unidade
geradora se ela pudesse operar continuamente com capacidade nominal plena em todas as horas do ano. As turbinas eólicas
onshore têm fatores de capacidade de cerca de 0,25 a 0,35, enquanto as turbinas eólicas offshore, com suas condições de vento
mais estáveis, têm fatores de capacidade em torno de 50%.

eólica, torna-se economicamente menos atraente construir usinas de carga de base.
3. Balancear a produção de energia eólica, isto é, gerenciando os padrões de produção imprevisíveis causados por
variações na velocidade do vento.
Todos esses três desafios associados à integração da
energia eólica são fundamentalmente desafios econômicos, uma vez que soluções técnicas para lidar com esses
problemas já existem hoje. Além dos três desafios mencionados, uma transição de usinas convencionais para
uma geração mais variável significa que serviços do sistema garantidores da estabilidade consistente da energia
fornecida (ou seja, serviços ancilares como potência de
curto-circuito, controle de tensão e reservas reativas de
outras unidades) terão que ser fornecidos a partir de outras fontes.

Desafio 1. Garantir que a energia
eólica permaneça valiosa quando
estiver ventando muito
Atualmente, o regime de apoio dominante na Dinamarca
para a energia eólica onshore é um prêmio de preço pago
acima do preço do mercado atacadista para eletricidade.6
Se uma grande parte da eletricidade baseada na energia
eólica é vendida a preços baixos ou negativos, isso prejudica as receitas das operadoras de turbinas eólicas, e reduz
o incentivo para investir em novas turbinas eólicas. Por
essa razão, é essencial garantir o valor da energia eólica,
tanto para manter seu valor socioeconômico como para
preservar a base econômica para a implantação contínua
de energia eólica. Isso exige o uso crescente de opções de
6 A data da conexão da rede determina primeiramente que tipo de
regime de apoio se aplica ao operador da turbina eólica. O nível do
prêmio de preço (ou seja, um suplemento sobre o preço de mercado) mais uma provisão extra para custos de balanceamento foram
alterados várias vezes ao longo dos anos. Desde janeiro de 2014,
está em vigor um novo esquema, que será explicado na seção 3.6.
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flexibilidade em todo o sistema. Em épocas de alta geração de energia eólica, existem várias opções de flexibilidade, incluindo a exportação de eletricidade para países
vizinhos, reduzindo a produção de energia despachável em
usinas de energia convencionais, bem como aumentando
o consumo de eletricidade quando isso é economicamente
atraente. Quando a demanda tradicional e nova de eletricidade (eletricidade para geração de calor, veículos elétricos, etc.) se torna mais flexível, isso pode ajudar a reduzir o
consumo durante períodos de altos preços (que geralmente
ocorrem quando a produção eólica é baixa) e vice-versa.

ativação de geradores elétricos de emergência também
são possibilidades viáveis que, até certo ponto, já estão
em uso. O valor de uma medida respectiva depende, em
especial, da duração máxima possível da sua aplicação.
Embora certos tipos de consumo de eletricidade flexível
só possam fornecer uma solução para um número limitado de horas, outras possibilidades, tais como usinas de
pico ou conexões internacionais, podem ser usadas por
períodos mais longos sem produção de energia eólica (por
exemplo, várias semanas).

Desafio 3. Balanceamento de energia eólica
Se essas opções forem esgotadas, também é possível cortar a produção de algumas turbinas eólicas, seja por períodos mais curtos, que consistam em alguns minutos,
seja por períodos mais longos, que se estendam por várias
horas. O corte é tecnicamente viável para todas as turbinas eólicas modernas. O excesso de eletricidade, portanto,
não é um problema técnico, mas, sim, um problema econômico, que pode ser minimizado quando o restante do
sistema energético se tornar mais flexível. A fim de avançar em direção a tal sistema, são necessários incentivos
para os atores do mercado que reflitam adequadamente
e recompensem o valor de uma maior flexibilidade. Em
um futuro com uma grande parcela de energia eólica, será
provavelmente benéfico reduzir a produção de algumas
turbinas eólicas em períodos de tempo selecionados, ao
invés de investir em opções de flexibilidade. As turbinas
eólicas que forem cortadas estarão disponíveis para fornecer eletricidade de regularização.

Desafio 2. Garantir capacidade de geração
suficiente quando não estiver ventando
O desafio de garantir capacidade de geração suficiente
pode ser tratado de várias maneiras. Possíveis soluções
incluem o fornecimento de capacidade de geração de pico
(por exemplo, a partir de turbinas a gás), bem como permitir mais importações e exportações transfronteiriças
por meio de uma maior integração da rede elétrica com
países vizinhos. O consumo flexível de eletricidade e a
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A necessidade de balanceamento surge quando a produção de energia eólica cai de forma imprevisível, tipicamente como resultado de condições de vento alteradas. O
equilíbrio pode ser alcançado tanto por usinas como por
consumidores que estão preparados para mudar seus padrões de produção/consumo dentro de um prazo relativamente curto (veja Tabela 2). Do lado da oferta, as turbinas a
gás (assim como outras unidades rapidamente ajustáveis)
são adequadas para atender a essa necessidade. Do lado da
demanda, caldeiras elétricas ou bombas de calor, grandes
consumidores industriais e outras unidades de consumo
flexíveis podem fornecer serviços de balanceamento. Por
último, mas não menos importante, o aumento da integração com os sistemas de energia dos países vizinhos pode
fornecer acesso a mais fontes de geração e consumo capazes de proporcionar equilíbrio. Uma pré-condição para explorar esse potencial é a capacidade suficiente de interconexão e acordos internacionais que permitam o comércio
transfronteiriço de eletricidade de balanceamento.

Desafios são tanto a curto como a longo
prazo
Conforme apresentado na Tabela 2, os desafios colocados
pela energia eólica e outras fontes de energia renováveis
variáveis relacionam-se tanto com a perspectiva operacional de curto prazo como com a perspectiva de investimento de longo prazo.
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Desafios e possíveis soluções da integração de energias renováveis variáveis

Desafios
Garantir o valor da energia eólica quando
está ventando muito

Curto prazo operacional

Longo prazo
Perspectiva de investimento

Resposta da demanda de curto prazo

Nova demanda, por exemplo, bombas de calor,
processos industriais; aumento da capacidade de
transmissão para os centros de carga
Investimento na geração de pico;
aumento da capacidade de transmissão
para outros geradores

Garantir capacidade de geração suficiente
quando não estiver ventando

Balancear a energia eólica

Tabela 2

Geradores despacháveis flexíveis;
comércio transfronteiriço de
energia de balanceamento

Resposta da demanda flexível;
participação de turbinas eólicas no
mercado de balanceamento

Ilustração própria
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3.	Integração de energia eólica: a experiência
de flexibilidade dinamarquesa até agora
Esta seção explora como o sistema dinamarquês de eletricidade respondeu ao desafio da flexibilidade representado pelas grandes e crescentes quantidades de energia
eólica durante os últimos 20 anos.
A integração da energia eólica levou a mudanças em todos
os níveis do sistema energético, incluindo medidas técnicas e a adaptação dos mercados de energia, regime de
apoio, impostos, novos arranjos para serviços de sistema
e integração com o setor de aquecimento.
Após uma breve introdução ao desenvolvimento histórico
da energia eólica na Dinamarca e uma visão geral da situação atual do sistema energético dinamarquês, exploraremos as seguintes questões, todas importantes para a
integração eficiente de energia eólica no país:
→ Um mercado de eletricidade em bom funcionamento.
→ A utilização de linhas de transmissão.
→ Integração com o setor de aquecimento – reformulando
a regulamentação.
→ Usinas de energia flexíveis
→ Incentivo à energia eólica compatível com o sistema.
→ Fornecimento de serviços ancilares.
Por fim, concluiremos com uma análise estatística da experiência dinamarquesa com integração de energia eólica
com base em dados de mercado de 2002 a 2014.
Deve-se enfatizar que este relatório não abrange todas
as medidas tomadas para integrar a energia eólica na Dinamarca, já que o foco está principalmente nas medidas
de flexibilidade. Por exemplo, também houve esforços
substanciais dedicados a melhorar a previsão de energia
eólica e códigos de rede. Essas medidas não são abordadas
neste relatório.7

3.1. Desenvolvimento da energia eólica
A crise do petróleo da década de 1970 foi um divisor de
águas na política energética dinamarquesa, levando à
criação de uma política energética dedicada e ativa. Os
quatro pilares que surgiram – a redução do consumo, a
promoção da geração combinada de calor e eletricidade,
o incentivo ao desenvolvimento de energia renovável e
a extração de hidrocarbonetos do Mar do Norte – continuam a definir a política energética dinamarquesa hoje.
O setor elétrico foi radicalmente transformado de um
sistema dominado por usinas centralizadas para geração
descentralizada e energia eólica.
Durante a década de 1980, a Dinamarca registrou um
crescimento constante no número de turbinas eólicas,
lançando as bases para o desenvolvimento de uma forte
indústria doméstica de fabricação de turbinas. No entanto, as turbinas instaladas nos anos 1980 eram relativamente pequenas. Mesmo que houvesse mais de 2.600
turbinas em 1990, sua capacidade acumulada era de
pouco mais de 300 MW. Isso mudou no final da década
de 1990 com a introdução de turbinas de 500 kW+. Em
2000, a capacidade total de energia eólica atingiu quase
2.400 MW. Desde então, uma parcela considerável da
implantação de energia eólica ocorreu offshore. Até o final de 2014, a capacidade total de energia eólica somava
pouco menos de 5.000 MW. Desse montante, 1.271 MW
estão localizados offshore.

Eólica, fornecendo uma breve descrição da experiência dinamarquesa com previsão de energia eólica e códigos de rede: http://

7 A Agência Dinamarquesa de Energia produziu um Kit de Ferramentas
de Política Energética para Integração de Sistemas de Energia
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www.ens.dk/sites/ens.dk/files /supply/renewableenergy/windpower/Sistema% 2Integração% 2of% 20Wind% 20Power.pdf
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A Figura 2 mostra o crescimento da capacidade de energia eólica instalada e a sua produção como parcela do
consumo total de energia na Dinamarca a partir de 1980.

discutiremos na seção 3.3, isso fornece um meio eficiente
para a integração da energia eólica.
A Tabela 3 fornece uma visão geral dos principais indicadores do sistema energético dinamarquês. Também fornecemos informações sobre a carga de calor para
aquecimento urbano, bem como aquecimento individual
(principalmente caldeiras a gás e óleo), uma vez que se
espera que a eletricidade aumente cada vez mais o papel
no aquecimento.

Status
Em 2014, a energia eólica foi responsável por 39% da demanda nacional de eletricidade, supostamente o número
mais alto de qualquer país do mundo. O sistema de eletricidade na Dinamarca consiste em dois subsistemas: uma
parte ocidental, consistida por Jutland e Funen, que é sincrônica com a Europa continental, e uma parte oriental,
consistida principalmente por Zealand, que é sincrônica
com os países nórdicos. Desde 2010, a Dinamarca Oriental e a Ocidental têm sido conectadas por uma conexão de
corrente contínua (Direct Current – DC) de 600 MW.

A geração de energia solar fotovoltaica (FV) totalizou
0,56 TWh em 2014, correspondendo a 1,7% da demanda
de eletricidade.
Mais turbinas eólicas estão localizadas na Dinamarca
Ocidental
Uma parcela maior da energia eólica está localizada na
parte oeste da Dinamarca, onde a participação chegou a
51% em 2014, comparada a 21% na Dinamarca Oriental.

O sistema dinamarquês de eletricidade está muito bem
interligado à Alemanha, Noruega e Suécia. A capacidade
total de transferência líquida para a Noruega e a Suécia
é de 4.072 MW e para a Alemanha é de 2.380 MW. Como

Capacidade eólica e parcela de produção de energia eólica na Dinamarca, 1980-2015. 

Figura 2
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Principais indicadores – sistema elétrico dinamarquês

Principais indicadores 2014

Tabela 3

Dinamarca Ocidental

Dinamarca Oriental

Dinamarca

Demanda de eletricidade [TWh]

20,1

13,3

33,4

Demanda de pico [MW]

3.541

2.500

6.033

Energia eólica [TWh]

10,3

2,7

13,1

Parcela de energia eólica da demanda [%]

51

21

39

3.527

947

4.444

Linhas de transmissão para Noruega/Suécia [%]

2.372

1.700

4.072

Linhas de transmissão para Alemanha [MW]

1.780

600

2.380

Pico de energia eólica [MW]
Solar FV [MW]

598

Demanda de calor – aquec. urbano [TWh]

38

Demanda de calor – aquec. indiv. [TWh]

25
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Desafios induzidos pela energia eólica na Dinamarca
A Figura 4 mostra como a carga residual que as usinas
têm de fornecer é afetada pela produção de energia eólica.
O gráfico reflete cada um dos três desafios de integração
listados na seção 2.

se observa a carga residual (de cerca de -1.000 MW a
+3.000 MW).

Em várias ocasiões em 2014, quando a velocidade do
vento era alta e a demanda era relativamente baixa, a parcela de energia eólica ultrapassava 100% na Dinamarca
Ocidental. No total, houve 1.230 horas de produção excedente em 2014 na Dinamarca Ocidental (desafio 1).

Tradicionalmente, o setor de energia dinamarquês era organizado por meio de propriedade de consumidores ou de
Municípios e de regulamentação sem fins lucrativos. Ao
longo da década de 1990, houve uma pressão crescente
nos países nórdicos e na UE para aumentar a eficiência e
o comércio por meio da liberalização. Com a liberalização
dos mercados de eletricidade nos países nórdicos a partir de meados da década de 1990, o setor elétrico teve que
trabalhar sob condições completamente novas.

Ao mesmo tempo, vemos que o pico de demanda da carga
residual é apenas ligeiramente menor do que o pico da
carga de consumo. Assim, a necessidade de capacidade de
geração despachável quase não é afetada pela implantação
de energia eólica (desafio 2), mas o tempo de operação da
capacidade despachável é reduzido, favorecendo substancialmente as usinas de energia com baixos custos fixos.
Finalmente, o sistema elétrico tem que lidar com variações mais fortes na carga líquida (desafio 3). Sem energia
eólica no sistema, o desvio anual total da carga é de cerca
de 2.000 MW – que se estende de cerca de +1.500 MW a
+3.500 MW –, enquanto é de cerca de 4.000 MW quando
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3.2. Um mercado de eletricidade que
funcione bem

Hoje, como no resto da UE, a produção e o comércio de eletricidade na Dinamarca são atividades regidas pela livre
concorrência, enquanto as redes de transmissão e distribuição são supervisionadas como monopólios regulados.
Troca com os países vizinhos, energia hidrelétrica
como armazenamento de energia eólica
A troca baseada no mercado com os países vizinhos da Dinamarca é um dos meios mais importantes para integrar a
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Distribuição da produção de energia de turbinas eólicas onshore na Dinamarca em 2013
(em TJ por Município). 
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Curva de duração da carga de consumo e da carga residual (= carga de consumo – geração de energia eólica
e solar) na Dinamarca Ocidental para o ano de 2014 

Figura 4
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produção de energia eólica. O mercado de eletricidade garante que os geradores mais baratos sejam priorizados para
a produção de eletricidade. Por exemplo, permite que as usinas hidrelétricas nórdicas funcionem como armazenamento
barato e eficiente de energia para a energia eólica. Quando
os preços da eletricidade estão baixos devido aos altos níveis
de energia eólica no sistema, as usinas hidrelétricas detêm
sua produção. Alternativamente, quando os preços da eletricidade são altos, elas aumentam sua produção.

forma, os preços da eletricidade enviam um sinal claro
aos operadores das redes de transmissão (TSOs) e aos atores do mercado sobre onde é necessário investimento em
capacidade adicional de transmissão.

Os preços da energia elétrica são determinados via leilão
pelo mercado spot (à vista) administrado pela Nord Pool
Spot. A Figura 5 mostra uma visão geral dos países do
Nord Pool que participam do Nord Pool Spot, ou seja, os
países nórdicos (exceto a Islândia) e os três países bálticos.
Um preço é determinado para todas as zonas participantes,
bem como para o sistema global (preço médio do sistema).

A Figura 6 mostra os preços médios mensais da eletricidade de janeiro de 2002 a abril de 2015 em DK West (Dinamarca Ocidental) e Alemanha, em comparação com a média
dos países nórdicos. Os preços da eletricidade nórdica são
altamente influenciados pela quantidade de precipitação
na Noruega (seja em um ano seco ou úmido), que se relaciona diretamente com a energia hidrelétrica disponível
naquele país. Um ano chuvoso resulta em preços de eletricidade mais baixos e vice-versa. Como mostrado na Figura
6, as flutuações de preço podem ser parcialmente explicadas pela quantidade de precipitação, CO2 e preços de combustível, e a evolução da demanda de eletricidade.

Na prática, as diferenças de preço só ocorrem quando
há congestionamento nas linhas de transmissão. Dessa

No contexto nórdico geral, a energia eólica ainda representa apenas uma parcela limitada da oferta total de

Países do Nord Pool e suas zonas de preço. 

Figura 5
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eletricidade. A capacidade de armazenamento das hidrelétricas nórdicas, por exemplo, é de aproximadamente
100 TWh, o que é mais de três vezes a demanda anual de
eletricidade dinamarquesa. Isso proporciona uma oportunidade para a integração da energia eólica via hidrelétrica
armazenada. Contudo, os estrangulamentos nas interligações entre os países nórdicos e internamente na Noruega
e na Suécia continuam a limitar o potencial para o comércio de energia eólica e hidrelétrica entre os países.
Durante a década de 2000, o operador da rede dinamarquesa defendeu a adoção de um acoplamento de mercado
implícito entre o Nord Pool e a EEX (European Energy
Exchange). Isso foi conseguido em 2009, e um leilão conjunto para o Noroeste da Europa está em operação desde
fevereiro de 20148 (o acoplamento de mercado será discutido mais adiante na seção 3.3).
8 North-Western European Price Coupling (NWE). http://www.nordpoolspot.com/How-does-itwork/European-Integration/NWE/

Lidar com a previsibilidade da energia eólica
A previsibilidade da energia eólica é altamente dependente
do horizonte de tempo. Para o mercado do dia seguinte (day
ahead), o horizonte de tempo é de 12 horas para a primeira
hora do dia de operação e de 36 horas para a última hora.
Com esse horizonte, o erro percentual médio (Mean Absolute
Percentage Error – MAPE) é de 19% (de acordo com nossos
cálculos, com base em dados de mercado de 2014 da Energinet.dk). No entanto, ajustes no plano do dia seguinte podem
ser feitos, por exemplo, pelo mercado interno Elbas. Isso é
possível até uma hora antes da hora de operação. Com uma
hora de antecedência, a energia eólica tem um alto grau de
previsibilidade. O volume de comércio no Elbas é limitado,
com volumes típicos entre 50 MW e 110 MW (dados de 2014
e 2015, para cada área de preço dinamarquesa).

3.3. Utilização de interconectores
Devido à incerteza da produção de energia eólica, tem
sido necessário um sistema de energia flexível que seja

Desenvolvimento histórico dos preços da eletricidade na Dinamarca Ocidental, na Alemanha e no sistema
Nord Pool Spot como um todo. 

Figura 6
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capaz de lidar com desvios na produção de energia eólica.
As capacidades eficientes de transmissão para os países
vizinhos, bem como a transmissão nacional de eletricidade,
desempenham um papel importante como instrumentos de
flexibilidade. A Figura 7 mostra um instantâneo do atual
sistema elétrico na Dinamarca para um dia em junho,
incluindo as interconexões com a Noruega, a Suécia e a
Alemanha.
Atualmente, a capacidade total de exportação técnica para
a Noruega e a Suécia é de 4.072 MW e para a Alemanha,
de 2.380 MW. Além disso, Dinamarca Oriental e Ocidental
são conectadas por uma conexão DC de 600 MW.
Linhas de transmissão estão planejadas para a Holanda (700
MW até 2019) e para o Reino Unido (1.000-1.400 MW até
2020). Além disso, a Energinet.dk e a alemã TSO TenneT con-

cordaram em atualizar a transmissão entre a Dinamarca Ocidental e a Alemanha para 2.500 MW em ambas as direções.
Acoplamento de mercado
O acoplamento de mercado tem sido uma medida importante
para garantir a utilização eficiente de linhas de transmissão.
Dentro do Nord Pool, a Dinamarca tem sido implicitamente
ligada à Noruega e à Suécia desde 1999/2000, enquanto um
leilão explícito do dia seguinte foi usado para as conexões
com a Alemanha até 2009. O leilão explícito significa que
a capacidade de transmissão em uma interconexão é leiloada para o mercado separada e independentemente dos
mercados onde a energia elétrica é leiloada. Como as duas
commodities – capacidade de transmissão e energia elétrica
– são negociadas em dois leilões separados, existe o risco de
que o fluxo nas interconexões vá na direção oposta ao que os
preços de mercado sugeririam.

Instantâneo do sistema de energia dinamarquês em 2 de junho de 2015, às 13h17min

Figura 7
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Fluxo físico e diferença de preço na interconexão entre a Dinamarca Ocidental e a Alemanha. Diferença de preço:
preço na Dinamarca Ocidental menos o preço na Alemanha. Fluxo positivo: importar para a Dinamarca Ocidental.
Fluxo negativo: exportar para a Alemanha. É digno de nota que, mesmo em 2014 e com acoplamento implícito de
mercado, havia situações em que a direção do fluxo era contrária à direção incentivada pelas diferenças de preço.
Isso é provavelmente devido a acordos subsequentes nos mercados de serviços ancilares.
Figura 8
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A comparação dos dados de mercado de 2002 (quando
havia leilão explícito na interconexão entre a Dinamarca Ocidental e a Alemanha) para dados de mercado de 2014 (quando havia acoplamento implícito
de mercado) mostra que a interconexão agora é usada
de forma mais eficiente (ver Figura 8). Mais notoriamente, em 2002, houve um grande número de situações
em que os preços locais eram mais altos na Dinamarca
Ocidental do que na Alemanha, mas ainda assim o interconector foi usado para exportar energia da Dinamarca Ocidental para a Alemanha.
Uma comparação do nível de geração de energia eólica na
Dinamarca Ocidental e a magnitude e direção do fluxo de
energia nas linhas de transmissão para a Noruega e a Suécia
revelam uma correlação clara. Quando a produção de energia eólica dinamarquesa é alta, as linhas de transmissão são
usadas predominantemente para exportação e vice-versa.
Foi assim em 2002 e em 2014. Isso indica que os sistemas
energéticos norueguês e sueco são usados como uma forma
de armazenamento para a energia eólica dinamarquesa.

A transmissão entre a Dinamarca Ocidental e a Alemanha mostra um padrão semelhante para 2002, embora não
tão distinto. Em contraste, em 2014, não há uma relação
clara. Particularmente notável no gráfico para 2014 é o
fato de que, assim que a produção de energia eólica dinamarquesa excede 1.000 MW (menos de um terço da capacidade total na Dinamarca Ocidental), a capacidade total
de exportação não é mais utilizada.
A explicação para a exportação limitada de eletricidade da
Dinamarca Ocidental para a Alemanha em situações de alto
vento baseia-se no fato de que a capacidade de interconexão
sul disponível para o mercado spot diminuiu gradualmente
nos últimos seis anos. A Figura 10 mostra o desenvolvimento histórico da capacidade comercial entre a Dinamarca
Ocidental e a Alemanha (média anual). Até 2008, a capacidade disponível ao sul era de 1.100-1.200 MW médios.
Desde então, diminuiu ano a ano e atingiu uma baixa de
aproximadamente 300 MW nos primeiros meses de 2015.
Ao mesmo tempo, a capacidade técnica máxima aumentou
de 1.200 MW em 2002 para 1.780 MW em 2015.

Capacidade de interligação disponível no mercado entre a Dinamarca Ocidental e a Alemanha durante os
anos de 2002 a 2015. Os dados para 2015 abrangem apenas o período de 1º de janeiro a 5 de maio 

Figura 10
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As reduções na capacidade disponível são causadas por
gargalos na rede interna de eletricidade na Alemanha e
são dependentes do nível de geração de energia eólica no
norte do país.9 Esses gargalos resultam do fato de que, na
Alemanha, a capacidade de energia eólica tem sido principalmente estabelecida no norte, enquanto os centros de
carga estão localizados no oeste e sul do país. Uma falha
em aliviar esses gargalos na rede alemã poderia ter implicações negativas consideráveis para a integração da
energia eólica na Dinamarca.

pela energia eólica, mas também pelo desenvolvimento
de tecnologias de aquecimento urbano e de cogeração. A
Figura 11 mostra que a oferta de aquecimento urbano na
Dinamarca aumentou em quase 75% desde a década de
1970, enquanto o consumo de combustível foi reduzido
em 15% durante o mesmo período. Também mostra como
a oferta, durante um período de 10 a 15 anos, mudou de
uma dependência unilateral do petróleo para um suprimento de múltiplas camadas baseado em carvão, gás
natural, resíduos e energia renovável (biomassa). Atualmente, cerca de 75% da oferta de aquecimento urbano é
produzida por cogeração.

3.4. Integração com o setor de aquecimento
– reformulando a regulação

Apoio à CHP – das tarifas feed-in aos preços spot
Durante a década de 1990, a implantação de usinas a gás
natural de cogeração (CHP) foi apoiada por tarifas fixas
feed-in que eram graduadas dependendo da hora do dia
(pico, carga intermediária e de base). As tarifas fixas foram importantes durante a fase de construção, pois proporcionaram um alto nível de certeza aos investidores.

O desafio do abastecimento de combustível durante a
crise do petróleo nos anos 1970 foi atendido não apenas
9	TenneT (2012). “Determination of Transfer Capacity at trade
relevant CrossBorder Interconnections of TenneT TSO GmbH”.
http://www.tennet.eu/de/fileadmin/downloads/Kunden/
bestimmungenubertragungskapazitat20120924_fin_en.pdf.

A oferta de aquecimento urbano aumentou de 80 PJ em 1972 para 140 PJ em 2012. Devido à eficiência
energética da produção combinada de calor e eletricidade (CHP), o consumo de combustível diminuiu de
100 PJ para 80 PJ no mesmo período

Figura 11
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Com a crescente parcela de energia eólica no sistema,
tornou-se cada vez mais um problema que uma parte
considerável da geração de energia térmica não respondesse aos preços de mercado. Foram tomadas medidas
regulatórias e, desde 2006, todas as usinas de cogeração
elétrica acima de 5 MW foram submetidas a preços de
mercado. Como compensação pelos preços mais baixos
no mercado spot, as usinas de cogeração receberam um
subsídio financeiro, independentemente de sua produção. Hoje, a grande maioria das usinas de cogeração
descentralizadas está vendendo sua energia no mercado
de eletricidade. Isso inclui uma grande parte das usinas
pequenas, abaixo de 1 MW de capacidade, embora essas usinas ainda possam escolher a tarifa feed-in, que é
graduada dependendo da hora do dia.
Deve-se notar, no entanto, que as regras de subsídio para
usinas de cogeração descentralizadas levaram a um debate considerável nos anos até 2006. Por um lado, importância foi dada à manutenção das usinas de cogeração

descentralizadas estabelecidas na década de 1990. Havia
também o desejo de promover a cogeração, de modo a
melhorar a eficiência energética. Por outro lado, havia a
necessidade crescente de uma operação mais flexível para
facilitar a integração da energia eólica. Este fato ganhou
grande importância em anos recentes com o aumento da
implantação de energia eólica.
Tributação de energia em resumo
Desde os anos 1980, a tributação do consumo de energia
tem sido uma ferramenta muito importante para atingir
os objetivos ambientais e aumentar a segurança do abastecimento. Simultaneamente, a taxação de consumo de
energia serviu como um instrumento para criar receita
fiscal. O sistema fiscal de energia da Dinamarca prevê
diferentes níveis de tributação para diferentes usuários
finais. Em geral, as famílias e o setor público pagam uma
taxa alta (da ordem de 100% do preço da energia); essa alta
alíquota é calculada para todas as classes de consumidores para conforto térmico.

Instalações de aquecimento em habitações dinamarquesas (1.000 unidades). Nos anos 1980, as caldeiras
a óleo individuais eram a tecnologia dominante de geração de calor. Hoje, mais de 62% de todas as
habitações têm uma ligação de aquecimento urbano 

Figura 12
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Power-to-heat – benefícios e desafios
Tradicionalmente, a legislação e a tributação na Dinamarca têm como objetivo reduzir o uso do aquecimento elétrico direto. Em 1988,
a instalação de aquecimento elétrico direto em novos edifícios foi proibida. Em 1994, a proibição foi estendida para a instalação de
aquecimento elétrico em edifícios com sistemas de aquecimento à base de água. Da mesma forma, o imposto sobre a eletricidade
usada pelas famílias costumava ser aproximadamente três vezes maior que o do gás natural e do petróleo.
A justificativa para essas medidas foi melhorar a eficiência energética. Usinas a carvão – outrora a fonte dominante de geração elétrica na Dinamarca – têm eficiências elétricas de 35% a 45%. Assim, a substituição do aquecimento elétrico direto por caldeiras a gás
natural ou aquecimento urbano trouxe uma economia significativa no uso de energia primária. Com a crescente expansão da energia
eólica e o estabelecimento do objetivo de longo prazo de eliminar os combustíveis fósseis em todos os setores, incluindo o aquecimento, a percepção do aquecimento elétrico mudou um pouco. Aqui, gostaríamos de considerar duas tecnologias para aquecimento
elétrico: aquecimento elétrico direto (incluindo caldeiras elétricas para aquecimento urbano) e bombas de calor elétricas com eficiências de energia elétrica para calor de 300% a 400%.
Devido à sua elevada eficiência, as bombas de calor são agora consideradas um elemento muito importante do futuro abastecimento
de aquecimento da Dinamarca, tanto para o aquecimento individual como para o urbano. As caldeiras elétricas, ao contrário, devem
desempenhar um papel como fonte suplementar de calor nos esquemas de aquecimento urbano. Existe uma diferença significativa no
custo de estabelecer bombas de calor em comparação com as caldeiras elétricas. Enquanto as bombas de calor instaladas em um sistema
de aquecimento urbano têm custos da ordem de 0,7 milhão de euros por MW de capacidade térmica, o custo das caldeiras elétricas é de
apenas 0,15 milhão de euros por MW. Portanto, ambas as tecnologias podem ter um papel a desempenhar em um sistema de energia baseado em energia renovável. As bombas de calor precisam de um alto número de horas de operação – fornecendo carga de base ou carga
intermediária – para serem economicamente viáveis. As caldeiras elétricas, por outro lado, oferecem capacidade barata e podem ser
lucrativas com menos de 500 horas de carga total de operação. Assim, podem desempenhar um papel nos picos de vento, bem como fornecer energia de regulação, mas espera-se que sua contribuição de energia (no que se refere a MWh) seja relativamente pequena.
O aquecimento elétrico direto fornece apenas uma pequena parte da demanda por aquecimento de edifícios hoje, e sua participação
não deve aumentar no futuro.

Para evitar prejudicar a competitividade internacional
dos produtores de eletricidade, a taxa de eletricidade é
colocada sobre o consumo de eletricidade em oposição ao
combustível usado para geração de eletricidade. A tributação da eletricidade tem sido tradicionalmente da ordem
de três vezes o imposto sobre o combustível, correspondendo à eficiência de uma usina tradicional de geração de
energia baseada em combustível fóssil.
Mudanças para acomodar a energia eólica
O sistema tributário também inclui um desconto no calor
gerado pelas usinas de cogeração. Para fins de tributação,
essas usinas são tratadas como se o calor fosse produzido com uma eficiência de 120%. Em outras palavras, as
usinas de cogeração são obrigadas a pagar imposto sobre

o calor apenas em relação à quantidade de combustível
correspondente ao calor gerado dividido por 1,2.10 Esse
sistema de descontos tem sido um subsídio crucial para
promover as tecnologias de cogeração sobre as caldeiras
tradicionais. No entanto, na sua forma original, colocava
um desafio à integração da energia eólica, porque as centrais de cogeração tinham um incentivo para continuar a
produzir eletricidade mesmo a preços muito baixos, a fim
de obter o desconto mencionado.

10 Historicamente, as grandes usinas de cogeração tinham sistemas de descontos especiais adaptados às suas características específicas. Além disso, um desconto especial é oferecido
para CHPs muito eficientes, mas isso tem um papel menor.
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Portanto, em 2005, a regulamentação foi alterada,11 sendo
oferecido às caldeiras um desconto semelhante ao fornecido
às usinas de cogeração. No entanto, o desconto foi oferecido
apenas às caldeiras localizadas em sistemas de aquecimento
urbano com capacidade de cogeração disponível. Assim, em
situações com preços baixos de eletricidade (causados, por
exemplo, pela alta geração de energia eólica), empresas de
aquecimento urbano seriam incentivadas a mudar a produção de usinas de cogeração para caldeiras ou “ignorar” as
turbinas a vapor nas usinas de cogeração (ver seção 5.2). Ao
suspender as turbinas, a usina de cogeração opera essencialmente como uma caldeira. A vantagem dessa suspensão
é que as caldeiras de uma usina de cogeração são mantidas
em temperaturas de operação, permitindo que a usina volte
rapidamente ao mercado de eletricidade, se necessário.
A Figura 13 mostra como a geração de calor em uma
grande usina de cogeração pode ser ajustada como uma
11 Elpatronloven, Lei nº 1.417, 21 de dezembro de 2005.

reação à mudança dos preços de mercado para a eletricidade. Com preços de eletricidade baixos ou negativos, a
usina é usada exclusivamente para a produção de calor
e, quando os preços se recuperam, pode voltar rapidamente ao modo de cogeração, produzindo calor e eletricidade combinados.
Impostos mais baixos sobre eletricidade para
geração de calor
O esquema de taxação também foi modificado para estimular o consumo de eletricidade para geração de calor
quando os preços da eletricidade estão baixos. Em 2005,
o imposto sobre o consumo de eletricidade por caldeiras
elétricas, que era tradicionalmente muito alto, foi reduzido
ao mesmo nível das caldeiras alimentadas a combustível.
Além disso, em 2013, o imposto geral sobre a eletricidade
para o conforto térmico foi reduzido significativamente, a
fim de estimular o investimento em bombas de calor para
a geração de aquecimento urbano e em residências para
substituir caldeiras movidas a óleo e gás natural.

Ilustração estilizada da geração de calor em uma grande usina dinamarquesa em relação ao preço da energia

Figura 13
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Apesar das reduzidas taxas de eletricidade, as caldeiras
elétricas e bombas de calor ainda desempenham um papel
limitado no aquecimento urbano na Dinamarca. Hoje, há
pouco mais de 400 MW de capacidade de caldeiras elétricas nos sistemas de aquecimento urbano. De acordo com o
operador do sistema de transmissão dinamarquês Energinet.dk, espera-se que esse valor aumente para aproximadamente 520 MW em 2020. Até o momento, o mercado de
serviços ancilares tem sido o principal impulsionador da
implantação de caldeiras elétricas.
De acordo com análises de cenário realizadas pela Agência Dinamarquesa de Energia (2014b) e pela Comissão
Dinamarquesa sobre Políticas de Mudanças Climáticas (2010), espera-se que as bombas de calor elétricas
desempenhem um papel fundamental no fornecimento
futuro de aquecimento urbano. Ao utilizar fontes de calor como água do mar, calor residual industrial e água
de esgoto, as bombas de calor elétricas são capazes de
produzir calor com alta eficiência (em torno de 300%).
No entanto, a aplicação de grandes bombas de calor é
atualmente muito limitada, já que apenas quatro usinas
estavam em operação no final de 2014. Como mencionado, os impostos de eletricidade foram consideravel-

mente reduzidos, mas as bombas de calor elétricas estão
em competição com as caldeiras de biomassa – que não
estão sujeitas a impostos sobre energia – bem como a
usinas de cogeração baseadas em biomassa, que recebem um prêmio de produção. Sob o atual regime regulatório, portanto, as bombas de calor não são competitivas
com as tecnologias de biomassa.
Em todo o país, as empresas de aquecimento urbano estão atualmente investindo em caldeiras de biomassa12 ou
convertendo grandes usinas de carvão ou gás natural em
biomassa. Como a biomassa – especialmente a biomassa
de origem local – provavelmente se tornará um recurso
escasso em um futuro de baixo carbono, alguns pesquisadores estão questionando essa estratégia de conversão.

12 Esse investimento só ocorre em distritos de aquecimento onde caldeiras
de biomassa estão autorizadas a fornecer aquecimento urbano de carga
de base. Em um grande número de distritos de aquecimento, existe uma
exigência imposta pelo Estado dinamarquês de que o aquecimento urbano de carga de base por biomassa deve ser fornecido pelas usinas de
cogeração. Nesses distritos de aquecimento, investimentos em caldeiras
de biomassa para geração de calor de carga de base não são permitidos.

Capacidade instalada de caldeiras elétricas (MWel); estatísticas e expectativas futuras da Energinet.dk, TSO dinamarquês Figura 14
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A pegada climática de pellets de madeira e lascas de madeira é uma questão adicional de relevância.13
Do ponto de vista da integração da energia eólica, o atual
desenvolvimento também apresenta mudanças:
→ Do ponto de vista de curto prazo, os prêmios de produção para as usinas de cogeração de biomassa as incentivam a permanecer no mercado a preços de eletricidade relativamente baixos.
→ Numa perspectiva de longo prazo, as bombas de calor
elétricas são projetadas para ajudar a acomodar a crescente implantação de energia eólica.
No amplo acordo de energia que foi ratificado pelo parlamento dinamarquês em 2012 – que estabeleceu, entre
outras coisas, a meta de 50% de energia eólica até 2020
–, o governo decidiu analisar as opções para um regime
revisado de taxação e subsídios de energia que facilitaria

um sistema de eletricidade verde, eficiente e flexível. No
entanto, essa análise foi adiada, e um esquema melhorado
ainda não foi proposto.
Uma das soluções discutidas pelas partes interessadas
é reduzir tanto os impostos como os subsídios à energia
elétrica gerada por fontes renováveis quando os preços do
mercado de eletricidade estiverem baixos.14

3.5. Centrais de energia flexíveis
A alta parcela de energia eólica desenvolvida na Dinamarca nos últimos 25 anos proporcionou um incentivo
inicial para aumentar a flexibilidade das usinas termelétricas. Do ponto de vista das usinas, a alta flutuação da
carga residual resultante de uma alta parcela de geração de energia eólica variável leva a gradientes de carga
acentuados. Além disso, requer partidas rápidas a baixos
custos e com a menor geração estável mínima possível.

13 Ingeniøren, 8 maj 2015. Biomasse blokerer for klogt elforbrug
http://ing.dk/artikel/biomasse-blokerer-klogt-elforbrug-175935
Concito (Green Think Tank). 28 de Outubro de 2013. Bæredygtig
biomasse er en begrænset ressource. http://concito.dk/nyheder/
baeredygtig-biomasse-begraenset-ressource

14	Um novo regime de regulamentação baseado nesta abordagem foi apresentado no relatório “Forslag til
ny struktur for CO2 - og energiafgifter i Danmark - med
fokus på fjernvarme” (Ea Energy Analyses, 2011).

O desafio da flexibilidade para usinas térmicas como resultado da flutuação do consumo e da produção
de energia renovável variável (FER-V)
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Motivação e pré-requisitos para aumentar a
flexibilidade das usinas termelétricas
A Figura 15 ilustra os desafios enfrentados pelas usinas termelétricas como resultado do aumento das flutuações de
carga residual. Quando há escassez de energia renovável (isto
é, quando a carga excede a geração de eletricidade renovável),
há uma demanda crescente por altas taxas positivas de rampa
nas usinas em operação, bem como a necessidade de partidas
rápidas em usinas térmicas quentes, mornas e frias. Por outro
lado, altas taxas de rampa negativa nas usinas em operação
e a menor geração estável mínima possível são necessárias
quando há um excedente de energia renovável. Entre esses
dois extremos, flutuações rápidas na carga residual exigem
grandes taxas de rampa positiva/negativa.

Consequentemente, as usinas a carvão dinamarquesas,
originalmente projetadas como unidades de base, foram
transformadas em algumas das usinas mais flexíveis da
Europa. Hoje, gradientes de carga equivalentes a uma mudança de 4% na capacidade nominal de energia (% PN/min)
para unidades a carvão são consideradas padrão na Dinamarca. Em outras palavras, uma usina a carvão com
uma capacidade nominal instalada de 500 MW é capaz
de alterar sua produção em 20 MW para cima ou para
baixo por minuto. Para usinas termelétricas a gás, esse
valor é de 9% PN/min. A carga mínima pode ser reduzida
para 10% PN (isto é, 50 MW para uma central elétrica
com uma capacidade nominal de 500 MW) e um arranque rápido é possível em menos de uma hora.

Otimização da flexibilidade das usinas em diferentes níveis organizacionais.

Figura 16

Pesquisa e
desenvolvimento

Entrada Offline
Estudos de cenários
Planejamento de produção (dias–semanas)
Entrada online/offline
(ex. set points)

Nível do sistema

Planejamento de negócios (anos)

Controle do equilíbrio (minutos)

Nível da usina

Unidades (minutos–horas)

Otimização do portfólio

Otimização do processo
de engenharia detalhado

Processos (segundos–minutos)

Medições e servos (segundos)

Milhares de
medições por
usina processada

Software de supervisão
de processo termodinâmico
online (comparação do
processo real e ideal)

Blum, R., Christensen, T. (2013).

31

Agora Energiewende | A Experiência Dinamarquesa com a Integração de Energias Renováveis Variáveis

De acordo com especialistas do setor (engenheiros envolvidos),15 alguns pré-requisitos precisam ser cumpridos
para que a flexibilização projetada ocorra. Estes incluem
o conhecimento preciso dos limites técnicos existentes
combinados com a disposição de abordar e exceder esses limites durante a fase de implementação; adaptação
às condições locais; bem como aceitação total em toda a
empresa de eletricidade. Para a implementação técnica
de medidas de flexibilidade, é necessário o acesso a dados
operacionais detalhados da usina, com alta resolução de
tempo, para todos os engenheiros envolvidos.
A experiência dinamarquesa fornece uma série de exemplos de melhores práticas que devem ser considerados
para tornar os sistemas elétricos de outros países mais

15 O conteúdo desta seção é baseado principalmente na apresentação de Rudolph Blum, ex-diretor de P&D para desenvolvimento
de usinas na ELSAM/DONG Energy e Torkild Christensen, ex-engenheiro de design, otimização e flexibilização de usinas térmicas
na ELSAM/DONG Energy (cf. Blum, R., Christensen, T. (2013)).

flexíveis. A integração organizacional do procedimento de
otimização é ilustrada na Figura 16.
Como primeiro passo, estudos de cenários de longo prazo
(para os próximos 10 a 20 anos) são necessários para avaliar a magnitude esperada das crescentes flutuações de
carga. Em seguida, o valor econômico de todas as medidas
de flexibilidade disponíveis deve ser estimado e classificado para determinar quais medidas devem ser priorizadas. O portfólio da usina pode ser otimizado usando uma
abordagem de top-down em conjunto com a implementação de software de gerenciamento operacional personalizado. Finalmente, a otimização individual de cada
usina pode ser conduzida em uma abordagem iterativa
e gradual. Nesse sentido, é preciso primeiro determinar
os gargalos de flexibilização, analisando dados e entrevistando os funcionários da usina. Só então os níveis de
flexibilidade alcançáveis podem ser definidos. O procedimento que acabamos de descrever pode ser aplicado ao
esforço de aumentar as taxas de rampa, bem como diminuir as cargas mínimas, os tempos de arranque e os custos de arranque.

Parâmetros típicos predominantes e possíveis de flexibilidade para centrais térmicas na Dinamarca (DK)
e na Alemanha (DE) 
Tipo de combustível e de usina
Carvão ST

País

Status

Grad. de carga
positivos (%PN/min)

DK

predominante

DE

predominante

Tabela 4

Mín. geração
estável (%PN)

Fonte

3–4

10–20

a

2–3

45–55

a

DE

predominante

1,5

40

b

DE

estado da arte

4

25

b

DE

otimização

6

20

b

Gás natural ST

DK

predominante

8–10

<20

a

Gás natural OCGT

DE

predominante

8

50

b

DE

estado da arte

12

40

b

DE

otimização

15

20*

b

DK

predominante

3

50–52

a

DE

predominante

2

50

b

DE

estado da arte

4

40

b

DE

otimização

8

30*

b

Gás natural CCGT

Predominante = média do status atual; estado da arte = possível hoje; otimização = potencial futuro projetado. ST = turbina a vapor,
OCGT = turbina a gás de ciclo aberto, CCGT = turbina a gás de ciclo combinado.
• O limite de geração mínimo para turbinas a gás é limitado pelos valores-limite de emissões de óxido nitroso e monóxido de carbono.
a) Blum, R., Christensen, T. (2013) (Valores de referência para 2011); b) Feldmüller, A. (2013).
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A Tabela 4 fornece uma visão geral dos parâmetros de flexibilidade das usinas dinamarquesas e alemãs com base
em fontes diferentes (Blum, R., Christensen, T. (2013),
Feldmüller, A. (2013)). A flexibilidade geralmente mais alta
das usinas termoelétricas a gás em comparação às usinas a carvão é claramente visível. Turbinas a gás de ciclo
aberto (OCGT) e turbinas a vapor a gás (ST) são superiores
às turbinas a gás de ciclo combinado (Combined Cycle Gas
Turbine – CCGT) no que se refere à flexibilidade. No entanto, a eficiência geral das usinas de CCGT é maior, o que
não é refletido na tabela. Em média, as usinas dinamarquesas são mais flexíveis do que suas contrapartes alemãs
em todas as categorias consideradas.
Os gradientes de carga que as usinas a carvão dinamarquesas existentes já atingem (3-4% PN/min) são rotulados na Tabela 4 como um possível estado da arte para
a tecnologia alemã. A usina de carvão alemã média tem
um gradiente de carga muito menor, de apenas 1,5% PN/
min. A geração estável mínima de usinas dinamarquesas
a 10%-20% de PN é ainda menor ou igual ao potencial de
otimização indicado para as usinas alemãs (20% de PN). As
usinas de carvão alemãs ainda operam com uma geração
mínima de 40% PN, em média.
As usinas a vapor a gás natural dinamarquesas atingem
gradientes de carga de até 10% de PN. As fontes avaliadas
não fornecem dados alemães para usinas a vapor a gás
que permitiriam uma comparação direta. Mas os dados
disponíveis revelam que as usinas a vapor a gás dinamarquesas já ultrapassam as turbinas a gás de ciclo aberto da
Alemanha, que são frequentemente citadas como a tecnologia de usinas mais flexível da Alemanha.
Os gradientes de carga das usinas CCGT dinamarquesas são ligeiramente superiores aos de suas contrapartes
alemãs, enquanto a geração mínima é comparável. Para
usinas elétricas baseadas em turbinas a gás (tanto Open
Cycle Gas Turbine – OCGT como CCGT), a geração mínima
alcançável por meio da otimização é limitada por valores limiares para a emissão máxima admissível de óxidos
nitrosos e monóxido de carbono. Turbinas a vapor a gás

natural não estão sujeitas a essa limitação, devido a um
processo de combustão diferente.
Segundo Feldmüller (2013), usinas térmicas na Alemanha não estão utilizando todo o seu potencial de flexibilidade técnica. O autor ainda cita a falta de incentivos
como a razão para essa falha em maximizar a flexibilidade. Por exemplo, os gradientes de carga necessários
para a energia primária de balanceamento na Alemanha
estão em 2% PN/30 s, em comparação com 10% PN/10 s
mais rigorosos no Reino Unido (a partir de 2013). Essa
falta de incentivo regulatório é acompanhada por uma
falta de incentivos financeiros para investir em soluções mais flexíveis.

3.6. Incentivando a energia eólica
compatível com o sistema
O regime dinamarquês de apoio à energia eólica sofreu mudanças nos últimos anos. Um dos impulsionadores da mudança tem sido o objetivo de promover a implantação de
projetos de turbinas eólicas mais compatíveis com o sistema.
Historicamente, a energia eólica foi apoiada por meio de
subvenções de investimento e sistemas de medição de rede.
Durante os últimos 30 anos, a energia eólica onshore foi
subsidiada. Inicialmente, foram oferecidas tarifas de produção fixas. Mais tarde, foi introduzido um prêmio de mercado
que foi adicionado ao preço do mercado atacadista.
Regime de 2008 a 2013 recompensa turbinas com
alta capacidade
De acordo com o regime de apoio introduzido pela lei de
energia renovável a partir de 2008 – disposições que foram alteradas em 2014 –, todos os novos projetos de energia eólica onshore16 receberam um prêmio de produção
(feed-in premium – FIP) de 0,25 DKK/kWh (0,034 €/kWh)
acima do preço de mercado spot para as primeiras 22.000

16 Assim como os chamados projetos offshore de “porta
aberta”, ou seja, projetos offshore não licitados.
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horas de carga total.17 Depois que o equivalente a 22.000
horas de carga total foi gerado, o parque eólico teve que
obter sua receita apenas do preço de mercado atacado de
eletricidade (Agência Dinamarquesa de Energia, 2015).
Por exemplo, uma turbina eólica de 2 MW recebeu o prêmio de produção para 44.000 MWh de eletricidade gerada, enquanto uma turbina eólica de 3 MW obteve o prêmio de 66.000 MWh de geração.
O sistema forneceu incentivos para os desenvolvedores
instalarem turbinas com alta capacidade nominal, a fim
de maximizar o suporte. A classificação de capacidade
média muito alta de turbinas eólicas instaladas na Dinamarca (por exemplo, média de 3 MW em 2012) pode ser
atribuída, até certo ponto, ao regime de apoio à energia
eólica onshore que estava em vigor até o final de 2013.
O sistema de suporte envolveu três possíveis desvantagens. Em primeiro lugar, continha o risco de que as
turbinas eólicas não fossem projetadas da maneira mais
econômica possível. Em segundo lugar, havia o risco de
que os subsídios fossem altos demais. Em terceiro lugar,
e talvez mais importante, o regime de apoio trabalhou
em favor de turbinas eólicas que eram menos atraentes
do ponto de vista do sistema. Uma turbina eólica pode
ter a mesma altura de eixo e mesmo diâmetro do rotor,
mas diferentes tamanhos de geradores (por exemplo, 2
MW ou 3 MW). Enquanto a turbina de 2 MW atingirá
seu pico de geração com velocidades de vento de aproximadamente 10 m/s, a turbina de 3 MW atingirá a geração máxima em aproximadamente 12 m/s. Do ponto de
vista do sistema, no entanto, o valor da geração adicional
das turbinas de 3 MW provavelmente será mais limitado
porque a geração ocorre em épocas em que o fornecimento de energia eólica já é alto e os preços de mercado
em geral são mais baixos (ver Figura 17).

17 Além disso, foi concedido um subsídio de 0,0237 DKK/kWh
(0,0032 €/kWh) pelo tempo de vida útil do projeto de energia eólica
para cobrir os custos de balanceamento (Energinet.dk, 2015).
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A partir de 2014, a legislação foi alterada para lidar com
os desafios mencionados anteriormente. A produção de
eletricidade elegível para o prêmio de produção depende
agora do tamanho do gerador da turbina e do tamanho do
rotor, e é calculada usando a seguinte fórmula:
Produção de eletricidade elegível para FIP =
30% × potência nominal da turbina (MW) × 22.000 horas de
carga completa + 70% × 8.000 kWh/m2 × área de varredura do
rotor (m2) = potência nominal da turbina (MW) × 6.600 horas de
carga completa + área de varredura do rotor (m2) × 5,6 MWh/m2
A escolha tecnológica das turbinas é impulsionada por
vários fatores, como disponibilidade de terra, regulamentações, condições do local etc., ainda, ceteris paribus,
a reforma do regime de apoio na Dinamarca em 2014 oferece menos incentivo para a instalação de turbinas com
alta capacidade nominal, recompensando turbinas com
maior rendimento (menor potência específica).
A implantação da energia eólica offshore se deu principalmente por meio de licitações de projetos de larga escala da
ordem de 200 MW a 400 MW. A competição dos interessados é baseada em quem pode aceitar as tarifas de produção fixas mais baixas. Nas licitações mais recentes, os
desenvolvedores não recebem a tarifa de produção quando
os preços do mercado de eletricidade são negativos.

3.7. Fornecimento de serviços ancilares
Balanço do sistema elétrico
Os operadores do sistema de transmissão assinam acordos
de balanceamento com as Partes Responsáveis do Balanço
(PRB), a fim de manter o equilíbrio do sistema. Cada ponto
de consumo e produção, e ponto de conexão para linhas de
transmissão precisam ter uma parte responsável pelo balanço. Produtores, comerciantes e fornecedores precisam ser
um PRB eles mesmos ou ter um contrato com um PRB.
Os PRBs têm que fornecer planos ao operador do sistema
de transmissão (Transmission System Operator – TSO)
com relação à produção e comércio planejados, o que balanceia seu consumo – hora a hora. O saldo é estabelecido
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Correlação entre a produção de energia eólica na Dinamarca Ocidental e o preço de mercado de eletricidade em euros
por MW; dados de 2014. Inclinação: –0,005 (ou seja, –5 € por 1.000 MW de vento); coeficiente de determinação: 0,21  Figura 17
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pela primeira vez no dia anterior à operação como uma
combinação do mercado do dia seguinte (Nord Pool Spot) e
do comércio bilateral.
O fechamento do mercado do dia seguinte é às 12:00 CET
(hora da Europa Central) antes do dia da entrega. Os participantes do comércio podem alterar seus planos via comércio intradiário (Nord Pool Elbas ou comércio bilateral)
até uma hora antes da hora de operação.
A partir de uma hora antes da hora de operação, o operador
do sistema de transmissão (TSO) tem a responsabilidade
de manter o equilíbrio no sistema e protegê-lo de qualquer
sobrecarga causada por incidências imprevisíveis
Desde 2002, existe um mercado nórdico comum para a regulação da energia gerida pelos TSO com uma lista comum
de licitação em ordem de mérito. As partes responsáveis
pelo equilíbrio (para carga ou produção) fazem propostas que consistem em um valor (MW) e preço (DKK/MWh).
Todas as propostas de fornecimento de energia de regula-

ção são coletadas na lista comum de NOIS Nórdicos (Nordic
Operational Information System – NOIS) e são classificadas em uma lista com preços crescentes para up-regulation
(acima do preço spot), e preços decrescentes para down-regulation (abaixo do preço spot). Essas propostas podem ser
enviadas, ajustadas ou removidas até 45 minutos antes da
hora de operação. Se a capacidade de transmissão estiver
disponível, o menor lance pode ser ativado.
A maioria dos lances no mercado é voluntária, ou seja,
sem pagamento pela disponibilidade. Por se tratar de um
mercado comum, uma oferta de up-regulation da Suécia
pode ser aplicada para up-regulation na Dinamarca.
Custo de balanceamento da energia eólica
O operador do sistema dinamarquês (TSO) Energinet.dk é o
responsável pelo balanceamento de muitas turbinas mais
antigas, enquanto os atores comerciais lidam com a maioria das novas turbinas eólicas. Os custos de balanceamento
da energia eólica variam de acordo com as condições do
vento e o preço da energia de balanceamento, e também
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podem variar entre as partes responsáveis pelo balanceamento. O custo médio do balanceamento de energia eólica
é bastante modesto – cerca de dois euros por MWh produzido por turbinas eólicas em 2013. Isso está de acordo com
os anos anteriores. A partir de 2018, os agentes comerciais
também assumiriam a responsabilidade pelo balanceamento das turbinas eólicas mais antigas.18
Tipos de serviços ancilares
Os serviços ancilares incluem os seguintes:
→ Energia
→ Reservas primárias: reservas rápidas e automáticas
de controle por frequência (escala de tempo de 5 a 30
segundos). A reserva é ativada quando a frequência
geral do sistema se desvia do normal em 50 Hz.
→ Reservas secundárias: reserva automática, ativada com
base no desvio na troca planejada entre zonas de preço.
Esta reserva é usada para aliviar as reservas primárias.
Isso é feito na zona onde o desequilíbrio é introduzido.
→ Energia de regulação: reserva manual, ativada com
aviso de 15 min. É usada para aliviar as reservas primárias e secundárias.
→ Outros tipos
→ Inércia.
→ Controle de tensão.
→ Arranque autônomo (black start).
Muitos dos serviços ancilares podem ser fornecidos pelos
sistemas de eletricidade dos países vizinhos, dependendo
da capacidade de transmissão disponível. Existem, no entanto, alguns serviços, como reservas secundárias e controle de tensão, que devem ser entregues localmente.
De acordo com a Energinet.dk, a prioridade dinamarquesa
está em regular a energia (reservas manuais), enquanto a
prioridade alemã está nas reservas automáticas.19
18 Notícia da Energinet.dk, 13 de Maio de 2015: “Energinet.dk udliciterer
balanceansvar for vindmøller og små kraftvarmeværker” http://energinet.dk/DA/El/Nyheder/Sider/Energinet-dk-udlicitererbalanceansvarfor-vindmoller-og-smaa- kraftvarme-vaerker.aspx
19 A filosofia operacional alemã, com ênfase em reservas automáticas,
difere da filosofia operacional da Energinet.dk, que enfatiza a energia de
regulação manual. Consequentemente, em comparação com a Energinet.
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Reservas secundárias
As reservas secundárias são uma reserva automatizada
(como as reservas primárias) que podem ser ativadas
muito rapidamente (por exemplo, em 30 segundos). Normalmente, essa reserva é fornecida por usinas que estão
operando abaixo de sua capacidade total.
Em 2015, a Energinet.dk celebrou um contrato de 5 anos
com a TSO norueguesa, Statnett, para a entrega de reservas secundárias de +/- 100 MW. Isso é entregue por meio
da nova linha DC da Noruega para a Dinamarca.
No sistema síncrono nórdico (Finlândia, Noruega, Suécia
e Dinamarca Oriental), as reservas secundárias tradicionalmente não são utilizadas. No entanto, devido a inúmeras situações em que a frequência do sistema desviava do
intervalo normal (50 Hz +/- 0,1 Hz), reservas secundárias
estão sendo introduzidas.
Projetos de pesquisa – participação do lado
da demanda
A demanda de eletricidade também pode fornecer reservas controladas por frequência. Juntamente com o Centro
de Eletricidade e Energia (Engenharia Elétrica da DTU), a
Ea Energy Analyses realizou um projeto de pesquisa sobre o potencial de uso da demanda controlada por frequência como uma reserva no sistema de eletricidade (Xu, Z., J.
Østergaard, M. Togeby, 2011). Dispositivos de consumo de
eletricidade que são controlados por termostatos, como refrigeradores, freezers, aquecimento elétrico e bombas de calor, podem ser operados de modo que seus set points20 sejam
ajustados dinamicamente à frequência da rede. No caso de
um dispositivo de refrigeração (refrigerador ou freezer), os
set points podem ser levemente aumentados se a frequência diminuir. Isso, na verdade, desativará os dispositivos que
estão próximos de atingir seus set points e permitirá que
dk, os TSOs alemães compram muitas reservas automáticas e poucas
reservas manuais relativamente falando (Energinet.dk, 2011, página 27).
20 Por exemplo, os dois set points de um refrigerador indicam a temperatura em que o compressor inicia e para. A temperatura no
refrigerador irá variar entre esses valores. Alterando o set point
de acordo com a frequência do sistema, a demanda agregada de
muitos aparelhos pode funcionar como reservas primárias.
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Preço de reserva para energia de regulação positiva; preço médio para Leste e Oeste da Dinamarca.
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eles sejam iniciados novamente assim que a frequência da
rede retornar às condições normais. O impacto no conforto é
mínimo e, com um grande número de unidades controladas,
pode-se obter uma regulação proporcional suave. A ENTSO-E (2015) recomendou a criação de tal padrão de sistema
a longo prazo. Nesse contexto, a ENTSO-E recomendou o
desenvolvimento de normas sob a estrutura de ecodesign
para que todos os futuros dispositivos controlados por termostato implementem essa funcionalidade.
Energia de regulação
Tradicionalmente, a energia de regulação era fornecida por
usinas de energia centralizadas. Hoje, unidades menores
de CHP e caldeiras elétricas fornecem uma parcela significativa de energia de regulação. A configuração do mercado para a energia de regulação mudou em 2006/2007,
quando um mercado de duas etapas foi introduzido. Primeiro, há um mercado para fornecer a capacidade (conduzido de manhã antes do dia de operação) seguido por um
mercado para a ativação. Os fornecedores podem participar do mercado de ativação com ou sem o pagamento de

reserva. Nos anos iniciais, após essa nova configuração de
mercado, o pagamento por capacidade era atraente, mas a
concorrência resultou em preços decrescentes. No leste da
Dinamarca, uma parte significativa da capacidade ainda é
adquirida por contratos de longo prazo.
Pequenas plantas de cogeração e caldeiras elétricas são
agregadas em blocos de 10 MW e ativadas como uma unidade. No período de 2007 a 2009, várias novas unidades
foram instaladas apenas para participar desse mercado.
Além disso, a geração de back-up (por exemplo, em hospitais) pode ser usada como energia de regulação.
Estratégia para energia de regulação
A estratégia da Energinet.dk para desenvolver o mercado
para a energia de regulação é baseada em quatro princípios (Energinet.dk, 2011):
→ Os mercados internacionais de energia de regulação
aumentam as oportunidades para os fornecedores e garantem à Energinet.dk uma quantidade maior de recursos reguladores.
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→ Definições de produto mais flexíveis (por exemplo,
aviso mais longo) garantem que mais recursos possam
ser explorados para equilibrar o sistema de energia.
→ Não há reservas separadas para balancear a energia
eólica. Em termos concretos, isso significa que a Energinet.dk não comprará mais reservas manuais como
resultado da expansão da energia eólica.
→ As reservas manuais serão compartilhadas em áreas
maiores – tanto nacionalmente nas duas áreas de preços como internacionalmente –, reduzindo, assim, o
montante total de reservas no sistema.
Projetos de pesquisa – usando a demanda
para regular a energia
Vários projetos de pesquisa exploraram a possibilidade
de usar a demanda de eletricidade como energia de regulação. No projeto Flex-Power (Ea Energy Analyses et al.,
2013), foi desenvolvida uma proposta de mercado alternativo para a energia de regulação. Um foco especial foi
colocado em torná-lo atraente para o lado da demanda
participar. Nesse contexto, é de suma importância que
fornecer energia de regulação seja fácil para o usuário final. Uma característica fundamental do projeto de
mercado proposto é que o usuário final receba um sinal
de preço a cada 5 minutos. Esse seria o preço final de liquidação para a eletricidade e o usuário final pode usar
qualquer quantidade de eletricidade. Quando esse sis-
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tema é aplicado a um grande número de usuários (muitos com sistemas de controle automatizados), a regulação
desejada para cima ou para baixo pode ser realizada. Os
usuários finais individuais são motivados a reagir aos
sinais de preço; no entanto, eles não são obrigados a fazê-lo. É a tarefa da parte responsável pelo equilíbrio (ou
agregador) prever a quantidade de energia de regulação
ativada. Isso requer dados históricos e muitos participantes, o que significa que os métodos estatísticos podem ser usados. O sistema proposto pode ser usado para
famílias, bem como para usuários finais industriais de
pequeno e médio porte.
O projeto READY (NEAS Energy et al. 2014) demonstrou
como um grande número de pequenas bombas de calor
pode ser controlado. A flexibilidade pode ser prevista e
pode ser usada tanto no mercado do dia seguinte quanto
como energia de regulação. O conceito foi testado com
o controle direto de bombas de calor (em contraste com
o controle indireto, por exemplo, enviando um sinal de
preço e permitindo que o usuário final decida sobre a
ação a ser tomada). Tecnicamente, pode ser um desafio
implementar o controle direto da temperatura de uma
casa individual, porque muitas questões locais influenciam a necessidade de calor. O teste foi realizado com
100 bombas de calor ativas e, em geral, a aceitação do
usuário final foi alta.
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4.	Uma breve análise dos dados do mercado
dinamarquês – o que acontece quando a produção
de energia eólica é alta?
O modelo de mercado dinamarquês (e nórdico) é baseado
em leilão. Todos os produtores de eletricidade em uma
área de concessão recebem o mesmo preço pelo seu produto em um determinado momento. Devido ao princípio
do leilão, o produtor tem um incentivo para fazer lances no mercado com preços baseados no custo marginal de curto prazo (Short Run Marginal Cost – SRMC).
Se o mercado estiver operando a um nível de preços um
pouco mais alto que o SRMC, ainda será vantajoso para o
produtor continuar produzindo eletricidade. No entanto,
seus ganhos podem não ser necessariamente suficientes
para cobrir os custos fixos.

Turbinas eólicas no mercado de eletricidade
Turbinas eólicas normalmente oferecem um preço muito
baixo no mercado de eletricidade. Isso ocorre porque a
produção de energia eólica não envolve nenhum custo
de combustível. Se uma turbina eólica tem direito a um
subsídio suficientemente alto, pode até ser atraente fazer
uma oferta a um preço negativo. Quando as turbinas eólicas estão produzindo, elas expulsam as usinas caras do
mercado de eletricidade, diminuindo, assim, o preço de
mercado. Desse modo, a energia eólica tem um efeito de
redução nos preços atacadistas de eletricidade durante
períodos de altos níveis de vento. Grandes quantidades de
produção de energia eólica também podem levar as usinas hidrelétricas a reter sua produção até um momento

Curva estilizada de demanda/oferta para os mercados de eletricidade da Escandinávia e da Alemanha. 

 eixo y representa o custo por MWh em coO
roas dinamarquesas (Kr). Os parques de energia eólica provavelmente ofereceriam os menores custos no mercado de eletricidade, já
que não têm custos de combustível a serem
cobertos. O mesmo se aplica, em princípio, à
hidroeletricidade – no entanto, usinas hidrelétricas com capacidade de armazenamento
podem reter sua produção e, assim, otimizá-la de acordo com os preços de mercado
esperados para a eletricidade. Em seguida,
em termos de custo, estão a energia nuclear,
as usinas de carvão e as usinas de biomassa,
que são mais caras que a hidrelétrica e a eólica, mas também têm custos de combustível
relativamente baixos. Usinas movidas a gás e
a óleo geralmente vêm por último.
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posterior, quando os preços da eletricidade estiverem
mais altos. Isso significa que a energia eólica pode indiretamente exercer um efeito de deflação de preço, mesmo
quando sua produção for baixa.
Tecnologias despacháveis com alto custo de produção
marginal (como usinas termoelétricas a gás) entrarão no
mercado quando o preço estiver alto, mas só produzirão
por algumas horas. Tecnologias despacháveis com custos
de produção marginais mais baixos (como usinas termoelétricas a carvão) normalmente entrarão no mercado
por um período de tempo mais longo, quando o preço for
relativamente baixo.
O valor da energia eólica
Em um sistema baseado no mercado, o valor da energia eólica será representado como o valor que o mercado
atribui à produção, diretamente expresso pelo preço da
eletricidade. O preço que a turbina eólica pode vender sua
produção de eletricidade no mercado pode ser conside-

rado o valor socioeconômico21 da produção de energia de
turbinas eólicas.22
A Figura 20 mostra o preço médio mensal que os diferentes tipos de produtores de eletricidade e consumidores
instalaram desde 2002. Parece que as centrais descentralizadas que são sobretudo a gás geralmente produzem
ao mais alto preço de eletricidade. A operação de turbinas eólicas está claramente associada ao menor preço de
eletricidade, e a energia solar, visível apenas em alguns
meses de 2014, opera a um preço mais alto. A energia solar tem a vantagem de produzir em horas durante o dia,
quando a demanda é geralmente maior.

21 Deve-se notar que, se os preços da eletricidade são distorcidos por
subsídios ou impostos que não tentam explicar externalidades, eles
podem não representar o valor socioeconômico real da eletricidade.
22 Em uma análise de custo-benefício, o valor da produção
vendida deve ser comparado aos custos envolvidos
na montagem e manutenção da turbina eólica

Preço médio mensal de mercado para centralizado, descentralizado, eólica, solar e de consumo. 
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A Figura 21 concentra-se no valor da energia eólica, revelando a diferença relativa entre o preço médio do sistema
e o preço da energia eólica (linha tracejada vermelha) na
Dinamarca Ocidental. Isso é comparado com a parcela do
consumo coberta pela energia eólica (colunas azuis).

Ocidental e a Alemanha são parte da explicação para a
crescente discrepância.

Talvez surpreendentemente, vemos que a diferença de
preço é relativamente alta no início do período, em torno de
10% a 14% em 2002 e 2003, mas posteriormente cai para
cerca de 5% em 2009-2011. Atribuiríamos esse desenvolvimento às medidas de flexibilidade introduzidas no
mesmo período, em particular aos incentivos para operar
usinas de cogeração de calor e eletricidade de forma mais
flexível. Ao mesmo tempo, a parcela de energia eólica cresceu apenas moderadamente entre 2002 e 2010.

Usinas mais flexíveis
As estatísticas apoiam a percepção de que as usinas se
tornaram cada vez mais flexíveis. A Figura 22 compara diferentes tecnologias de geração, assim como importações
e exportações para diferentes intervalos de preços de eletricidade em 2002-2014 na Dinamarca Ocidental. Há uma
mudança clara na quantidade de energia fornecida pelas usinas termelétricas quando o preço é baixo. Em 2002,
usinas termelétricas contribuíram significativamente
para a produção de energia quando o preço estava baixo,
enquanto em 2014 a energia eólica foi claramente dominante durante períodos com baixos preços de eletricidade.

Desde 2011, a parcela de energia eólica aumentou significativamente, e a diferença de preço voltou para cerca de
10% a 14% sobre os últimos três anos. As crescentes limitações à exportação na interconexão entre a Dinamarca

A integração da energia eólica na Alemanha e no
oeste da Dinamarca
Os preços da eletricidade na Dinamarca Ocidental estão
intimamente correlacionados. Em 40% de todas as horas
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de 2014, o preço da eletricidade era exatamente o mesmo
na Alemanha e na Dinamarca, indicando que não havia
gargalos nas linhas de transmissão relevantes durante essas horas.

com a Noruega e a Suécia, onde a energia eólica desempenha um papel menor.
Quais são as medidas de flexibilidade mais importantes?
Quais são as medidas mais importantes para a integração
da energia eólica? Não há dúvida de que as interconexões
com os países vizinhos foram extremamente importantes
para a integração da energia eólica na Dinamarca. A capacidade total das interconexões com a Noruega e a Suécia é de aproximadamente 4 GW. Isso é apenas um pouco
menos que o pico de energia eólica dinamarquesa de 4,4
GW. Em comparação, a demanda elétrica de pico dinamarquesa é de cerca de 6 GW.

O número de horas com preços baixos de eletricidade
pode ser usado como um indicador do “desafio de integração eólica” enfrentado por um sistema elétrico. Poderia-se esperar que, dada a alta parcela de energia eólica na
Dinamarca Ocidental, veríamos um maior número de ocasiões com preços muito baixos em comparação com a Alemanha. Na verdade, vemos uma correlação próxima entre
os preços. Além disso, o sistema elétrico dinamarquês
ocidental é um pouco menos estressado do que o sistema
elétrico alemão (ver Figura 23), apesar de ter uma parcela
de energia eólica muito maior (51% em comparação com
10%). Isso pode ser atribuído às várias medidas de flexibilidade que foram implementadas na Dinamarca durante
os últimos 15 anos, mas também ao fato de que o sistema
de eletricidade dinamarquês está muito bem interligado

Além disso, existem 2,4 GW de capacidade de interconexão na Alemanha. No entanto, essa capacidade está parcialmente sujeita a restrições de transmissão induzidas
pela energia eólica na rede do norte da Alemanha, o que
pode reduzir a exportação de eletricidade pela fronteira
sul durante determinados períodos.

Combinação de geração na Dinamarca Ocidental a diferentes níveis de preços spot de eletricidade.

Figura 22
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O papel das interconexões, em especial nos países nórdicos, tem sido tradicionalmente importante, juntamente
com a integração transfronteiriça dos mercados nórdicos
e o estabelecimento da central de troca de energia Nord
Pool desde 1999/2000 (capítulos 3.2 e 3.3).

(ver também Figura 22). A diferença de 2,0 GW pode ser
atribuída em grande parte às várias medidas de flexibilidade
descritas nas seções 3.4, 3.5 e 3.7.
Além de aproximadamente 0,4 GW de caldeiras elétricas,
o potencial de energia para aquecimento (power-to-heat)
ainda não foi alcançado.

No entanto, apesar da integração precoce com os mercados
nórdicos de energia, as instituições dinamarquesas e os participantes do mercado estavam muito ativos desde o início
no desenvolvimento de opções adicionais de flexibilidade.
Várias medidas – tanto a nível regulamentar como técnico –
tomadas para permitir a operação flexível de centrais elétricas foram fundamentais para a integração da energia eólica.
Uma análise estatística dos preços históricos de eletricidade
e geração mostra que, em 2002, a capacidade média de geração térmica em situações com preços muito baixos ou negativos foi de 3,1 GW, comparado a apenas 1,1 GW em 201423

Tabela 5 fornece uma visão geral das medidas que possuem potencial para integrar a energia eólica. A tabela
consiste em medidas existentes e medidas planejadas,
bem como exemplos de opções para mais integração de
energia eólica até 2030.
É importante notar que uma contribuição para a integração da energia eólica é apenas um efeito colateral de algumas medidas. É o caso, por exemplo, da adoção de veículos

23 Na Dinamarca Ocidental, a análise considera as horas
com preços de eletricidade iguais a zero ou negativos.
No leste da Dinamarca, não houve preços iguais a zero

ou negativos em 2002; por conseguinte, no leste da
Dinamarca, o âmbito foi alargado para incluir todas as horas
com um preço de eletricidade abaixo de 10 €/MWh.

Curva de duração dos 1.000 preços mais baixos da eletricidade na Alemanha (EEX) e na Dinamarca Ocidental
(Nord Pool) em 2014 

Figura 23
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Medidas existentes, planejadas e futuras de integração potencial de energia eólica

Medida

Tamanho

Medidas existentes

Tabela 5

Comentário

Linhas de transmissão para Noruega e Suécia

4,1 GW

Capacidade XXX
para a Suécia ocasionalmente sujeita a limitações.

Linhas de transmissão para Alemanha

2,4 GW

Capacidade XXX
de exportação, muitas vezes sujeita a limitações.

Geradores de energia flexíveis

2,0 GW

Redução média observada na produção de usinas térmicas em períodos com preços
de eletricidade muito baixos em comparação com a situação de 2002. Resultado de
medidas técnicas e regulatórias.

Caldeiras elétricas no aquecimento urbano

0,4 GW

24
25

Medidas planejadas
Capacidade de transmissão adicional para a
Alemanha

0,7 GW

Capacidade de exportação pode estar sujeita a limitações.

Novas linhas de transmissão para Holanda e
Reino Unido

1,9 GW

Cabo Cobra para a Holanda: 0,7 GW (previsto para 2019). Ligação Viking ao Reino
Unido: 1–1,4 GW (previsto para por volta de 2020).

Geradores de energia flexíveis
(medidas adicionais)

1,1 GW

Nenhuma geração de usinas térmicas a preços de eletricidade muito baixos.
Serviços ancilares e energia de regulação supostamente fornecidos a partir de
componentes da rede, pelo lado da demanda ou geradores flexíveis.

Bombas de calor no aquecimento urbano

0,6 GW

Assumindo que 20% da carga de aquecimento urbano seja fornecida por bombas de
calor. A capacidade especificada pressupõe 4.000 horas de carga total. A carga média
é de 0,3 GW.

Caldeiras elétricas adicionais em esquemas
de aquecimento urbano

0,6 GW

Assumindo que 20% da carga de aquecimento urbano seja fornecida por bombas de
calor. A capacidade especificada pressupõe 4.000 horas de carga total. A carga média
é de 0,3 GW.

Caldeiras elétricas adicionais em esquemas
de aquecimento urbano

1,0 GW >

O potencial técnico é muito significativo. A carga média de aquecimento urbano é de
4,3 GW e a demanda máxima é duas vezes maior.

Veículos Elétricos (VE)

0,20 GW
(2,5 GW)

A carga média de 500.000 VEs (20% da frota de carros de passageiros dinamarquesa)
é de 0,2 GW. Se o carregamento for simultâneo, a carga pode ser várias vezes maior,
conforme indicado entre parênteses.

Bombas de calor em casas individuais

0,15 GW
(1,5 GW)

Assumindo que todas as caldeiras a óleo nas residências sejam substituídas por bombas de calor elétricas. A carga média é indicada; carga de pico (entre parênteses) pode
ser várias vezes maior.24

Mudança de combustível nas indústrias

0,4 GW

A carga média de aquecimento nas indústrias relevantes é superior a 1,6 GW.25
Pressupõe-se que as caldeiras elétricas sejam instaladas para fornecer um quarto
dessa capacidade.

Exemplo de opções para 2030

Elaboração própria

elétricos, cujo principal benefício é a redução do consumo
de diesel e gasolina. Da mesma forma, o principal benefício das bombas de calor individuais é que elas reduzem
a demanda de óleo por aquecimento nos prédios. Ao servir outros objetivos primários, essas opções adicionarão
carga ao sistema de eletricidade e, assim, possibilitarão
mais energia eólica. Simultaneamente, esses benefícios
têm o potencial de trazer flexibilidade adicional ao sistema por meio da resposta pelo lado da demanda, mas é
incerto até que ponto eles se materializarão.

Outras medidas, como a instalação de capacidade adicional de caldeiras elétricas, talvez serão incentivadas diretamente pelos baixos preços da eletricidade induzidos
pela energia eólica.

24 A demanda por petróleo é de aproximadamente 0,14 PJ ou
3,9 TWh. Fornecido por uma bomba de calor com um COP de
3, isso equivale a uma demanda de eletricidade de 1,3 TWh,
correspondendo a uma carga média de aproximadamente 150 MW.
25 Corresponde a um consumo anual de combustível de 50 PJ.
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5.

Melhora da flexibilidade do sistema – um
mergulho profundo na implementação de
opções de flexibilidade intersetorial

A seção 3 mostrou que os desafios da integração da energia
eólica na Dinamarca não são urgentes no curto prazo. As
opções para incorporar mais produção de energia eólica no
sistema atual são boas e várias medidas já foram iniciadas
para integrar as parcelas crescentes da fonte. Isso inclui
planos para expandir a capacidade de transmissão para os
países vizinhos, bem como para a Holanda e o Reino Unido.
Até 2020, espera-se que o setor de aquecimento urbano
possa contribuir ainda mais para acomodar mais energia
eólica, aumentando o uso de bypass de turbina e armazenamento de calor. Podemos também ver uma maior adoção de
bombas de calor e caldeiras elétricas, dependendo do desenvolvimento da estrutura regulatória. Olhando para além de
2020, espera-se que os desafios cresçam, necessitando de
medidas adicionais de integração da energia eólica.
A seção seguinte dá um mergulho profundo na implementação de opções de flexibilidade selecionadas, com
vistas à sua aplicação prática em sistemas com altas parcelas de energia eólica.
Esse mergulho profundo examina:
→ Aumento da flexibilidade das usinas termelétricas.
→ O aquecimento urbano como integrador de sistemas.
→ O provisionamento alternativo de serviços ancilares.
→ Flexibilidade do lado da demanda.
A última seção também aborda as opções de flexibilidade,
que podem desempenhar um papel na transição de longo
prazo para um sistema de energia totalmente independente dos combustíveis fósseis.

5.1. Flexibilidade de usinas termelétricas
A fim de enfrentar o crescente desafio da flutuação da
carga, foram realizados esforços nos últimos 15 a 20 anos
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na Dinamarca para permitir maior flexibilidade de carga,
carga mínima reduzida e taxas mais altas de rampa.
Vários pré-requisitos tiveram que ser cumpridos para esse
propósito. Em um estudo de caso da DONG Energy e seus
antecessores, que foi conduzido por Blum & Christensen
(2013), todas as melhorias foram baseadas na experiência
interna da empresa em várias disciplinas de engenharia.
Todos os engenheiros envolvidos tiveram acesso a dados
confiáveis de processos de usinas com alta resolução ao
longo de muitos anos de operação.
Garantiu-se que os operadores das salas de controle
fossem submetidos a uma completa formação teórica e
prática. Isso permitiu que a equipe da sala de controle
estivesse envolvida diretamente na otimização do funcionamento da usina. Os funcionários foram instruídos a buscar continuamente melhorias na flexibilidade e desenvolver sugestões para melhorar o gerenciamento e controle da
usina. A implementação das otimizações foi realizada em
diálogo estreito entre operadores e engenheiros.

Uma abordagem gradual para otimizar a
flexibilidade da usina
Melhorias na flexibilidade foram adotadas usando uma
abordagem gradual para redução de carga mínima, aumento das taxas de rampa e otimização dos arranques
(ver Figura 24).
Em primeiro lugar, a carga foi cuidadosamente reduzida
até que surgissem as primeiras limitações técnicas. Posteriormente, o problema observado foi analisado com o
objetivo de encontrar uma solução adequada. Finalmente,
a carga foi reduzida ainda mais até que uma nova limitação aparecesse. Com um número crescente de iterações, a
quantidade de falhas e alarmes aumenta. Portanto, é es-
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Exemplos de flexibilização em usinas
dinamarquesas

sencial que a usina seja totalmente protegida por alarmes
e avisos, e todas as medições necessárias sejam conduzidas de forma contínua.

Nas seções seguintes, nos concentramos em dois exemplos para ilustrar as conquistas da abordagem dinamarquesa para flexibilização de usinas. Primeiro, apresentamos um exemplo de rotina de otimização para mostrar
como os tempos de partida podem ser reduzidos. Em
segundo lugar, apresentamos o cronograma operacional
diário de uma usina elétrica dinamarquesa para mostrar
como a carga mínima e as taxas acentuadas de rampa podem ser alcançadas.

Otimização de controle e/ou redesenho de componentes são, tipicamente, as soluções usadas para resolver
problemas de flexibilidade. Em alguns casos, os novos
parâmetros do processo excederão as tolerâncias do
projeto, exigindo que os componentes sejam substituídos antes do previsto. Os trade-offs ideais podem ser
determinados com análises de custo-benefício. Os desafios de otimização variam de usina para usina. Com
base na experiência dinamarquesa, eles tipicamente
compreendem estabilidade de queima, estabilidade de
fluxo de bomba de água de produção, fluxo mínimo de
vapor através de turbinas e limitações de programa do
Sistema de Controle Distribuído (Distributed Control
System – DCS).

Exemplo 1: otimização de partida de uma usina termelétrica a carvão
A otimização de uma usina de carvão que foi comissionada
em 1998 mostra como os tempos de partida podem ser reduzidos. As medidas sugeridas renderam uma redução no

Abordagem gradual para aumentar a flexibilidade da usina.
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Blum & Christensen (2013).
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tempo de partida de 28%, de 131 para 94 minutos. O procedimento para a partida da usina com e sem otimização é
mostrado na Figura 25. As melhorias mais relevantes foram alcançadas na fase inicial com a manutenção dos componentes vitais a uma temperatura mais alta. Isso diminui
o tempo necessário para fornecer vapor superaquecido às
turbinas. Como resultado, a sincronização de rede agora é
possível dentro de 60 em vez de 90 minutos.
Na próxima etapa de otimização, o tempo de rampa do
ponto de sincronização da rede até a capacidade total de
geração foi reduzido em 7 minutos. Isso foi conseguido
com a substituição do antigo, rígido e não reprogramável
software de controle por um novo software que permite a
modificação flexível dos critérios de partida.
Exemplo 2: carga mínima baixa e taxas de rampa
acentuadas
A Figura 26 mostra a operação cíclica diária de uma usina
a vapor dinamarquesa a gás natural durante um dia tí-

pico. Ela fornece um exemplo de como baixa carga mínima e altas taxas de rampa podem ser alcançadas.
Durante a noite, a usina opera abaixo do chamado mínimo
de Benson, que representa a carga da caldeira acima da
qual a água de alimentação do evaporador pode circular
de forma autônoma. Abaixo desse limite, a circulação forçada é necessária para manter taxas de fluxo suficientes.
O gráfico indica que o limite de Benson é cruzado várias
vezes por dia, o que se desvia dos critérios de projeto originais. Isso leva ao aumento do estresse nos componentes e pode causar fadiga precoce. Portanto, redesenho de
componentes pode ser necessário. Como alternativa, os
intervalos de substituição podem ser reduzidos para os
componentes afetados. No caso considerado, as avaliações concluíram que os componentes suportariam o modo
de operação mais flexível sem comprometer sua vida útil.
A figura também ilustra as altas taxas de rampa: a usina
em questão atinge uma taxa de rampa de 9% PN/min. Nas
usinas a carvão dinamarquesas, 4% PN/min é padrão. A

Otimização da partida de uma usina de carvão.

Figura 25
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alta taxa de rampa ajuda a usina a se adaptar a gradientes
de carga íngremes e permite o balanceamento automático
quando a variabilidade de carga é alta.

mento urbano também oferece oportunidades para a integração aprimorada de energia renovável variável.
Usinas cogeradoras de calor e eletricidade
A maioria das usinas centralizadas são usinas de cogeração que podem alternar entre produzir apenas eletricidade
(chamada de modo de condensação) e produzir aquecimento urbano e eletricidade. No modo combinado de aquecimento e eletricidade, a turbina de baixa pressão pode ser
ignorada, garantindo a produção de calor em temperatura
suficiente. Quando a eletricidade extra é necessária, a turbina de baixa pressão é usada totalmente e o aquecimento
urbano não é produzido (veja a Figura 27). Essa flexibilidade permite que a geração de energia seja ajustada dentro
de um horizonte de tempo muito curto, por exemplo para
balancear as flutuações no sistema elétrico.

Finalmente, a Figura 26 mostra que a capacidade nominal
pode ser excedida em momentos de alta carga. Essa sobrecarga é conseguida ignorando o pré-aquecedor de alta
pressão no ciclo de vapor.

5.2. Aquecimento urbano como integrador
de sistemas
Uma grande parte da produção de eletricidade dinamarquesa está ligada ao sistema de aquecimento urbano.
Com exceção de algumas usinas, todas as termelétricas
na Dinamarca têm a possibilidade de cogerar eletricidade
e aquecimento urbano. Isso resulta em limitações no que
diz respeito à integração de energia eólica, já que as opções para a produção de eletricidade são, até certo ponto,
limitadas pelos requisitos de atendimento à demanda por
calor. No entanto, a integração do setor elétrico e aqueci-

Hoje, as capacidades dessas plantas na Dinamarca são
usadas para otimizar a operação de acordo com os preços
da eletricidade (dia seguinte ou intradiário) e para fornecer serviços ancilares.

Operação cíclica diária de uma usina a vapor Ultra Super Critical a gás

Figura 26
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Usinas de energia menores descentralizadas são principalmente usinas de vapor de contrapressão, que produzem
eletricidade e calor a uma taxa fixa. Normalmente, elas só
podem produzir eletricidade quando também têm a possibilidade de fornecer calor ao sistema de aquecimento
urbano. No entanto, é possível reequipar essas usinas de
contrapressão com opções de resfriamento. Para usinas
descentralizadas menores, isso significa instalar condensadores refrigerados a ar. Hoje, essa opção é usada na Dinamarca principalmente com usinas de cogeração a biogás
que queiram usar a produção por biogás disponível durante
o verão, quando a demanda de aquecimento urbano é baixa.

nas CHP usam bypass de vapor, elas funcionam eficazmente como caldeiras. Isso permite que as usinas evitem
a geração de eletricidade em momentos de baixos preços
de eletricidade (por exemplo, devido à alta penetração de
energia eólica), evitando ao mesmo tempo um desligamento completo da usina e a geração contínua de calor. Os
sistemas bypass de vapor podem ser instalados de forma
relativamente barata (aproximadamente 0,1 milhões de
DKK por MW, ou seja, 0,01 euros por MW).27

27 Há uma diferença significativa entre os investimentos extras
necessários para estabelecer um bypass de vapor em novas usi-

Desvio de turbina
Algumas usinas maiores podem permitir que o vapor contorne as turbinas para uso direto na produção de calor se
elas tiverem um sistema bypass de vapor.26 Quando usi26 O bypass de vapor é mais relevante para as usinas

nas e os investimentos envolvidos na adaptação de usinas existentes. A magnitude do investimento necessário também depende da usina em questão, mas estima-se que custaria cerca de 25
milhões de DKK para estabelecer um bypass de turbina a vapor
em uma central de cogeração de tamanho médio com uma potencial redução na produção de eletricidade de aproximadamente 250
MW. Isso corresponde a um custo de 0,1 milhões de DKK por MW

de cogeração com turbinas a vapor (há um total de 5

(Fonte: Ea, 2009: Placing increasing amounts of renewable energy

GW de capacidade instalada na Dinamarca).

into the electricity system, Report part 2: Catalogue of solutions).

Ilustração de pontos de operação com diferentes proporções de eletricidade e calor
para uma usina de cogeração*

Aumento da produção de eletricidade
na unidade de extração

Eletricidade

CV

cm

Calor

Ea Energianalyse (2009).
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Figura 27

*O
 coeficiente Cb (coeficiente de contrapressão) é definido como
a capacidade máxima de geração de energia no modo de contrapressão dividida pela capacidade máxima de aquecimento.
O valor de Cv para uma turbina a vapor de extração é definido
como a perda de produção de eletricidade quando a produção
de calor é aumentada em uma unidade com a entrada constante de combustível.
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Armazenamento de calor
Unidades de armazenamento de calor foram instaladas
na maioria das centrais de cogeração dinamarquesas. Esses acumuladores de calor são normalmente concebidos
para armazenar cerca de 8 horas de produção de calor das
principais centrais de cogeração no sistema de aquecimento urbano. O armazenamento de calor aumenta a flexibilidade do sistema elétrico, pois as usinas de cogeração podem reduzir ou interromper a produção de calor e
eletricidade durante os períodos de muito vento e, em vez
disso, suprir seus clientes de aquecimento com o calor dos
acumuladores. Da mesma forma, as usinas de cogeração
podem fornecer eletricidade durante os períodos de baixa
geração eólica e armazenar a produção de calor. A análise
do sistema mostra que as unidades de armazenamento
de calor maiores fornecem uma opção economicamente
atraente para melhorar a flexibilidade de um sistema caracterizado por uma grande parcela de energia eólica e
uma grande parcela de cogeração de calor e energia (Ea
Energy Analyses, 2014).

Power-to-heat
Uma maneira de garantir o valor da geração de eletricidade variável é introduzir novos consumos em épocas de
alta produção de eletricidade. Uma opção é usá-la para
produção de calor (power-to-heat), por exemplo, por meio
do uso de caldeiras elétricas centralizadas ou bombas de
calor de alta eficiência conectadas ao sistema de aquecimento urbano. Ao tratar-se de entrada/saída de energia,
os sistemas de bombas de calor podem fornecer até quatro vezes mais calor em comparação com a eletricidade
que usam e podem, assim, contribuir para um uso geral
de energia altamente eficiente. Por outro lado, os sistemas de bomba de calor envolvem investimentos significativos. Caldeiras elétricas constituem uma alternativa a
um custo de investimento substancialmente menor. No
entanto, esses sistemas também são muito menos eficientes, pois uma unidade de eletricidade é convertida em
uma unidade de calor. As bombas de calor são, portanto,
adequadas para aplicações com muitas horas de operação,
enquanto as caldeiras elétricas são mais econômicas para
aplicações que envolvem menos horas de operação.

Com relação ao uso do sistema de aquecimento para garantir o valor da energia eólica, é relevante notar que o
resfriamento do estoque de habitações, resultando em
maiores exigências térmicas, aumenta proporcionalmente
à velocidade do vento. Isso se correlaciona positivamente
com o aumento da produção de energia eólica.
Adaptar a produção de aquecimento urbano a preços
de energia variáveis
A ótima operação do sistema integrado de eletricidade e
aquecimento urbano depende do preço da eletricidade.
Preços baixos geralmente indicam alta geração a partir de
energia renovável variável, enquanto preços altos indicam geração de unidades com custos operacionais marginais mais altos e necessidade de eletricidade adicional.
A Figura 28 compara o custo de produção de calor de diferentes unidades, dependendo do preço da eletricidade. A
preços de eletricidade muito baixos (ou seja, negativos), as
caldeiras elétricas oferecem o calor mais barato, já que podem ganhar dinheiro consumindo eletricidade. À medida
que os preços da eletricidade aumentam, torna-se mais
barato utilizar primeiro a bomba de calor mais eficiente e,
em seguida, o bypass da turbina na usina de cogeração. A
preços acima de aproximadamente 180 DKK/MWh (€ 24/
MWh), a produção de cogeração é benéfica. Se a usina de
cogeração for uma unidade de extração, o custo de oportunidade ocorrerá a preços de eletricidade muito altos
– a usina pode optar por produzir mais eletricidade e, ao
mesmo tempo, interromper a produção de calor, aumentando, assim, a receita. A preços de eletricidade muito altos,
a caldeira a gás fornecerá, portanto, a opção mais barata.

5.3. Opções alternativas para serviços
ancilares
Tradicionalmente, a maioria dos serviços ancilares, como
capacidade de reserva, inércia, controle de frequência e
controle de tensão, eram fornecidos por grandes termelétricas. Usinas centrais eram usadas para produzir uma
quantidade significativa de energia durante horas com
baixos preços de eletricidade (cf. Figura 22). Isso se deu
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Custo marginal de curto prazo da produção de calor para diferentes unidades, dependendo do preço da eletricidade* Figura 28

Custo marginal de curto prazo da produção de calor
(DKK/GJ)
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* Exemplo ilustrativo.
Os custos reais dependerão dos preços
dos combustíveis, dos
preços de emissões,
impostos e subsídios.
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em parte devido a restrições técnicas nas próprias usinas
e em parte devido a requisitos do sistema de energia.

A Tabela 6 mostra um resumo da capacidade das várias
tecnologias em fornecer as propriedades necessárias.

Desenvolvimento de propriedades de estabilidade
do sistema na rede
A estratégia da Energinet.dk é desenvolver os componentes de estabilidade do sistema na rede quando isso
for economicamente aconselhável. De acordo com a
Energinet.dk, os componentes em questão são principalmente os equipamentos Static Var Compensators (SVC),
compensadores síncronos estáticos (static compensator –
STATCOM ) e condensadores síncronos. O benefício desses componentes é que eles podem fornecer os serviços
necessários sozinhos, sem a cogeração de eletricidade
(Energinet, 2011). Isso significa que os serviços ancilares
necessários para suportar a confiabilidade do sistema,
como suporte contínuo de tensão ou suporte de tensão
durante falha, podem ser fornecidos por esses componentes. Por sua vez, isso pode contribuir para a redução
da capacidade de operação obrigatória (must-run) na geração de eletricidade.

A tecnologia Conversor de Fonte de Tensão (Voltage Source
Converter – VSC), que é usada em novas conexões de corrente contínua em alta tensão (high voltage direct current
– HVDC), é capaz de fornecer a maioria das propriedades
necessárias, exceto a inércia. No entanto, “a Energinet.dk
não considera a inércia um fator crítico para a operação
segura do sistema de energia dinamarquês. Isso se deve
ao fato de que a Dinamarca Oriental e a Ocidental estão
conectadas às grandes áreas síncronas interconectadas
na Escandinávia e na Europa Continental, respectivamente. […] Portanto, a Energinet.dk não vê a curto, médio
ou longo prazo a necessidade de operação forçada de usinas elétricas com o objetivo de proporcionar inércia suficiente” (Energinet.dk, 2013: Amendment to Energinet.dk’s
ancillary services strategy, página 7f.).
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A Energinet.dk realizou vários leilões para a prestação de
serviços ao sistema. Entre outras coisas, os leilões pedi-
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Avaliação das propriedades necessárias para manter a estabilidade do sistema de energia (fornecidas por fontes
diferentes) ++ "Grande contribuição", + "Alguma contribuição", (+) "Conversão possível", ÷ "Inadequada".
Tabela 6

Usina de
energia
>100 kV

Usina de
energia
<100 kV

Turbina
eólica
>100 kV

Turbina
eólica
<100 kV

HVDC
clássico

HVDC
novo

SVC/STATCOM

Cond.
Sinc.

Inércia

++

+

(+)

-

(+)

(+)

-

++

Potência de curto-circuito

++

+

(+)

-

-

(+)

-

++

Arranque autônomo

(++)

(+)

-

-

-

(++)

-/+

-

Controle contínuo de tensão

++

(+)

(+)

-

-

++

++

++

Suporte de tensão em falhas

++

-

++

-

-

++

++

++

Estabilização do sistema
elétrico (PSS)

+

-

(+)

-

(++)

(++)

(+)

-

Energinet 2011: Energinet.dk’s serviços de estratégia ancilares.

ram a entrega de um compensador síncrono ou o desempenho equivalente de uma central elétrica convertida. Em
todos os casos, o estabelecimento de um novo compensador síncrono tem sido a alternativa economicamente
mais barata.
Tendo em conta o que precede, a necessidade de capacidade must-run foi reduzida de três grandes unidades para 0-1 unidade na Dinamarca Ocidental. No leste
da Dinamarca, o requisito foi reduzido de 2 a 3 para 1 a 2
unidades. Para 2018, espera-se que vários projetos para
fortalecer a rede e expandir as conexões internacionais
reduzam ainda mais a necessidade de capacidade obrigatória (Energinet.dk, 2013: Amendment to Energinet.dk’s
ancillary services strategy).

5.4. Opções de flexibilidade pelo lado
da demanda
Além da instalação de linhas de transmissão e outras
medidas implementadas no lado da oferta, a introdução da demanda flexível constitui uma opção importante
para aumentar as capacidades dinâmicas do sistema
elétrico. Até o momento, a resposta da demanda não tem
sido importante para a integração da energia eólica na
Dinamarca, mas há expectativas – e esperanças – de que
isso mudará.

Estratégia de Smart Grid
Em 2013, o governo dinamarquês estabeleceu uma “Estratégia de Smart Grid” para o desenvolvimento futuro da
rede elétrica (KE-BMIN, 2013). A estratégia foi desenvolvida em cooperação com partes interessadas dinamarquesas relevantes, incluindo a Energinet.dk e a Danish
Energy Association. Ela detalha uma ampla gama de iniciativas a serem implementadas pelo governo e o setor
elétrico (ver box).

A "Estratégia de Smart Grid" estabelece uma ampla
gama de iniciativas a serem implementadas pelo governo e pelo setor de energia, incluindo, por exemplo:
→ Mudanças na regulamentação econômica das empresas de rede para promover investimentos em tecnologias de redes inteligentes.
→ Melhoria no acesso dos pequenos consumidores ao
mercado de serviços ancilares.
→ Mudanças no sistema tarifário de energia elétrica
para refletir os benefícios da carga flexível.
→ Alterações nos regulamentos de construção para
promover bombas de calor flexíveis em novos edifícios.
→ Promoção de aparelhos "inteligentes" por meio da regulamentação da UE (diretiva de Ecodesign).
→ Fundos para atividades de demonstração.
→ Análise da interação entre os setores de eletricidade,
aquecimento e gás.
Fonte: KEBMIN, 2013
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De acordo com a estratégia, duas precondições importantes precisam ser atendidas para desenvolver o potencial
de resposta da demanda:
→ Os consumidores devem ter medidores horários instalados que possam ser acessados remotamente.
→ O mercado de eletricidade deve permitir que os consumidores sejam contratados de hora em hora, em vez do
acordo de preço fixo (conhecido como “template settlement”) usado hoje.
Nas seções a seguir, veremos os planos dinamarqueses
para o lançamento de um medidor inteligente, bem como
as mudanças previstas nos regulamentos e na estrutura
do mercado de eletricidade. No entanto, antes de fazer
isso, descreveremos brevemente o potencial de resposta
da demanda.

O potencial de resposta da demanda
Status quo e tendência futura
Em 2014, a demanda de eletricidade dinamarquesa (incluindo perdas líquidas) totalizou 33,5 TWh. Em geral,
entre 1990 e 2014, o consumo dinamarquês de eletricidade aumentou aproximadamente 13%. Atingiu um pico
de 36,1 TWh em 2008 e vem caindo 7% desde aquele ano.
Esse declínio pode ser atribuído, em particular, a uma redução no consumo de eletricidade no setor manufatureiro
(Energinet.dk, 2015d).
Olhando para o futuro, a Agência Dinamarquesa de Energia distingue entre dois tipos de demanda de eletricidade
(Danish Energy Agency, 2014b):
→ “Consumo clássico de eletricidade”, ou seja, por aparelhos, máquinas, iluminação e refrigeração.
→ “Novo consumo de eletricidade”, ou seja, veículos elétricos,
bombas de calor, caldeiras elétricas e fábricas de combustível (por exemplo, para a produção de hidrogênio).
As estimativas para o futuro desenvolvimento da demanda de eletricidade dinamarquesa dependem tanto das
medidas de eficiência que afetam o nível geral de consumo de energia clássico como da eletrificação de outros
setores de energia, o chamado “novo consumo de eletri-
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cidade”. O consumo de energia nas residências depende
principalmente do aquecimento e da utilização de aparelhos elétricos. O efeito de um aumento da implantação de
eletrodomésticos pode ser parcialmente compensado pela
maior eficiência dos novos aparelhos em uso. Embora a
eletrificação possa contribuir para aumentar a flexibilidade do sistema, ela pode, simultaneamente, induzir um
aumento na demanda total de eletricidade.
De acordo com as previsões desenvolvidas pela Energinet.dk (2015d), o consumo de eletricidade deverá aumentar em 3,7 TWh de 2015 a 2024, o que corresponde a um
crescimento de 11%. Esse aumento da demanda é parcialmente atribuído ao carregamento de veículos elétricos
(que serão responsáveis por 0,9% do consumo de eletricidade em 2024), bem como às caldeiras elétricas e bombas
de calor (estima-se que juntas correspondam a 4,1% do
consumo anual de eletricidade de 38 TWh em 2024).
Tipos de resposta da demanda
Existem diferentes formas de aumentar a flexibilidade da
demanda (Ea Energy Analyses, 2011a):
→ Deslocamento de carga: refere-se à mudança de demanda por consumidores domésticos (por exemplo,
para resfriamento) e clientes industriais de um período
com preços altos de eletricidade para um período com
baixos preços de eletricidade no atacado.
→ Redução de pico: refere-se a uma redução na demanda
de pico durante períodos de preços altos. Isso pode incluir um consumo que é simplesmente reduzido, mas
não deslocado para outro período (por exemplo, iluminação em vitrines quando as lojas estão fechadas).
→ Troca de combustível nas indústrias: substituição do
combustível atualmente utilizado (óleo ou gás) pelo calor baseado na eletricidade quando os preços da eletricidade estão baixos.
→ Uso indireto de eletricidade por meio de hidrogênio:
eletricidade usada para produção local ou central de
hidrogênio, a fim de substituir o gás natural. Não é provável que essa solução desempenhe um papel a curto ou
médio prazo, uma vez que requer reduções nos custos
de investimento para eletrolisadores, bem como muitas
horas com baixos preços de eletricidade no atacado.
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Estratégia de Smart Grid
A “Estratégia de Smart Grid – o sistema inteligente de
energia do futuro” do governo (KEBMIN, 2013) descreve
um cenário para o desenvolvimento do potencial teórico
de consumo flexível de eletricidade por várias tecnologias
até 2035 (ver Figura 29). O potencial identificado para
2035 é de um pouco acima de 8 TWh.
Até agora, no entanto, provou-se difícil compreender o
potencial da resposta da demanda.
Mudança de combustível nas indústrias
Embora o setor manufatureiro na Dinamarca seja relativamente pequeno, tem um potencial significativo para o
consumo flexível de eletricidade. Isso envolve particularmente uma “mudança de combustível”, isto é, substituir os
combustíveis fósseis atualmente usados por calor baseado
em eletricidade, seja de caldeiras elétricas ou de bombas de calor potencialmente de alta temperatura, quando
os preços da eletricidade estiverem baixos. Uma vez que
o setor industrial utiliza períodos de retorno de investi-

mento muito mais curtos do que aqueles utilizados, por
exemplo, no setor de aquecimento urbano, isso pode, no
entanto, representar uma barreira significativa para a exploração de oportunidades de troca de combustível.
Armazenamento de eletricidade
Diversas tecnologias foram discutidas com o objetivo de
armazenar eletricidade localmente na Dinamarca, incluindo armazenamento de ar comprimido, baterias, volantes, reservatórios hidráulicos e produção de hidrogênio em combinação com células a combustível. Todas
essas tecnologias são tecnologicamente possíveis, mas
exigem grandes investimentos. Além disso, a maioria
dessas tecnologias está associada a perdas significativas
de energia.
Em 2014, a Agência Dinamarquesa de Energia publicou
quatro diferentes cenários mostrando como a Dinamarca
poderia atender à visão de um sistema energético independente de combustíveis fósseis até 2050 (Danish Energy
Agency, 2014b). O armazenamento direto de eletricidade

Consumo de eletricidade – exemplo de desenvolvimento do consumo flexível.

Figura 29
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Ministério Dinamarquês do Clima, Energia e Construção, Estratégia Smart Grid, The intelligent energy system of the future (KEBMIN, 2013), p. 11.
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não está incluído em nenhum dos cenários. A avaliação
preliminar da agência é que o uso do mercado de eletricidade (incluindo instalações de armazenamento de
energia hidrelétrica no exterior) e o consumo flexível de
eletricidade são soluções mais baratas.
Eletricidade para hidrogênio/gás
No entanto, dois dos cenários – incluindo o chamado cenário eólico, que foi o preferido pelo ex-ministro do clima
e energia – preveem a produção de hidrogênio em grande
escala. O hidrogênio é usado para substituir a biomassa
e o biogás para que durem mais, pois a biomassa pode se
tornar um recurso escasso no futuro. Ao mesmo tempo, as
fábricas de eletrolisadores fornecem uma fonte de demanda de eletricidade relativamente flexível, melhorando
a integração da energia eólica.
Implementação do medidor inteligente
Em 2013, foi aprovada legislação para o lançamento de
medidores inteligentes para os consumidores em todo o
país até 2020. Está prevista a implantação de 200.000 a
300.000 medidores inteligentes por ano (Danish Energy

Agency, 2013). Mais da metade de todos os consumidores já possuem medidores horários de leitura remota
instalados.
A atratividade econômica para a mudança do consumo de
horas com altos preços do mercado atacadista de eletricidade para horas com produção de alta energia eólica e
preços baixos depende de:
→ Economias potenciais baseadas na diferença nos preços
atacadistas de eletricidade.
→ Sistemas de perfil/medição instalados que reflitam essas diferenças.
De acordo com a Agência Dinamarquesa de Energia, espera-se que os consumidores se beneficiem da implantação
de medidores inteligentes, apesar do custo adicional do
próprio medidor (ver Tabela 7). Consumidores que optam
por uma tarifa de eletricidade com preços de eletricidade
variáveis (baseados na medição horária) devem se beneficiar mais. No entanto, os consumidores com uma tarifa
fixa também podem ganhar, tornando-se mais conscientes do seu consumo real de eletricidade.

Economia para os consumidores com a adoção de medidores inteligentes (calculada com taxa de câmbio:
7,4615 DKK = 1 euro, de 26 de junho de 2015, para fornecer uma indicação geral). 

Tabela 7

Exemplo de consumo anual de eletricidade
Despesas (em euro)

1.500 kWh

4.000 kWh

5.000 kWh

10.000 kWh

Investimento em medidores

-17,15

-17,15

-17,15

-17,15

Reinvestimento salvo

7,64

7,64

7,64

7,64

Despesas operacionais

-1,34

-1,34

-1,34

-1,34

Custos de disseminação (feedback)

-0,54

-0,54

-0,54

-0,54

Custos totais

-11,39

-11,39

-11,39

-11,39

Economias de energia (2%)

9,11

24,39

30,56

60,98

Competição melhorada

5,63

15,01

18,90

37,66

Mudança do consumidor

2,01

5,23

6,43

13,00

Economias totais

16,75

44,63

55,89

111,64

Resultados líquidos com todas as economias

5,36

33,24

44,50

100,25

Economias (em euro)

Agência Dinamarquesa de Energia (2013)
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Resposta da demanda no mercado de
eletricidade
Para clientes, por exemplo, na Dinamarca, com uma grande
demanda de eletricidade, é fácil atuar com a flexibilidade
pelo lado da demanda. A eletricidade utilizada pela empresa
é contabilizada com base no consumo horário, e ela pode optar por comprar eletricidade no preço spot com volume livre.
O termo “volume livre” significa que a empresa não precisa informar a quantidade de eletricidade que usará no dia
seguinte. O varejista irá prever a demanda de todos os seus
clientes com base na demanda histórica. Com muitos clientes, a demanda é relativamente fácil de prever (com base em
informações sobre o tipo de dia e a temperatura externa).
A empresa recebe os preços do dia seguinte por volta
das 13h do dia anterior. Se a empresa possui processos
que podem ser realizados em horários alternados, isso
pode ser feito para minimizar a demanda durante horas
dispendiosas e maximizar a demanda durante as horas
mais baratas. A empresa pode desenvolver sua própria
estratégia (por exemplo, se vai reagir aos dados de preço
todos os dias ou somente quando a diferença for alta).

Atualmente, outros usuários finais (<100.000 kWh/ano)
não podem receber benefícios econômicos da flexibilidade pelo lado da demanda, já que o sistema de perfilamento28 não permite. Para serviços ancilares, a flexibilidade pelo lado da demanda não é prática, já que os
procedimentos e regras em vigor foram projetados para
geradores. Ambas as áreas (o sistema de perfis e procedimentos para serviços ancilares) estão em desenvolvimento. De acordo com a Energinet.dk, um novo sistema de
liquidação por hora deveria estar pronto em julho de 2016
(Energinet.dk, 2015e).

28 O sistema de perfis ajuda a converter as leituras de longo prazo do
medidor (evita a abreviação em um ano) em valores horários. Dessa
forma, a demanda de usuários sem medidores inteligentes pode
fazer parte do planejamento e da liquidação do mercado. No sistema
de perfis dinamarquês, o perfil é calculado com base na demanda
residual de cada empresa de rede de fornecimento de energia. Isto
é, a eletricidade total entregue à área da rede menos a demanda dos
usuários com liquidação por hora e menos perdas na rede. Portanto,
todos os pequenos usuários finais em uma área de rede específica têm o mesmo perfil. Em outros países, como a Finlândia e a
Holanda, o perfil é definido para diferentes tipos de consumidores.

Com essa configuração, a flexibilidade do lado da demanda
é direta para o usuário final, e entra no mercado como lances dependentes de preço, influenciando, assim, a formação de preços.
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Apêndice: lista de medidas de integração de energia eólica

Importantes medidas de integração de energia eólica na Dinamarca

Medida
Dinamarca se une ao mercado spot nórdico
Mercado nórdico conjunto para energia de regulação
Usinas mais flexíveis

Quando?
1999/2000
2002
Continuamente

Tributação alterada de usinas de CHP, caldeiras e caldeiras elétricas

2005

Centrais de cogeração descentralizadas no mercado spot

2006

Acoplamento de mercado com a Alemanha

2009

Preços negativos no mercado spot

2009

Interconexão Great Belt

2010

Nova estratégia para aquisição de serviços ancilares

2011

Menor taxa para eletricidade para aquecimento

2012

Estratégia de smart grid incluindo decisão sobre lançamento de medidor
inteligente e liquidação horária de pequenos consumidores

2013

Incentivo à energia eólica mais compatível com o sistema

2014

Acoplamento de mercado com a Europa Ocidental

2014

Linha de transmissão adicional para a Noruega (Skagerrak 4)

2014

Elaboracão própria
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