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Prefácio

Caro leitor,

O custo para gerar eletricidade a partir da energia eólica e 
solar diminuiu significativamente nos últimos anos – na 
verdade, o custo nivelado de energia de fonte eólica e solar 
fotovoltaica (FV) já está abaixo do da energia convencional 
em muitas partes do mundo, e outras reduções de custos são 
esperadas. Em todo o planeta, cada vez mais países estão 
planejando adicionar quantidades significativas de energia 
renovável a seus sistemas de eletricidade.

No entanto, as usinas eólicas e solares são diferentes das 
usinas convencionais em um aspecto fundamental: forne-
cem eletricidade quando o vento sopra e o sol brilha, mas 
não podem ser acionadas com base na demanda. Além 
disso, muitas vezes são construídas longe de áreas de alta 
demanda, o que pode criar a necessidade de uma nova 
infraestrutura de rede. Portanto, para comparar o custo da 
energia eólica e solar com a de carvão e gás, o termo “custo 
de integração” é frequentemente utilizado.

A mensuração apropriada dos custos de integração é 
um tema muito debatido nos círculos acadêmicos e de 
formulação de políticas. Para lançar mais luz sobre esse 
debate, realizamos duas oficinas com especialistas dos 
setores acadêmico, industrial e político na Alemanha e 
na França para discutir diferentes perspectivas sobre os 
custos de integração. O seguinte estudo é o produto dessa 
discussão e da nossa própria análise.

Com este trabalho, nosso objetivo não é "resolver" o 
problema. Pelo contrário, esperamos dar uma contribuição 
positiva para um debate fundamentado.

Sinceramente, 

Dr. Patrick Graichen
Diretor Executivo da Agora Energiewende

Resumo das principais conclusões

 

 

 

 

Três componentes são normalmente discutidos sob o termo “custos de integração” de energia eólica 
e solar: custos da rede, custos de balanceamento e os efeitos de custos em usinas convencionais (o 
chamado “efeito de utilização”). O cálculo desses custos varia enormemente dependendo do sistema 
elétrico específico e das metodologias aplicadas. Além disso, as opiniões divergem sobre como atribuir 
certos custos e benefícios, não apenas à energia eólica e solar, mas ao sistema como um todo.

Os custos de integração para redes e balanceamento são bem definidos e bastante baixos. Certos 
custos de construção de redes elétricas e balanceamento podem ser claramente classificados sem 
muita discussão como custos que surgem da adição de novas energias renováveis. Na literatura, 
esses custos são frequentemente estimados em +5 a +13 EUR/MWh, mesmo com elevadas 
percentagens de energias renováveis.

4
A comparação dos custos totais do sistema considerando diferentes cenários seria uma abordagem 
mais apropriada. Uma abordagem de custo total do sistema pode avaliar o custo de diferentes cenários 
solares e eólicos, evitando a atribuição controversa de efeitos do sistema a tecnologias específicas. 

3

2

1

Especialistas discordam sobre se o “efeito de utilização” pode (e deve) ser considerado como custo de 
integração, uma vez que é difícil quantificá-lo, e novas usinas sempre modificam a taxa de utilização 
das usinas existentes. Quando novas usinas solares e eólicas são adicionadas a um sistema elétrico, 
elas reduzem a utilização das usinas existentes e, portanto, suas receitas. Assim, na maioria dos casos, o 
custo da energia de backup aumenta. Os cálculos desses efeitos variam entre -6 e +13 EUR/MWh no caso 
da Alemanha, com uma penetração de 50% de eólica e FV, dependendo especialmente do custo de CO₂.
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50% de energia eólica e solar fotovoltaica no sistema elétrico 
alemão poderiam variar entre 5 e 20 EUR/MWh.2 Em razão 
dos custos significativos das ligações à rede, os valores para 
energia eólica offshore podem ser mais elevados.

Os custos das redes e do balanceamento são bastante espe-
cíficos, ainda que bem definidos e pequenos, variando entre 
5 e 13 EUR/MWh para a energia eólica onshore e solar (ver 
Figura 3). Sujeitos à maior controvérsia nas discussões aca-
dêmicas e políticas estão os custos relacionados à intera-
ção entre as capacidades novas (renováveis) e outras usinas 
(existentes). Calcular a necessidade de backup pode parecer 
uma abordagem intuitiva, mas não é apropriada, pois leva 
em conta apenas os custos de capacidade adicional (resul-
tando em custos de backup entre 1 e 3 EUR/MWh), e ignora 
os custos envolvidos na utilização dessa capacidade.

Uma abordagem mais apropriada para quantificar os custos da 
interação com outras usinas é calcular o “efeito de utilização”, 
que inclui a modificação do uso de diferentes tipos de usinas. 
Como o nome sugere, o principal fator de custo incorrido nesse 
efeito é a redução da utilização de outras usinas, aumentando 
seus custos específicos de geração. Embora esse custo inclua 
a necessidade de mais capacidade de backup, ele gera vários 
cálculos controversos, levando a resultados que podem variar 
entre -6 e +13 EUR/MWh, também quando o mesmo sistema 
é considerado a uma taxa de penetração de 50% eólica e solar.3 
As duas maiores controvérsias dizem respeito ao valor de in-

2  Cálculos de custos médios de integração para o caso da 
Alemanha a 50% eólica onshore e FV resultam em valores 
entre -1 e +26 EUR/MWh. Os valores mínimo (-1 EUR/MWh) 
e máximo (+26 EUR/MWh) exigem uma combinação de 
premissas significativas de melhor ou pior caso e, portanto, 
não são incluídos na estimativa de valores típicos.

3  Esses resultados são baseados no sistema elétrico alemão, 
com um modelo de três tecnologias (seção 5.3.5). Valores 
mais altos podem resultar quando sistemas de uma tec-
nologia são considerados (5.3.4.1) somente com usinas de 
base ou se uma quantidade significativa de energias reno-
váveis é considerada “caída do céu” (ver seção 5.4.1). Valores 
mais baixos podem resultar em sistemas com demanda cres-
cente de eletricidade e em baixos níveis de penetração.

Ideias principais

1. Três componentes são normalmente 
discutidos sob o termo “custos de integração”: 
custos da rede, custos de balanceamento e os 
efeitos de custo em usinas convencionais (o 
chamado “efeito de utilização”). A magnitude 
desses custos depende do sistema e 
do escopo dos efeitos considerados.

Não existe uma definição geralmente aceita de “custos de 
integração”, e seu cálculo está sujeito a grandes incertezas e 
controvérsias, incluindo previsões sobre o desenvolvimento 
futuro de sistemas elétricos. Os resultados obtidos por di-
ferentes cálculos divergem substancialmente, não apenas 
dependendo do sistema elétrico específico e sua parcela de 
energia renovável, mas também, e talvez de forma mais cru-
cial, de quais custos são incluídos, qual metodologia é apli-
cada e qual perspectiva é considerada. Normalmente, três 
componentes são incluídos nos custos de integração:

 →   1.  Custo da rede: custos para levar a eletricidade até onde 
ela é necessária.

 →   2.  Custo de balanceamento: custos para compensar dife-
renças entre previsões e produção real.

 →   3.  Custos (ou benefícios) da interação com outras usinas: 
mais significativamente, o aumento nos custos especí-
ficos de produção de outras usinas de eletricidade de-
vido à redução de suas horas de carga máxima. 1

Em princípio, cada um desses custos ocorre quando uma nova 
usina é adicionada a um sistema elétrico existente – seja uma 
nova turbina eólica, módulo solar ou usina termelétrica. De-
vido ao seu perfil de geração específico dependente do clima, 
os custos de integração para turbinas eólicas e painéis fotovol-
taicos diferem dos custos das usinas de base em vários aspec-
tos (essas diferenças serão discutidas nas seções 3, 4 e 5). Uma 
separação clara entre os diferentes componentes de custo não 
é direta, pois existem dependências e compensações mútuas. 
Com base em hipóteses realistas, os custos de integração de 

1 Essa questão foi discutida pelos pesquisadores sob os termos 
“custo de backup”, “custo de adequação”, “custo de perfil”, 
“efeito de utilização” e “efeito de fator de capacidade”.
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vestimentos passados (valor das usinas existentes) e à consi-
deração de efeitos externos (por exemplo, custos ambientais e 
de serviço de saúde, custos de adaptação à mudança climática 
ou de um acidente nuclear). 

As áreas mais importantes de discussão e as principais con-
trovérsias que aparecem quando os custos de integração são 
calculados estão resumidas na Figura 1. Elas são baseadas 
em estudos existentes e discussões em workshops realiza-
dos em Berlim e Paris.

Ao calcular os custos de integração, provavelmente a discus-
são mais controversa diz respeito à perspectiva adotada. Por 
exemplo, estamos falando sobre os custos para os proprietários 
dos ativos existentes ou para os consumidores? Dependendo 
da perspectiva escolhida, o cálculo pode resultar em avaliações 
muito diferentes para o capital investido em usinas existentes 
(custos irrecuperáveis ou sunk costs), que é frequentemente o 
maior componente individual de custo de integração. Como em 
qualquer outro mercado, a entrada de um novo produtor tende 
a ter um impacto negativo no retorno sobre o investimento dos 

produtores existentes. Do ponto de vista dos consumidores, que 
não têm que pagar pelo capital investido em usinas existen-
tes, o novo entrante pode aparecer como um efeito positivo se 
induzir preços de energia mais baixos no mercado. Do ponto 
de vista do proprietário de uma usina existente, a utilização 
reduzida será um efeito negativo, levando à perda de receita e à 
redução do valor da usina. Do ponto de vista de um órgão am-
biental, uma mudança na estrutura das usinas que reduz, por 
exemplo, a utilização de usina de linhito e suas emissões repre-
senta um benefício, não um custo. Na quantificação de cus-
tos das redes e de balanceamento, grandes diferenças podem 
ocorrer quando se observam estimativas de custos ótimos ou 
“piores casos”. As estimativas de longo prazo dos custos de inte-
gração dependem em grande parte de suposições sobre o longo 
prazo. A questão mais pertinente aqui é se devemos assumir 
um sistema futuro semelhante ao de hoje ou uma transforma-
ção de longo prazo de todo o sistema elétrico.

A atribuição de alguns ou de todos os componentes de custo 
a tecnologias novas e existentes dentro de um leque de usi-
nas em modificação é uma fonte de controvérsia. Embora 

Área de discussão Principal controvérsia/diferença

Visão geral dos principais pontos de discussão em torno dos custos de integração                                                        Figura 1

Ilustração própria

“Sistema antigo” vs. “sistema adaptado”

“Custo excluindo meio ambiente, saúde e risco” vs. “alta internalização do custo externo”

Cálculo
do custo Curto prazo

Longo prazo

“Receita perdida” vs. “custo aos consumidores” (esp. efeito de utilização)

“Abordagem não otimizada” vs. “abordagem otimizada” (esp. rede e balanceamento)

Atribuição
do custo “Custo de integração de novas tecnologias” vs. “custo de interação entre tecnologias”

Defi nição 
dos limites do sistema

Contexto 
da análise “Custo marginal” para análise científi ca vs. “custo médio” para debate político

Foco da 
análise “Sistema em transição” vs. “sistema após transição”
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alguns argumentem que todos os custos introduzidos pelos 
novos entrantes no mercado devam ser atribuídos aos novos 
participantes, outros argumentam que os custos incorridos 
pelas mudanças no portfólio de usinas devem ser atribuídos 
ao processo geral de transformação. Como as mudanças no 
portfólio de usinas resultam de uma complexa interação entre 
a formulação de políticas, o desenvolvimento tecnológico e a 
concorrência no mercado, essa questão certamente continu-
ará sendo controversa tanto nos círculos acadêmicos quanto 
nos políticos por muitos anos.

Enquanto uma definição objetiva de “integração” pode ser de-
safiadora, é provável que uma definição objetiva de “custo” seja 
impossível. A quantificação dos custos exige uma definição do 
sistema considerado  em que, em particular, os custos são en-
tendidos como o preço pago pelo cliente por um bem entregue 
(por exemplo, eletricidade no mercado atacadista) ou o custo 
para o produtor entregar o bem produzido; e se os custos so-
ciais são incluídos no cálculo.  Os custos sociais podem incluir 
custos adicionais para o sistema de saúde devido à poluição 
causada por usinas a carvão, custos futuros para lidar com o 

aquecimento global devido a emissões de gases do efeito es-
tufa, um implícito seguro de risco em caso de acidente nuclear 
e custos decorrentes da redução do valor de paisagens afetadas 
por turbinas eólicas. Na Europa, o “custo” do direito de emitir 
uma tonelada de CO₂ para a atmosfera é atualmente de 7,5 eu-
ros. Enquanto alguns argumentam que isso deve ser conside-
rado como custo de CO₂ (fazendo com que o custo da energia 
produzida por linhito seja em torno de 40 EUR / MWh), outros 
argumentam que o custo real de uma tonelada de CO₂ é de 80 
EUR (e calculariam o custo de energia produzida por linhito 
como aproximadamente 110 EUR/MWh).

Um certo risco de confusão pode surgir com base no contexto 
do debate. Na teoria econômica, os custos marginais (os custos 
da produção de uma unidade adicional) são necessários como 
um parâmetro de entrada para análise; ao avaliar diferen-
tes trajetórias de desenvolvimento do setor elétrico, os custos 
médios são uma ferramenta de comparação apropriada.

Por último, mas não menos importante, um aspecto central 
que muitas vezes leva à confusão é o foco da análise, ou a 

Custo 
da rede

Custo de 
balanceamento

Custo do efeito da 
interação com outras usinas

Visão geral dos componentes analisados nos “custos de integração” Figura 2

Ilustração própria ** incluído no “Efeito de utilização“. Na realidade, quantifi car o custo do backup sozinho, sem considerar a mudança de utilização de todo o con-
junto de usinas, é enganoso e não captura pontos-chave das controvérsias. O cálculo de backup apresentado aqui é apenas ilustrativo. Supõe-se que a adição de 
300 TWh de energia eólica e solar fotovoltaica na Alemanha (~ 50% da demanda de eletricidade) requeira 20 GW a mais de capacidade em comparação com uma 
adição alternativa (300 TWh) de nova capacidade de carga de base. O cálculo pressupõe que esse backup seria fornecido por novas turbinas a gás de ciclo aberto.

Custo de energia 

Custo 
nivelado 

da energia

Custo incontroverso de integração Custo controverso de integração

Custo 
[EUR/MWh]

5 – 13 
EUR/MWh

1 – 3 
EUR/MWh

-6 – +13 
EUR/MWh*

Depende do 
sistema e da 
perspectiva

* Custos médios para o sistema elétrico alemão com uma taxa de 
penetração de 50% eólica onshore e FV. Cálculo baseado em um 
sistema de três tecnologias (linhito, ciclo combinado e turbinas a gás 
de ciclo aberto), com custos de CO2 que variam de 10 a 80 EUR/tCO2 e 
preços do gás que variam de 15 a 30 EUR/MWh. Os efeitos no custo 
das usinas convencionais podem ser negativos se a redução do custo 
externo superar o efeito de menor utilização das usinas convencionais.

LCOE

“Backup”** “Efeito de 
utilização”
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pergunta que é feita. Embora em alguns casos o objetivo possa 
ser calcular os custos de integração como os custos de integrar 
uma certa quantidade de uma tecnologia específica em um 
sistema em transição, em outras instâncias o objetivo pode ser 
calcular (e alocar) o efeito que uma certa quantidade de uma 
tecnologia específica causa em um sistema após a transição.

2.  Os custos de integração para redes e balance- 
      amento são bem definidos e bastante baixos

Certos custos de construção de redes elétricas e balancea-
mento podem ser atribuídos sem muita discussão à adição 
de novas capacidades em sistemas elétricos. Por exemplo, a 
construção de um parque eólico em um local remoto exigirá 
uma conexão de rede de baixa tensão (rede de distribuição) à 
rede de alta tensão (transmissão) mais próxima e pode exigir 
uma melhoria da rede de transmissão se a demanda por ele-
tricidade não estiver localizada nas proximidades. Isso não é 
diferente do que se uma nova usina a carvão ou energia nu-
clear fosse construída no mesmo local. 

O resultado de uma análise de vários estudos de expansão da 
rede na Alemanha e na Europa (incluindo redes de distribui-
ção e transmissão), bem como uma avaliação de pesquisas 
sobre custo de balanceamento, estão resumidos na Figura 
3.4 Redes e custos de balanceamento atingem aproximada-
mente 5 EUR/MWh para energia solar fotovoltaica instalada 
sobre telhados, aproximadamente 9 EUR/MWh para solar 
fotovoltaica montada no solo, aproximadamente 13 EUR/
MWh para energia eólica onshore e aproximadamente 37 
EUR/MWh para a eólica offshore. 

Um primeiro desafio importante na quantificação de custos 
para a expansão da rede é distingui-los dos custos de geração. 
Em sistemas elétricos reais, a prioridade é geralmente dada à 
redução dos custos de geração de eletricidade, como a locali-
zação de usinas elétricas em locais com bons recursos (eólicas 
em locais com muito vento, usinas a carvão onde os preços do 

4 Esses são valores representativos do custo médio por MWh de 
energia solar e eólica agregado ao sistema a partir de um número 
de estudos para o sistema elétrico europeu e alemão, incluindo 
taxas de penetração de até 65% para energia eólica e solar.
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insumo são mais baixos). Isso reduz os custos de geração de 
energia, mas aumenta os custos de transporte de energia para 
os centros de demanda. Outro trade-off ocorre com o curtail-
ment (uso de menos energia eólica ou solar do que a disponí-
vel em um determinado momento). Ao dimensionar a cone-
xão da rede de uma usina de energia solar fotovoltaica para, 
digamos, apenas 70% de sua capacidade nominal, os cus-
tos de geração de energia aumentam em aproximadamente 
2% (já que cerca de 2% da energia produzida deixaria de ser 
usada), mas os custos de conexão à rede diminuem 30%.

Um segundo desafio importante é que o custo da rede pode 
ser muito específico. Um exemplo ilustrativo: uma pequena 
usina de energia solar fotovoltaica no telhado de uma casa 
habitada em uma cidade provavelmente não exigirá qual-
quer melhoria da rede – enquanto uma grande usina de 
energia solar fotovoltaica no telhado de uma casa desabitada 
no meio de uma floresta pode exigir uma melhoria signifi-
cativa da rede de distribuição.

O custo de balanceamento induzido pela integração de 
energia eólica e energia solar varia entre 1 e 2 EUR/MWh, 
com base em uma análise de vários cenários resumidos 
na seção 4. Um olhar mais atento à experiência alemã em 
balancear o o mercado na última década (em 2014, a par-
ticipação de renováveis na Alemanha estava em 27% da 
produção total de energia) revela que outros fatores, como 
mudanças no escopo geográfico do mercado e aumento da 
concorrência, podem ter um impacto significativamente 
maior nos custos de balanceamento do que o produzido 
pela integração de energia renovável.

3.   Os especialistas discordam sobre se o   
     “efeito de utilização” pode (e deve) ser   
     considerado como custo de integração. 

Adicionar qualquer tipo de nova usina de eletricidade reduz 
a utilização de usinas existentes. Tem-se debatido se esse 
efeito pode (e deve) ser considerado como um custo de inte-
gração e como o valor das usinas e/ou perda de receita das 
concessionárias pode ser quantificado. Em altas taxas de 
penetração, o efeito de novas usinas de energia eólica e solar 
pode diferir significativamente do de novas usinas de base. 

No primeiro caso, exige-se mais capacidade despachável no 
sistema e um padrão diferente de demanda residual, levando a 
uma mudança da produção de energia de usinas de base para 
usinas de mérito médio e de carga de pico. A quantificação do 
custo desses efeitos depende, em grande parte, da perspectiva 
adotada, do sistema considerado e da definição dos custos 
aplicados. A seguir, essas diferenças são explicadas usando 
dois sistemas elétricos como exemplos, um identificado como 
“melhor caso” e o outro como “pior caso”, conforme Figura 4.

Diferentes custos de integração em diferentes siste-
mas elétricos
Os dois gráficos da Figura 4 ilustram a adição de usinas 
de energia solar nos dois sistemas elétricos. Em cada grá-
fico, a produção de energia de usinas térmicas ao longo de 
24 horas é representada antes e depois da adição de ener-
gia solar fotovoltaica:

 → O exemplo do melhor caso é ilustrado à esquerda: um sis-
tema com uma forte correlação de irradiação solar e de-
manda de eletricidade, que pode ocorrer em países com uso 
intenso de ar-condicionado. Ao adicionar energia solar 
fotovoltaica a este sistema, é necessária uma menor capa-
cidade instalada total de energia térmica (assumindo uma 
demanda constante) e a geração por usinas termelétricas 
durante picos de carga – geralmente a eletricidade mais 
cara dentro de um sistema – é reduzida.

 → O efeito da adição de energia solar fotovoltaica no pior 
exemplo, no lado direito, é bem diferente. A maior demanda 
ocorre à noite após o pôr do sol, que pode ocorrer mais cedo 
em épocas de inverno em países com clima frio. A adição de 
percentagens muito altas de energia solar fotovoltaica não 
ajudaria o sistema durante a carga mais alta. A capacidade 
total da usina termelétrica requerida é a mesma de antes da 
energia solar fotovoltaica. 

Uma comparação entre os dois casos ilustra as diferenças 
específicas de cada sistema na quantificação dos custos de 
integração. Enquanto, no melhor dos casos, a energia solar 
fotovoltaica reduz a quantidade de usinas termelétricas ne-
cessárias, no pior dos casos, a mesma quantidade de usi-
nas é necessária como antes. Isso leva a um efeito diferente 
sobre o custo médio por unidade de eletricidade produzida 
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por usinas térmicas (menor custo na melhor das hipóteses, 
à esquerda, e maior custo na pior das hipóteses, à direita). A 
quantificação desse efeito no restante do sistema elétrico 
pode, assim, resultar em custos negativos (ou benefícios) no 
melhor cenário possível, enquanto um custo adicional signi-
ficativo pode ocorrer no pior cenário possível.

O principal motivador dessas diferenças de custo é a maior 
capacidade de usinas termelétricas necessárias no pior caso e 
o custo de tê-las disponíveis apesar de sua menor utilização. O 
custo de ter a capacidade térmica disponível permanece inal-
terado (antes e depois da introdução da energia solar fotovol-
taica), e é distribuído em menos horas de carga máxima (pois a 
energia solar fotovoltaica substitui a maior parte da produção 
durante as horas do dia). Como resultado, o custo de capital por 
unidade de eletricidade aumenta. 

Os custos de integração dependem da perspectiva 
da análise
O exemplo de melhor caso à esquerda da Figura 4 ilustra os 
desafios na quantificação dos “custos de integração”, de-

pendendo do ponto de vista adotado para a análise. Embora 
menos usinas termelétricas sejam necessárias depois que a 
energia solar fotovoltaica é adicionada, essas usinas térmicas 
podem já existir, ou podem estar em construção (porque, di-
gamos, a decisão de investir em uma nova instalação foi feita 
vários anos antes do solar fotovoltaico aparecer no sistema). 
Esse é um exemplo típico de custo irrecuperável. O proprie-
tário dessas usinas termelétricas levará em consideração as 
perdas esperadas (em receita ou capital investido) como um 
componente dos “custos de integração” e, consequentemente, 
pode pedir uma compensação. Os consumidores, por ou-
tro lado, podem não notar o fechamento de usinas de energia 
não mais necessárias pelo sistema. Os custos irrecuperáveis 
associados, portanto, provavelmente não seriam vistos como 
“custos de integração”. Com base nesses diferentes pontos de 
vista, a quantificação do efeito no custo do parque existente 
levaria a resultados diferentes. Do ponto de vista do proprie-
tário da usina, os custos seriam acumulados tanto no melhor 
quanto no pior cenário. Do ponto de vista do consumidor, os 
custos seriam acumulados apenas no pior cenário, enquanto o 
melhor cenário levaria a reduções de custo.

Dia de verão, Sistema 1

Produção antes da FV

Produção depois da FV
(= carga residual)

Produção depois da FV

Produção antes da FV

Dia de inverno, Sistema 2

24 horas 24 horas

“Receitas perdidas”:

Geradores a combustíveis fósseis perdem 
receitas em tempos de maior geração FV

Menor custo de backup: 

Menos usinas são necessárias 
nos sistemas

Maior custo para atender à carga: 

Mesma quantidade/capacidade de 
pico necessária, mesmo com altíssimas 
parcelas de energia solar

Representação da produção de energia por usinas térmicas, antes e depois da adição de energia solar fotovoltaica        Figura 4
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Embora a divisão entre as perspectivas do consumidor e 
do produtor sirva aqui apenas como um experimento de 
raciocínio, essas diferentes perspectivas estão no cen-
tro da controvérsia em torno dos custos de integração. 
Para tornar as coisas mais complexas, as perspectivas do 
consumidor e do produtor podem estar intimamente in-
terligadas em mercados com pouca concorrência ou com 
preços regulados para os consumidores finais. Em tais 
situações, a tensão nas discussões pode ser mais difícil de 
ser desfeita.

Os custos de integração dependem de quais externali-
dades negativas são consideradas
Em sistemas elétricos reais, o efeito da energia eólica e 
solar sobre o custo de produzir a eletricidade restante de-
pende não apenas do tipo de usinas do sistema, mas tam-
bém da definição do custo aplicado.

Por exemplo, em um futuro sistema elétrico alemão com 
alta participação de energia eólica e solar fotovoltaica, 
uma mudança na produção de eletricidade pode ocorrer 
de linhito para gás, impulsionada pelo impacto estrutural 
da energia eólica e solar no padrão de carga residual. Essa 
mudança pode resultar em custos de integração muito al-
tos quando as externalidades negativas, especialmente os 
custos das emissões de CO₂, não são consideradas. (Quando 
o preço das emissões de CO₂ é baixo, a geração de eletri-
cidade por gás é significativamente mais cara do que por 
linhito). Se as externalidades negativas são consideradas 
de alto valor, o mesmo cálculo pode resultar em um valor 
muito baixo ou negativo de custos de integração (ou “bene-
fícios de integração”) induzidos por uma mudança na gera-
ção de eletricidade residual.

Esse exemplo ilustra como a definição dos custos de gera-
ção, incluindo as externalidades consideradas (por exem-
plo, custos ambientais e de saúde, custos de adaptação à 
mudança de clima ou de um acidente nuclear), pode alterar 
o cálculo dos custos de integração. Essa discussão está, 
portanto, intimamente relacionada à definição geral de li-
mites de custos, que, por natureza, não são entidades obje-
tivas, mas refletem preferências e percepções sociais den-
tro de um ambiente em mudança.

O papel da adaptação do sistema
Quando se pretende quantificar os efeitos a longo prazo e os 
custos de integração de energia eólica e solar fotovoltaica em 
sistemas elétricos, vários outros desdobramentos também 
precisam ser considerados, como fechamentos de usinas (ou 
necessidades de reinvestimento) e mudanças estruturais na 
demanda por eletricidade impulsionadas por uma população 
crescente ou pela eletrificação de sistemas energéticos (isto 
é, veículos elétricos ou bombas de calor).

O efeito de tais desenvolvimentos é ilustrado na Figura 5. Ela 
apresenta o caso da Alemanha com uma penetração de 50% 
de energia eólica e solar fotovoltaica. À esquerda, a carga 
residual na Alemanha é representada com as ações “carga de 
base”, “mérito médio” e “carga de pico”. Essa primeira situ-
ação (às vezes referida como “sistema antigo”) representa 
um caso extremo em que 50% da energia eólica e solar “cai 
repentinamente do céu”, enquanto o portfólio de usinas con-
tinua o mesmo. A demanda por energia de “carga de pico” e 
de “mérito médio” é quase totalmente diminuída, deixando 
poucas horas no ano em que as usinas existentes devem 
atender a essa demanda. A demanda por energia de “carga de 
base” também é significativamente reduzida. Nessa situ-
ação, usinas térmicas construídas para fornecer demanda 
de base 24 horas por dia estão sendo usadas apenas a uma 
média de aproximadamente 12 horas por dia, incorrendo em 
custos específicos significativamente mais altos (ou seja, 
custo por unidade de eletricidade produzida).

Em um sistema real, 50% da nova energia eólica e solar foto-
voltaica não cai do céu; é acrescentada ao longo de décadas 
a um sistema em transição, com outras usinas tradicionais 
sendo possivelmente interrompidas à medida que a energia 
renovável é aumentada. O centro da Figura 5 ilustra o efeito 
de tal adaptação. Concentra-se na modificação do parque de 
usinas e assume-se que 20 GW de usinas de base estão fe-
chadas no momento em que a energia eólica e solar fotovol-
taica fornecer 50 % de eletricidade. Isso aumenta a utiliza-
ção de todas as usinas remanescentes, que ficam abaixo do 
nível anterior à energia eólica e solar fotovoltaica.

Se todo o sistema elétrico for adaptado (Figura 5, à direita), 
a utilização do parque de usinas remanescentes poderá 



Agora Energiewende | Os custos de integração e a energia solar

12

tecnologias, mas também suposições sobre como a demanda 
de eletricidade e o fornecimento podem evoluir ao longo de 
várias décadas.

Quantificação dos efeitos de custo no parque residual 
de usinas 
Um cálculo do impacto das energias renováveis sobre o 
custo do parque residual de usinas varia significativa-
mente dependendo do sistema elétrico, das perspectivas e 
suposições. Considere um sistema elétrico que usa várias 
tecnologias nas quais energia eólica e solar são introduzi-
das a uma taxa de apenas alguns por cento ao ano (de modo 
a permitir que o parque residual se adapte) até uma taxa de 
penetração de 50%. Neste caso, os valores variam entre 5 e 
12 EUR / MWh num sistema de duas tecnologias5 se igno-
rarmos as externalidades negativas (ver secção 5.3.4.2), e 

5 O valor mais baixo assume uma combinação de turbinas a 
gás CCGT e OCGT. O valor mais alto pressupõe uma com-
binação de usinas a gás OCGT e a linhito. Ambos os valores 
usam uma curva histórica de carga residual na Alemanha 
e não consideram a adaptação no padrão de demanda.

permanecer em um nível similar ao atual: a demanda flexí-
vel adicional aumenta a demanda por carga de base, enquanto 
aumenta apenas ligeiramente (ou nada) a demanda de pico. Tal 
desenvolvimento pode ser impulsionado pela introdução de 
novas tecnologias (por exemplo, veículos elétricos ou bom-
bas de calor), mas também pela volatilidade dos preços. Por 
exemplo, a eletricidade pode se tornar barata em épocas em 
que o sol e o vento são abundantes e cara em períodos em que 
não são. Ao longo de 20 anos, digamos, o consumo de eletri-
cidade pode se adaptar à disponibilidade de recursos – como 
a mudança para o aquecimento noturno que ocorreu após a 
introdução de novas tecnologias de usinas de base no último 
século. A utilização de todas as usinas nesse sistema adaptado 
pode ser semelhante ao ponto de partida. Como resultado, os 
custos específicos de geração de eletricidade da carga residual 
seriam semelhantes aos do sistema elétrico inicial.

Esse exemplo mostra que uma avaliação dos cenários fu-
turos do sistema elétrico e seus custos globais exige muitas 
suposições e previsões sobre um futuro distante em 20 ou 
mesmo em 50 anos – não apenas suposições sobre custos e 

Carga residual após a adição de energia eólica e solar – em sistemas não adaptados e adaptados Figura 5
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competitiva do que outra?” A pergunta aos responsáveis 
pela elaboração de políticas para o desenvolvimento do setor 
elétrico a longo prazo não é “Qual é o melhor conceito para 
comparar diferentes tecnologias de geração de energia?”, 
mas “Quais são as implicações ao escolher o caminho A ou o 
caminho B?”.

Para a tomada de decisão política, a comparação dos custos 
totais do sistema em diferentes cenários pode ser uma ferra-
menta mais apropriada. Infelizmente, vários desafios metodo-
lógicos persistem; os mais importantes são como definir os limi-
tes do sistema e como considerar as externalidades. No entanto, 
estabelecer uma análise relevante e transparente é muito mais 
fácil, assim como a discussão das principais suscetibilidades 
e implicações. A seguir, descrevemos uma abordagem para 
comparar cenários com altas e baixas parcelas de renováveis. 

Começamos construindo dois ou mais cenários que incluem 
diferentes participações de renováveis no futuro, digamos, 
em 2035. Cada um desses cenários deve ser igual do ponto 
de vista técnico. Ou seja, o mesmo nível de segurança de for-
necimento (isto é, risco de déficit) deve ser alcançado e todos 
os componentes devem ser razoavelmente adaptados ao res-
pectivo portfólio de energias renováveis. Com base em uma 
definição inicial de custos, que pode ou não incluir as exter-
nalidades negativas, os custos totais para geração de energia 
são calculados para cada cenário. Isso deve incluir os custos 
de geração de energia por meio de tecnologias renováveis 
e não renováveis, bem como todos os custos das redes e o 
equilíbrio entre a oferta e da demanda.

A abordagem detalhada na Figura 6 pode ser aplicada para 
comparar um cenário com uma alta parcela de energia re-
novável a um com baixa participação de energia renovável. 
Uma comparação direta dos custos totais do sistema é pos-
sível entre os dois cenários. Opcionalmente, também é viável 
analisar os efeitos de interação e a atribuição de diferentes 
componentes de custo a diferentes tecnologias. Por exemplo, 
as reduções de custos (redução das importações de com-
bustíveis fósseis, menores necessidades de investimento 
em usinas térmicas) e aumentos de custos (investimento em 
capacidade renovável, novas redes) podem ser identificadas 
pela comparação dos cenários. No entanto, essas análises 

podem variar entre -6 e +13 EUR/MWh6  num sistema de 
três tecnologias (ver secção 5.3.6 e 5.3.7) e ao considerar as 
externalidades negativas.

Valores positivos mais baixos com a mesma taxa de pene-
tração de 50% podem ocorrer quando a demanda de eletrici-
dade se torna mais flexível ou aumenta (ver discussão qua-
litativa na seção 5.4), quando os custos de capital são baixos 
ou os efeitos externos das usinas de base são quantificados 
com altos custos (seção 5.3). Valores negativos (benefícios) 
resultam de taxas de penetração mais baixas (até -13 EUR/
MWh; consulte a seção 5.3.4), e, no caso de um mercado im-
perfeito combinado com uma alta avaliação das externalida-
des negativas, até -6 EUR/MWh, com uma taxa de penetra-
ção de 50% (ver secção 5.3.6 e 5.3.7).

Os valores mais altos com uma mesma taxa de penetração de 
50% resultam quando é considerado um sistema de apenas 
uma tecnologia e essa tecnologia é também usada na base  
para atender à carga de pico (até 27 EUR/MWh; consulte a 
seção 5.3.4), ou se taxas muito altas de penetração de energia 
eólica e solar ocorrem sem uma adaptação no resto do sis-
tema elétrico (veja a discussão qualitativa na seção 5.4). 

4.   A comparação dos custos totais de 
sistema de diferentes cenários seria uma 
abordagem mais apropriada

O conceito de custos de integração visa responder à questão 
“Como as diferentes tecnologias de geração de energia po-
dem ser comparadas?” Enquanto os debates em torno dessa 
pergunta persistirão, na realidade do século XXI, essa ques-
tão corre o risco de ser reformulada para “Que abordagem e 
suposições são necessárias para tornar uma tecnologia mais 

6 Estes valores refletem o cálculo de um sistema de três tecnolo-
gias (linhito, ciclo combinado e ciclo aberto) usando uma curva 
de carga residual na Alemanha e assumindo a adaptação na usina 
existente. O cálculo não considera interconexões com países vi-
zinhos e não assume adaptações nos padrões de demanda, opções 
de flexibilidade ou posterior eletrificação. Considera plenamente 
os custos do capital (“perspectiva do produtor”). No caso de uma 
alta valorização dos efeitos externos, pressupõe-se um mercado 
imperfeito que não internalize totalmente os efeitos externos.
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Abordagem do custo total do sistema para comparação de diferentes cenários de 
penetração de energia renovável Figura 6
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Uma segunda sensibilidade-chave é o impacto das dife-
rentes definições de custo nos resultados. Como a avaliação  
de diferentes impactos na saúde, no meio ambiente e no 
risco de acidentes é mais uma questão política do que aca-
dêmica, certamente há mais de uma verdade; no entanto, 
uma discussão transparente sobre as implicações é reque-
rida para apoiar a tomada de decisões políticas.

Os resultados da comparação dos custos totais do sistema 
em diferentes caminhos podem ser acompanhados por uma 
análise aprofundada dos impactos macroeconômicos. Isso 
pode incluir impactos sobre os preços da energia por di-
ferentes consumidores nacionais e internacionais de ele-
tricidade, ou benefício econômico de uma forte vantagem 
tecnológica e industrial para determinadas tecnologias (por 
exemplo, turbinas eólicas, painéis solares ou reatores nu-
cleares). Deve-se notar, no entanto, que tal análise prova-
velmente dependerá, em grande parte, de suposições, tais 
como se a crescente demanda global por eletricidade nas 
próximas décadas será fornecida pela energia eólica, ener-
gia solar fotovoltaica ou tecnologias nucleares. 

opcionais e suposições sobre a causalidade de custos não 
são necessárias para a análise de diferentes caminhos.

O aumento ou a redução de custo resultantes do sistema 
elétrico devem ser submetidos a uma extensa e transpa-
rente análise de sensibilidade e acompanhados por uma 
avaliação adicional do impacto econômico. As principais 
sensibilidades a serem consideradas estão resumidas na 
Figura 7. Elas são baseadas em experiências com análi-
ses de cenários realizadas na Alemanha. A nível técnico, as 
principais sensibilidades a analisar são as suposições so-
bre o tipo de energia renovável usada e o desenvolvimento 
de custos futuros. Por exemplo, uma expansão renovável 
da energia baseada largamente em eólica offshore e na bio-
massa provavelmente resultará em custos significativa-
mente mais altos do que a construção de um cenário com 
energia eólica onshore e solar fotovoltaica. Um efeito simi-
larmente significativo pode resultar da suposição de que a 
demanda de eletricidade não mudará em comparação com 
o passado versus a suposição de que a demanda por eletri-
cidade se adaptará às novas estruturas de fornecimento. 
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custo dessas tecnologias de geração de eletricidade com tec-
nologias convencionais tem recebido atenção crescente nos 
últimos anos. 

Como o setor de energia em todo o mundo depende em 
grande parte de decisões políticas envolvendo uma am-
pla gama de atores e grupos de interesse, não surpreende 
que tais custos de integração tenham sido fonte de muito 
debate na academia, partes interessadas e formuladores 
de políticas públicas. Quantificações de custos de inte-
gração calculados por diferentes grupos de partes inte-
ressadas podem variar de números negativos a números 
muito altos.

Este relatório visa contribuir para o debate sobre os cus-
tos de integração de três maneiras. Em primeiro lugar e 
mais importante, esclarece o que está em jogo e explica 
os diferentes resultados que aparecem nas quantifica-
ções dos custos de integração. Em segundo, fornece uma 
nova análise baseada em estudos de casos recentes da 
Alemanha e da Europa (com foco nos custos da rede). Em 
terceiro lugar, sugere uma abordagem para comparar os 
custos dos diferentes caminhos da política energética que 
evita algumas, embora não todas, armadilhas da quantifi-
cação dos custos de integração.

É importante enfatizar que não é objetivo deste relatório 
resolver a questão dos custos de integração ou sugerir um 
entendimento “correto”, tampouco resumir ou sintetizar o 
grande e crescente corpo de literatura sobre este assunto. 
(Para o leitor interessado, uma visão geral da literatura é 
fornecida no apêndice.)

Este relatório centra-se no debate sobre os custos de in-
tegração no que diz respeito às diferenças entre as usinas 
eólica e solar fotovoltaica intermitentes, por um lado, e 
as usinas de base a carvão, linhito e nuclear, por outro. 
Acreditamos que esta é a comparação politicamente mais 
relevante e controversa. É provável que os resultados 
também sejam relevantes para outros tipos de energias 

1.1 Debate sobre custos de integração

Ao comparar os custos de diferentes tecnologias de gera-
ção de energia, o custo nivelado de energia (LCOE – Le-
velized Cost of Energy) é comumente usado. Essa métrica 
responde à pergunta “Quanto custa produzir uma unidade 
de eletricidade com um certo tipo de tecnologia?” Mas 
não considera quando e onde a unidade de eletricidade 
é produzida. Como os consumidores de energia elétrica 
precisam de eletricidade em suas casas e durante o tempo 
em que usam seus aparelhos – como uma TV ou um forno 
elétrico –, o significado da comparação feita pelo LCOE é 
frequentemente questionado.

A fim de obter uma comparação mais significativa do custo 
de diferentes tecnologias de geração de energia, várias am-
pliações para o conceito de LCOE foram sugeridas e discu-
tidas. Esses conceitos visam permitir uma comparação do 
custo não apenas para produzir eletricidade, mas também 
para entregá-la ao cliente no local e horário desejados. Esses 
custos adicionais, que não são capturados pelo conceito de 
LCOE, mas são relevantes para comparar diferentes tecnolo-
gias de geração de eletricidade, são frequentemente chama-
dos de “custos de integração”.7

Vários autores quantificaram os custos de integração, tanto 
em sistemas teóricos como em estudos de casos específicos. 
O apêndice fornece uma visão geral não exaustiva da litera-
tura publicada sobre o tema.

1.2 Background, objetivo e foco 

Com base nos desenvolvimentos excepcionais na tecnologia 
e no custo das usinas de energia eólica e solar, e devido à sua 
implantação maciça em vários países, o desafio de comparar o 

7 Além de uma comparação de custo, a comparação do 
valor de mercado da eletricidade produzida por diferentes 
tecnologias de geração de energia – dependendo do 
ambiente regulatório específico – também foi sugerida.

1 Background e Objetivos
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vise melhorar a avaliação comparativa de diferentes tec-
nologias, ele apresenta várias deficiências que levaram a 
debates controversos.
 
As seções 3 e 4 enfocam os elementos mais fáceis do de-
bate sobre os custos de integração – os custos de redes e 
balanceamento. Importantes desafios e fatores de influ-
ência são discutidos e quantificados a partir dos estudos 
de caso apresentados. No que se refere ao custo da rede, 
incluímos também nossa própria análise de estudos de 
casos recentes na Alemanha e na Europa.

A seção 5 enfoca o elemento mais difícil do debate so-
bre os custos de integração – o efeito que novas usinas 
de energia (eólica e fotovoltaica ou de base) tem sobre o 
custo de outras usinas no sistema. O objetivo desta seção 
é ajudar a entender por que os cálculos de custo de in-
tegração podem levar a resultados muito altos ou muito 
baixos, até dentro do mesmo sistema elétrico.

Na seção 6, uma abordagem alternativa é sugerida para 
comparar os custos dos diferentes caminhos da política. 
Essa abordagem, nós sugerimos, evita algumas, embora não 
todas, armadilhas de quantificar os custos de integração.

renováveis dependentes do clima – como a energia hi-
drelétrica – e outros tipos de usinas termelétricas.
 
Em termos de horizonte de tempo e taxa de penetração de 
energia eólica e solar, este relatório foca nos próximos 10 
a 30 anos e níveis de penetração de 25% a 75%. De acordo 
com o país, tais níveis de penetração de energia eólica e 
solar podem corresponder a níveis de participação de re-
nováveis – incluindo energia hidrelétrica e/ou biomassa 
– de 90% ou mais. 

1.3 Organização do relatório

O restante deste relatório está estruturado da seguinte 
forma: a seção 2 dá uma visão geral da discussão sobre os 
custos de integração e os principais desafios envolvidos, 
variando de aspectos técnicos específicos do país a dife-
rentes avaliações de externalidades (por exemplo, custos 
de saúde e ambientais, custos de adaptação às mudan-
ças climáticas ou de um acidente nuclear) que envolvam 
discussões puramente políticas. Para permitir a análise 
quantitativa neste relatório, introduzimos uma maneira 
de quantificar os custos de integração com base em uma 
comparação de diferentes cenários. Embora esse método 
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Em princípio, cada um desses custos ocorre quando uma 
nova usina é adicionada a um sistema elétrico. Quando 
uma nova usina de energia eólica ou a carvão é constru-
ída, ela não é construída no meio de uma cidade, mas onde 
todos os recursos necessários estão disponíveis. Assim, 
as redes de eletricidade são necessárias para transportar 
energia até onde ela é consumida.

Medidas também devem ser tomadas caso a produção real 
da usina não seja a esperada em um dado momento. No caso 
da eólica, isso pode ser devido à previsão incorreta de velo-
cidades do vento ou interrupções técnicas; no caso de usinas 
a carvão, isso pode ser devido ao risco de falhas técnicas ou 
interferências na cadeia de fornecimento de carvão.

Por último, mas não menos importante, a adição de uma 
nova usina de energia eólica ou a carvão ao sistema elé-
trico provavelmente impactará outras usinas de energia. A 

2.1 Visão geral dos custos de integração

Normalmente, três componentes são discutidos sob o termo 
“custos de integração” (Figura 8):

 → Custo da rede: custos para levar a eletricidade até onde ela 
é exigida.

 → Custo de balanceamento: custo para compensar diferen-
ças entre a produção real e as previsões.

 → Custos (ou benefícios) da interação com outras usinas, 
mais significativamente, o aumento nos custos 
específicos de geração de outras usinas devido à redução 
de suas horas de carga completa. 8 

8  Esse problema foi discutido anteriormente sob os termos 
"custo de backup", "custo de adequação", "custo de perfil", 
"efeito de utilização" e "efeito de fator de capacidade".

2 Custos de integração – o que são?

Custo 
da rede

Custo 
de balanceamento

Efeito do custo da interação 
com outras usinas de energia

Visão geral dos componentes discutidos em “custos de integração”  Figura 8

Ilustração própria ** Incluído no “efeito de utilização“. Na realidade, quantifi car o custo do backup sozinho, sem considerar a mudança de utilização de toda a frota 
de usinas, é enganoso e não captura pontos-chave das controvérsias. O cálculo de backup apresentado aqui é apenas ilustrativo. É assumido que a adição de 300 
TWh de energia eólica e solar fotovoltaica na Alemanha (~ 50% da demanda de eletricidade) requer 20 GW a mais de capacidade em comparação com uma adição 
alternativa (300 TWh) de nova capacidade de carga de base. O cálculo pressupõe que este backup seria fornecido por novas turbinas a gás de ciclo aberto.

Custo de 

energia Custo de integração inquestionável Custo de integração questionável

Custo 
[EUR/MWh]

5 – 13 
EUR/MWh

1 – 3 
EUR/MWh

-6 – +13 
EUR/MWh*

Depende do 
sistema e da 
perspectiva

* Custos médios para o sistema de energia alemão com uma taxa de 
penetração de 50% de eólica onshore e FV. Cálculo baseado em um 
sistema de três tecnologias (linhito, ciclo combinado e turbinas a gás 
de ciclo aberto), com custos de CO2 variando de 10 a 80 EUR/tCO2 e 
preços do gás variando de 15 a 30 EUR/MWh. Os efeitos de custos nas 
plantas convencionais podem ser negativos se a redução do custo 
externo superar o efeito da menor utilização de usinas convencionais.

LCOE
Custo 

nivelado 
da energia

“Backup”** “Efeito de 
utilização”
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Um entendimento muito restrito do custo pode ser descrito 
como custo direto da eletricidade, que poderia ser o dinheiro 
real que o investidor de uma usina tem que pagar para com-
prar e usar o equipamento técnico e o combustível necessá-
rio para produzir eletricidade.

Uma compreensão mais ampla do custo pode também incluir 
custos externos da eletricidade: além do equipamento téc-
nico, o investidor de uma usina de energia provavelmente 
usará outros recursos limitados e causará as chamadas ex-
ternalidades negativas. Isso pode variar desde o uso da terra 
para a construção da usina até a emissão de partículas e 
possíveis danos em caso de um acidente induzido pela ope-
ração da usina. O custo de tais externalidades pode ou não 
ser incluído na análise. Se forem incluídos, sua quantifica-
ção também pode variar significativamente.

Uma compreensão ainda maior do custo pode incluir impac-
tos macroeconômicos também. Embora “custo” seja um con-
ceito bastante direto do ponto de vista comercial, da perspec-
tiva da economia de um país, um pagamento de um investidor 
para um fornecedor pode ser um “custo” e “receita” ao mesmo 
tempo, dependendo de onde o fornecedor está localizado. No 
âmbito da formulação de políticas, a análise das escolhas de 
políticas geralmente se concentra nos impactos econômicos 
gerais. Tais impactos podem depender de onde o equipamento 
e o combustível para a produção de eletricidade são compra-
dos. Essas avaliações também podem chegar ao domínio da 
elaboração de políticas industriais, cujos efeitos sobre a com-
petitividade da indústria de um país são considerados. Tais 
efeitos podem aparecer no setor industrial energointensivo, 
onde a competitividade é melhorada por um fornecimento de 
eletricidade de baixo custo, ou dentro do setor industrial e de 
alta tecnologia que produz equipamentos de geração de eletri-
cidade para o mercado nacional e internacional, onde a com-
petitividade é melhorada pela liderança tecnológica.

Por último, mas não menos importante, o impacto na política 
externa pode ser um fator na análise de opções de políticas so-
bre sistemas de geração de eletricidade. Como o fornecimento 
de eletricidade pode depender de uma provisão ininterrupta 
do combustível necessário (por exemplo, petróleo, gás, carvão, 
urânio), diferentes escolhas tecnológicas podem afetar a política 

menos que a demanda por eletricidade aumente significa-
tivamente, a eletricidade produzida pela nova usina poderá 
substituir a eletricidade anteriormente produzida por outras 
usinas. Portanto, as horas de carga total das usinas existen-
tes podem diminuir e seus custos específicos de geração de 
energia podem aumentar.

Devido ao seu perfil de geração específico e dependente do 
clima, as turbinas eólicas e a energia solar fotovoltaica têm 
custos de integração diferentes dos das usinas de energia 
convencionais. A produção de energia segue o clima e não 
a demanda, deixando para outras partes do sistema forne-
cer esta eletricidade quando há pouco vento ou sol. Isso cria 
uma necessidade maior de usinas de reserva no sistema.

Uma descrição mais detalhada dos três componentes dos 
custos de integração, as diferenças relevantes entre energia 
eólica e solar e outras usinas de energia, bem como os desa-
fios na quantificação dos componentes de custo são forneci-
dos nas seções 3, 4 e 5.

2.2 Diferenças conceituais e controvérsias

A seguir são descritos os principais desafios na quan-
tificação dos custos de integração. Essa visão geral é 
amplamente baseada em discussões realizadas durante 
dois workshops em Berlim e Paris, reunindo especialistas 
da academia, indústria e política. Está longe de fornecer 
um resumo completo e exaustivo das perspectivas e 
metodologias oferecidas hoje.

2.2.1 Definição de limites e custos do sistema
A quantificação dos custos de integração requer uma defi-
nição do sistema em questão, bem como uma definição de 
custos. Este primeiro desafio pode ser o mais difícil e con-
troverso, mas é um aspecto crucial para uma boa política.

A Figura 9 apresenta uma visão geral dos limites do sis-
tema e os tipos de custos incluídos em um entendimento 
mais restrito ou mais amplo dos custos. 9  

9 A ilustração é adaptada da NEA (2012).
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sideram os custos diretos de eletricidade e as externalidades 
negativas de eletricidade apenas na medida em que são inter-
nalizados. A análise realizada para comparar diferentes opções 
de políticas considera efeitos externos mais amplos e impacto 
macroeconômico. Embora o impacto econômico seja em grande 
parte analisado separadamente dos custos do sistema elétrico, 
os efeitos externos podem ser analisados separadamente ou in-
cluídos na análise dos custos do sistema elétrico.

2.2.1.1  Discussão suplementar: a externalidade nega-
tiva da eletricidade

As externalidades da produção de eletricidade são provavel-
mente a questão mais controversa nas discussões sobre es-
colhas políticas para o desenvolvimento de sistemas elétri-
cos. Como os custos de integração podem incluir mudanças 
no custo específico de produção de energia pelo parque de 
usinas residual, as externalidades negativas podem ter um 
impacto significativo na quantificação (por exemplo, custos 
de saúde e ambientais, custos de adaptação à mudança cli-
mática ou de um acidente nuclear). Veja a seção 5 para uma 
discussão mais aprofundada sobre este ponto.

externa de um país, bem como os custos diretos ou indiretos 
incorridos por tal política externa, de maneiras diferentes.

Em teoria, qualquer um desses diferentes tipos de custos pode 
ser internalizado nos preços pagos no mercado de energia de um 
país específico, dependendo do mercado e do projeto regulató-
rio. Por exemplo, um negócio que gera eletricidade pela queima 
de carvão pode ou não ser cobrado com um imposto (ou obrigado 
a comprar certificados de emissão), dependendo se os formula-
dores de políticas desincentivam as emissões de CO₂. Da mesma 
forma, uma empresa que gera eletricidade por turbinas eólicas 
pode ou não ser obrigada a compensar os cidadãos locais por 
prejudicarem a qualidade da paisagem em sua vizinhança.10 

Análises conduzidas para entender e/ou prever desenvolvi-
mentos de mercado no setor de energia frequentemente con-

10  Pode-se também imaginar um sistema de tributação no 
qual os custos para garantir o fornecimento de um de-
terminado tipo de recurso são cobrados dos consumi-
dores desse recurso por meio de um imposto dedicado.

Limite do sistema e tipo de custo

Visão geral dos possíveis limites do sistema e tipos de custos e benefícios Figura 9

Adaptado de NEA (2012) 

Custo direto de eletricidade

• Compra e uso de equipamentos e combustível

Custo externo de eletricidade

• Custo e preço de emissão de CO2

• Custo e preço de seguro
• Custo e preço do uso da terra

Impacto na economia

• Pagamentos a fornecedores locais e internacionais
• Competitividade por meio de liderança tecnológica 
    ou baixos preços de energia

Impacto na política externa
• Garantia de recursos por ação militar e política
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2.2.2  Diferentes perspectivas para calcular os custos
Negócios versus formulador de políticas 
Do ponto de vista de um negócio, o quadro de análise é de-
terminado pelo regime regulamentar específico (incluindo 
regras de mercado e tributação) que determina se um tipo 
específico de custo é internalizado ou não.

Do ponto de vista de um formulador de políticas (na teo-
ria econômica também conhecido como “planejador social”), 
um regime regulatório específico em um ponto específico no 
tempo – ou suposições sobre um futuro regime regulatório – 
não determina os limites “certos” do sistema, ou da definição 
de custo. Uma definição apropriada de custo depende mais da 
pergunta feita. Por exemplo, um planejador que visa obter um 
sistema otimizado de forma geral pode desejar realizar cálculos 
que considerem todos os efeitos externos e incorporem o im-
pacto macroeconômico na sua análise. Um planejador técnico 
que visa otimizar apenas o setor de energia pode contar apenas 
o custo direto e o custo externo que são internalizados no sis-
tema elétrico. Por outro lado, uma agência ambiental pode con-
siderar os efeitos externos no ambiente (por exemplo, emissões 
de CO₂) de acordo com sua própria quantificação desses custos 
e pode considerar uma internalização incompleta destes como 
uma falha de mercado que precisa ser corrigida.

Como mostra o último exemplo, o cálculo dos custos pode ser 
influenciado pela avaliação e priorização de diferentes efeitos, 
que podem depender da orientação política. Por exemplo, os 
atores da política energética podem ter visões diferentes sobre 
como considerar e quantificar os efeitos sobre o aquecimento 
global ao avaliar diferentes escolhas de políticas no setor de 
energia – independentemente dos regimes regulatórios atuais.

Produtor versus consumidor de energia elétrica
Intimamente ligada à definição do sistema e à compreensão 
do custo está a questão da perspectiva tomada ao realizar 
a análise. Em um cenário, uma empresa pode gastar uma 
média de 100 EUR/MWh para produzir e transportar ele-
tricidade e vendê-la a um preço médio de 110 EUR/MWh. 
O custo da eletricidade seria, assim, de 110 EUR/MWh, do 
ponto de vista do cliente, e de 100 EUR/MWh, do ponto de 
vista do produtor. Em um cenário diferente, uma empresa 
pode gastar o mesmo para produzir eletricidade, mas, devido 

A externalidade negativa da produção de energia por linhito 
tanto no ambiente como na saúde da população tem sido uma 
fonte de controvérsia na Alemanha. Com uma emissão de 
0,9 - 1,3 t CO₂ por megawatt-hora, a produção de energia por 
linhito tem o impacto mais forte sobre o aquecimento global 
de todas as tecnologias de geração. Algumas partes interes-
sadas podem argumentar que o preço pago pelo direito de 
emitir dióxido de carbono, atualmente 7,5 EUR/tCO₂, é um 
reflexo adequado dos custos externos, porque é determinado 
com base em um mercado funcional. Outras partes interes-
sadas podem argumentar que o custo real das emissões é de 
80 EUR/tCO₂, porque esse é o preço que a sociedade terá que 
pagar para lidar com os danos causados pelas emissões no 
aquecimento global. Existe uma controvérsia similar so-
bre o impacto na saúde. Alguns veem um impacto negativo 
das emissões de mercúrio na saúde da população (levando a 
custos adicionais no sistema de saúde), enquanto outros não 
veem um efeito tão direto, pois acreditam no bom funciona-
mento dos regulamentos de qualidade do ar.

Uma controvérsia semelhante existe em relação ao risco e cus-
tos associados a um acidente nuclear. Alguns calculam o custo 
de um potencial acidente nuclear com base na probabilidade da 
ocorrência de tal acidente e seu custo subsequente,11 outros du-
vidam da adequação de tal cálculo, enfatizando que ninguém, a 
não ser uma entidade pública, estaria disposto a assegurar uma 
usina nuclear a um custo que permita sua operação contínua. 
A quantificação de um prêmio teórico para assegurar reatores 
nucleares pelo risco de um acidente nuclear pode, por conse-
guinte, conduzir a resultados muito diferentes, desde 1 EUR/
MWh a 140 EUR/MWh ou mesmo 2.360 EUR/MWh.12

Os efeitos externos também são uma fonte de controvérsia 
no caso de usinas eólicas e solares. Embora não tenham um 
impacto significativo nas emissões de carbono, essas ins-
talações podem ter impacto na estética da paisagem e ter 
um impacto negativo na vida selvagem (como as aves, no 
caso de turbinas eólicas).

11   Uma excelente visão geral dos custos da energia nuclear, in-
cluindo a controvérsia sobre a probabilidade de acidentes 
e a percepção de risco, é fornecida em Leveque (2015).

12  Versicherungsforen Leipzig (2011).
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calcular o custo da integração ao mesmo tempo em que se 
assume um sistema “brownfield” ou “greenfield”, ou usar um 
sistema “otimizado” ou “não-otimizado". Essas questões 
serão discutidas mais adiante (seção 5.4).

Sistemas nacionais de energia versus sistemas interligados
Um desafio de perspectiva semelhante ocorre ao analisar 
sistemas elétricos que fazem parte de um sistema interco-
nectado maior. Por exemplo, considere um país no sistema 
elétrico interligado europeu que importa 10% de sua de-
manda de eletricidade de um país vizinho.

Do ponto de vista do país importador, pode parecer razo-
ável calcular o custo da importação de eletricidade com 
base nos preços pagos durante as horas em que a eletrici-
dade é importada. O preço pago pode não corresponder ao 
custo da produção de eletricidade no país exportador por-
que, digamos, os preços de mercado nessas horas refletem 
apenas parcialmente o custo de investimento inicial das 
usinas de energia usadas (pois elas podem ser parcial-
mente financiadas por uma “tarifa feed-in”ou um “con-
trato por diferença”).

Do ponto de vista do país exportador, o custo da energia 
produzida pode incluir tanto o investimento quanto o custo 
operacional e, portanto, difere significativamente da pers-
pectiva do país importador (semelhante ao caso do produtor 
e do consumidor). Encontrar uma metodologia “consistente” 
para calcular o custo das importações de eletricidade do 
ponto de vista do país importador exigiria pressupostos so-
bre quais usinas do país exportador produziram os elétrons 
que cruzaram a fronteira.

2.2.2.1 Discussão suplementar: a valoração de 
              investimentos passados
O custo de construir uma usina, comumente chamado de 
custo de investimento ou custo de capital, é um dos prin-
cipais impulsionadores dos custos de integração. Isso será 
mais elaborado na seção 5.

No caso de uma nova usina, tal quantificação pode ser 
bastante simples e facilmente extraída de estudos pu-
blicados, com base no preço pago pelo equipamento, bem 

à situação competitiva, o cliente pode pagar um preço médio 
de apenas 70 EUR/MWh – o que pode compensar o negócio 
por custos operacionais, mas não permitir que ele recupere 
totalmente o custo de investimento.

Na teoria econômica e em mercados perfeitos, a diferença 
de perspectiva pode ser facilmente resolvida observando-se 
uma situação de equilíbrio de longo prazo, em que as diferen-
ças entre consumidor e produtor deixam de existir.13 Em sis-
temas elétricos reais, onde o tempo entre a decisão de investi-
mento e o início da geração de eletricidade de uma usina pode 
exceder 10 anos e onde as decisões políticas têm impacto sig-
nificativo sobre a situação competitiva (introdução de certos 
tipos de usinas, medidas para reduzir o consumo de eletri-
cidade, acoplamento de mercado), a questão da perspectiva é 
relacionada a diversos aspectos controversos.

Para ilustrar essa controvérsia, pode-se pensar em um sis-
tema elétrico no qual um investidor decide construir uma 
série de novas usinas a carvão. Depois de dez anos, a constru-
ção está concluída, mas a demanda por eletricidade dimi-
nuiu e o que é necessário não são usinas a carvão que ope-
ram 4.000 horas por ano, mas turbinas a gás que operam 400 
horas por ano. O cálculo do custo da produção de eletricidade 
sob a perspectiva do produtor incluiria o custo de investi-
mento das usinas a carvão (porque o produtor tem que pagar 
seu empréstimo; se isso não for possível, ele pode enfrentar a 
falência). Com base na perspectiva do cliente, pode ser difícil 
argumentar por que ele deve pagar por uma decisão de in-
vestimento não ótima de um investidor. Assim, o cálculo dos 
custos de geração de eletricidade pode basear-se no custo de 
evitar o fechamento de usinas de energia a carvão existen-
tes ou no preço que seria pago para criar uma nova solução de 
ótimo custo com turbinas a gás de ciclo aberto.

Como mostra esse exemplo, a questão da perspectiva está 
intimamente relacionada a uma questão diferente, ou seja, 

13   Devido ao longo período de planejamento e vida útil dos 
ativos físicos na geração e transmissão de eletricidade, os 
mercados de energia elétrica podem ficar fora de equilí-
brio por algum tempo, potencialmente por décadas. Isso 
é acentuado em mercados que não crescem significati-
vamente, como a maioria dos mercados europeus.
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pela posse da usina. Um desafio com tal abordagem reside 
na sua conexão com a formulação de políticas, bem como 
preferências da população em países democráticos. Como 
exemplo extremo, imagine que toda a população de um país 
democrático acorda um dia e decide abandonar uma de-
terminada tecnologia. Nesse caso, o preço que um investi-
dor estaria disposto a pagar por uma usina específica de tal 
tipo mudaria drasticamente.

2.2.2.2  Discussão suplementar: diferentes perspecti-  
                vas sobre o mesmo componente de custo
Empiricamente, os três componentes dos custos de in-
tegração (rede, balanceamento e interação com outras 
usinas elétricas) não aparecem de modo necessário como 
“custos” no sentido contábil. Com base na perspectiva, 
eles também podem aparecer como preços reduzidos 
da eletricidade e receitas reduzidas. A Figura 10 mos-
tra como os custos podem aparecer na perspectiva dos 
planejadores de sistemas e investidores. Tomemos o 
exemplo dos custos da rede. Um planejador de sistema 
contabilizará essas despesas como custos. Conforme o 

como no custo de capital durante o período de constru-
ção e depreciação. Quantificar adequadamente o valor 
de uma usina existente é um desafio; um "certo" ou "er-
rado" seguramente não existe. Duas possíveis aborda-
gens são apresentadas a seguir, com a primeira focando 
a perspectiva da política e a segunda focando a perspec-
tiva de negócios. Uma possível abordagem enfoca o his-
tórico do investimento, assumindo que o valor de uma 
usina equivale a 100% do custo inicial de investimento 
no momento da construção e é então reduzido ao longo 
do período de depreciação ou ao longo de sua vida útil. 
Um desafio com essa abordagem surge quando usinas 
são usadas além do período de depreciação ou excedem a 
vida útil esperada. Nesse caso, o custo é calculado como 
zero, embora a usina ainda tenha um valor significativo 
para o sistema elétrico.

Outra abordagem possível enfoca o valor atual de uma 
usina, como o preço que uma empresa poderia esperar se 
vendesse a usina a um outro investidor. Tal valor poderia 
ser determinado com base nas receitas futuras esperadas 

Aumento 
de custos 
para redes

Diminuição da 
receita local; 
maiores taxas 
de rede

Aumento dos custos 
de balanceamento 
(taxa de 
desbalanceamento, 
negociação intradiária)

Diminuição 
de receita do 
mercado local

Aumento de 
custos de 
ramping, 
cycling etc.

Diminuição da 
utilização de usinas 
térmicas, maior 
custo específi co

Diferentes perspectivas sobre componentes de custo de integração Figura 10

Ilustração própria *Dependendo do desenho de mercado
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Investidor*

Componente de custo de integração
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2.3.1  Características do sistema elétrico
Os sistemas elétricos em todo o mundo variam muito e, com 
eles, os custos de integração de usinas eólicas e solares. Por 
exemplo, um país pode ter uma rede elétrica muito forte e 
novas usinas eólicas e solares podem ser facilmente conec-
tadas; em outro país, uma nova rede exclusiva de eletrici-
dade precisa ser construída para cada nova instalação.
 
Ainda em outro país, novas usinas de energia eólica e solar 
podem ser construídas enquanto a demanda por eletricidade 
diminui, de modo que o impacto sobre outras usinas é muito 
forte. Em outro país, por outro lado, a demanda de eletrici-
dade pode aumentar ao mesmo tempo em que novas usinas 
eólicas e solares são construídas, de modo que o efeito sobre 
outras usinas de energia possa ser insignificante.

Portanto, calcular um valor para os custos de integração de 
uma determinada tecnologia que se aplique a todos os países 
do mundo não é possível. O que é necessário é uma análise 
caso a caso. As principais características do sistema elétrico 
que influenciam a quantificação dos custos de integração 
são descritas nas seções 3, 4 e 5.

2.3.2   “Brownfield” versus “greenfield”
O cálculo do custo de integração requer uma especifica-
ção do sistema em que as novas tecnologias são integradas. 
Pode-se presumir que a integração ocorra em um sistema 
inteiramente novo, comumente chamado de “greenfield”, 
ou em um sistema já existente, comumente chamado de 
“brownfield”. A principal diferença entre essas duas abor-
dagens é que, no primeiro caso, todo o sistema pode ser 
projetado da maneira mais econômica possível, incluindo 
todos os efeitos de interação entre diferentes tecnologias. 
No último caso, não é possível um projeto com ótimo cus-
to-benefício do sistema existente, o que provavelmente 
levará a uma solução totalmente abaixo do ideal.

Na realidade, pode-se olhar para um sistema elétrico como 
uma combinação de duas situações: um sistema elétrico 
existente com demanda relativamente estável (o que ocorre 
em muitos países europeus) poderia ser considerado um 
“brownfield” puro em um dado momento. Como, ao longo 
dos anos, mais e mais usinas de energia são fechadas ou 

ambiente regulatório, um investidor de uma usina pode 
vê-los como custos (se os produtores pagarem tarifas 
de rede), como receitas reduzidas (em um mercado com 
preços locais) ou como custo inexistente (se os consumi-
dores pagarem taxas de rede).

2.2.3  Causalidade de custos e atribuição de custos
Como vimos, a definição e quantificação dos custos de in-
tegração são assuntos controversos. Outro tópico discutido 
é a atribuição de alguns ou todos os componentes de custo a 
tecnologias novas e existentes.

Nos círculos de pesquisa e formulação de políticas, tem ha-
vido um debate sobre se os custos de integração podem ou 
não ser atribuídos a novas capacidades (por exemplo, usinas 
eólicas e solares). Enquanto alguns argumentam que os cus-
tos para a adaptação do sistema são provocados pelas tec-
nologias que causam a adaptação, outros argumentam que 
a adaptação do sistema ocorre inerentemente nos sistemas 
elétricos e, portanto, não pode ser atribuída diretamente às 
novas tecnologias específicas.

Isso pode, por exemplo, levantar a questão sobre se a rentabi-
lidade reduzida de uma usina existente é culpa de novos en-
trantes ou se é culpa da inflexibilidade da usina específica.

Outro exemplo são os custos de balanceamento. Estes 
surgem porque os erros nas previsões de geração eólica 
ou solar precisam ser equilibrados com usinas movidas a 
combustíveis fósseis. Eles também surgem porque as usi-
nas convencionais são caras para acionar ou desligar. Se as 
usinas convencionais fossem perfeitamente flexíveis, os 
erros de previsão não causariam custos. É a interação entre 
erro de previsão e inflexibilidade do sistema elétrico que 
causa custos. Esses custos devem ser atribuídos a ambos os 
fatores, não a um único.

2.3 Diferenças técnicas e controvérsias 
Abaixo, apresentamos uma visão geral de outros desa-
fios metodológicos relacionados à análise de custos de 
integração. Nós enfatizamos como esses custos diferem 
dependendo das características presentes e futuras do 
sistema elétrico.
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plo, a construção de uma rede de eletricidade de 100 MW 
para conectar uma usina a carvão de 100 MW pode ser uma 
abordagem de planejamento econômica, mas é imprová-
vel que a aplicação da mesma abordagem de planejamento 
a uma usina solar seja uma solução de custo otimizado (veja 
a seção 3 para uma explicação). A aplicação ou não de uma 
abordagem de planejamento de custo ótimo, pode ser uma 
suposição sobre o desenho regulatório futuro (no caso de o 
planejamento de rede estar sob a autoridade de um governo) 
ou uma suposição sobre decisão de negócios (no caso em que 
a rede é planejada e paga por uma empresa privada).

Um segundo exemplo que pode ter uma influência significa-
tiva nos custos de integração é a quantidade de armazena-
mento assumida em cenários futuros. Embora algumas aná-
lises possam pressupor uma expansão de armazenamento 
com custo otimizado (impulsionada por um planejador de 
sistemas, digamos), outras podem assumir investimentos 
não ideais em tecnologias de armazenamento, levando a um 
custo significativamente maior.

Adaptação do sistema
É improvável que a integração de pequenas quantida-
des de um novo tipo de tecnologia tenha um impacto no 
resto do sistema elétrico a curto prazo. Adicionar grandes 
quantidades de um novo tipo de tecnologia pode mudar 
fundamentalmente todo o sistema elétrico a longo prazo, 
impactando desde o modo como a eletricidade é usada 
às regras e regulamentos estabelecidos para permitir um 
mercado funcional.

Por exemplo, a adição de grandes quantidades de usinas 
nucleares ou de linhito na segunda metade do século XX 
levou a preços muito baixos da eletricidade durante a noite, 
incentivando a construção de capacidade de hidrelétri-
cas reversíveis e aumentando o consumo de eletricidade 
durante a noite, incluindo aparelhos de aquecimento. Se, 
por exemplo, as usinas fotovoltaicas experimentarem no-
vas quedas de custos na primeira metade do século XXI, 
é muito provável que, ao longo dos anos, o padrão de de-
manda por eletricidade possa mudar à medida que mais e 
mais pessoas e empresas encontrem maneiras de se be-
neficiar dos preços baixos da eletricidade em épocas em 

requerem reinvestimento para permanecerem funcionais, 
o sistema desenvolverá uma combinação de “brownfields” 
e “greenfields”, convergindo para uma situação totalmente 
nova. Ao seguir essa linha de pensamento, um aumento na 
demanda de eletricidade tem o mesmo efeito. A nova de-
manda pode contribuir para uma situação “greenfield”, en-
quanto uma redução na demanda pode aumentar a situação 
“brownfield”. Países com um alto crescimento na demanda 
por eletricidade (como a Índia) podem atualmente se aproxi-
mar de uma situação “greenfield”.

2.3.3  Suposições futuras
Os custos de integração são frequentemente calculados 
com base em cenários futuros, como o aumento dos níveis 
de penetração de energia eólica e solar. Como em qualquer 
análise desse tipo, uma quantidade significativa de supo-
sições é necessária – previsões sobre como o futuro será 
em termos de tecnologias disponíveis, comportamento das 
pessoas e desenho regulatório. Obviamente, as incertezas 
aumentam com a duração do tempo considerado.

A seguir, três aspectos-chave são destacados por seu im-
pacto significativo nos resultados de uma quantificação dos 
custos de integração – como em todas as hipóteses sobre o 
futuro, um simples “certo” ou “errado” não existe.

Tecnologia e custos
Provavelmente, o fator desconhecido mais simples que afeta 
a quantificação dos custos de integração é o custo futuro das 
tecnologias. Por exemplo, o custo da construção de uma rede 
elétrica depende diretamente de qual tipo de equipamento 
está disponível a que custo (por exemplo, novas tecnologias 
de CCAT ou transformadores controláveis para redes de dis-
tribuição). Menos óbvias, mas igualmente importantes, são 
suposições sobre tecnologias que consomem eletricidade 
– por exemplo, se os carros em 2050 serão abastecidos por 
petróleo, eletricidade ou hidrogênio, e se os edifícios serão 
aquecidos por sistemas a gás ou bombas de calor.

Planejamento otimizado versus não otimizado
Além das suposições sobre o custo das tecnologias usadas, 
as suposições sobre a abordagem de planejamento podem ter 
um efeito significativo nos custos de integração. Por exem-
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elétrico (Figura 11). Os cenários diferem pela parcela de 
energias renováveis (FER) e são chamados de “Baixa FER” 
e “Alta FER”.15 Para cada parcela de energias renováveis, 
os sistemas elétricos são considerados totalmente funcio-
nais (com capacidade suficiente a qualquer momento e em 
qualquer local).

Calculamos os custos de integração como a soma de três 
componentes. Os dois primeiros itens são os custos adi-
cionais para serviços de balanceamento e redes de ele-
tricidade. O terceiro item é o efeito de custo que as FER 
têm sobre as usinas convencionais, o que provavelmente 
é uma redução menor que proporcional dos custos de ge-
ração (veja o exemplo a seguir). Os custos de geração para 
as FER não têm impacto no cálculo dos custos de integra-
ção, mas são descritos em vários dos gráficos a seguir, que 
exibem os custos totais do sistema.

15   As energias renováveis (FER) são usadas para descrever a ener-
gia eólica e solar – em consonância com o foco deste relatório.

que a luz solar é abundante (como em veículos elétricos ou 
resfriamento de armazéns).

2.4 Uma abordagem possível para calcular  
 os custos de integração

Esta seção apresenta uma maneira possível de definir e cal-
cular os custos de integração. Embora essa abordagem seja 
usada no restante deste relatório para uma discussão quan-
titativa, é importante enfatizar que o método tem sido ques-
tionado por várias partes interessadas. Seu uso aqui não tem 
a intenção implícita de apoiar ou não apoiar qualquer uma 
das posições nos debates descritos anteriormente.

A abordagem adota uma perspectiva top-down, usando os 
custos totais do sistema como ponto de partida.14 Com-
paramos dois cenários futuros diferentes de um sistema 

14  A abordagem apresentada aqui é semelhante 
à proposta por Ueckerdt et al. (2013).
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Frequentemente, é conveniente expressar os custos de in-
tegração em termos específicos (por MWh), para os quais 
diferentes denominadores podem ser escolhidos. Para ilus-
trar a relevância da escolha do denominador, valores são 
apresentados no lado direito da Figura 12. Quando os cus-
tos absolutos são divididos pelo consumo total de eletri-
cidade (100 TWh), os custos de integração específicos são 
calculados em 10 EUR/MWh; quando são divididos pe-
las energias renováveis, calcula-se que sejam de 40 EUR/
MWh. Em nossa quantificação, usaremos “energias reno-
váveis adicionadas” como denominador e calcularemos o 
custo médio para integrar essas energias renováveis.

Ao calcular os custos de integração, comparando os custos 
totais do sistema em dois cenários, precisamos garantir 
que a participação da energia renovável seja o único im-
pulsionador das diferenças entre os dois cenários. É im-
provável que uma comparação de um cenário futuro com 
um cenário de hoje forneça esse caso. De acordo com isso, 
dois cenários futuros precisam ser estabelecidos, como 
ilustrado na Figura 13. Os custos de integração refletem o 
aumento dos custos específicos na parte não FER do sis-
tema elétrico ao comparar esses dois cenários futuros.

Tome os seguintes números como um exemplo (veja a Figura 
11). Um sistema elétrico com um consumo anual de eletri-
cidade de 100 TWh custa € 9 bilhões anualmente a 25% de 
FER (baixa FER), dos quais € 3 bilhões são para balancea-
mento e redes e € 4,5 bilhões para a geração convencional.

Com 50% de FER (alta FER), os custos de balanceamento 
e de rede são de € 0,5 bilhão a mais. Os custos de geração 
convencional são € 1 bilhão mais baixos. No entanto, se 
os custos específicos (EUR/MWh) da geração convencio-
nal tivessem permanecido inalterados, os custos teriam 
diminuído em € 1,5 bilhão16. Assim, os custos de geração 
convencional diminuíram € 0,5 bilhão menos que o espe-
rado. Enquanto os custos absolutos de geração convencio-
nal caíram, os custos específicos aumentaram de 60 EUR/
MWh para 70 EUR/MWh. O aumento da participação das 
FER mudou o padrão de carga residual de tal forma que se 
tornou mais caro servir.

Os custos de integração absolutos são de € 1 bilhão de eu-
ros, € 0,5 bilhão de custos adicionais de rede e de balan-
ceamento e € 0,5 bilhão de redução de custos de geração 
residual menores que proporcionais.

16   Este valor é calculado da seguinte forma: € 4,5 bilhões (cus-
tos de geração no cenário de baixa FER) dividido por 75 TWh 
(geração convencional no cenário de baixa FER) multiplicado 
por 50 TWh (geração convencional no cenário de alta FER).
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Os custos de investimento (custos de capital) costumam ser o 
maior componente dos custos da rede. Estes incluem os cus-
tos de construção de novas linhas ou modernização de linhas 
existentes – linhas aéreas, cabos subterrâneos, transforma-
dores e subestações – e também podem incluir os custos de 
construção de equipamentos de suporte de voltagem (por 
exemplo, compensadores estáticos VAR) ou gerenciamento 
de fluxo de energia ativo (por exemplo, FACTS). As perdas 
que ocorrem no transporte de energia podem contribuir nos 
custos para ambas redes de distribuição e transmissão. Os 
custos da rede também podem incluir os custos dos serviços 
do sistema (ancilares) que os operadores do sistema compram 
no mercado, como a provisão de reservas de balanceamento, 
suporte de tensão, capacidade de autorrestabelecimento ou 
redespacho – um conjunto de componentes que podem ser 
incluídos no cálculo dos custos de balanceamento e geração.

Quais atores suportam os custos da rede depende do am-
biente regulatório de um determinado mercado. Nos esque-
mas de preços nodais, os custos da rede são recuperados das 
diferenças de preço entre os locais. Na maioria dos países da 
Europa, os custos de rede são distribuídos por cargas e/ou 
geradores e às vezes variam regionalmente. Na Alemanha, os 
consumidores de eletricidade pagam os custos da rede.

3.1.1 Custos da rede para diferentes tipos de 
         tecnologias renováveis
Diferentes tipos de custos de rede são mais relevantes para 
algumas tecnologias do que para outras. Uma visão geral dos 
principais custos de rede para os diferentes tipos de usinas 
de energia eólica e solar é mostrada na Figura 14.

A energia eólica offshore requer uma rede offshore, bem 
como uma expansão da rede de transmissão onshore. Os 
parques eólicos terrestres e as usinas solares monta-
das no solo estão, em sua maioria, conectados à rede de 
distribuição; conexão direta com a rede de transmissão 
também pode ocorrer. Os principais custos de rede para 

Os custos da rede são os custos das redes de transmissão e 
distribuição relacionados à construção de uma nova usina. 
Por exemplo, se um projeto de energia renovável produz 100 
MWh por ano e requer investimentos em rede no valor de € 
500 por ano, os custos da rede são de 5 EUR/MWh.

Em comparação com outros componentes de custo de inte-
gração, a definição de custos de rede é relativamente simples 
e incontroversa. No entanto, quatro desafios significativos 
surgem ao calcular esses custos:

 → A definição dos limites da categoria “custos de rede” nem 
sempre é clara. Alguns custos podem ser considerados 
como custos de rede, geração ou balanceamento. A contabi-
lização cuidadosa é necessária para evitar dupla contagem.

 → A futura expansão da rede é impulsionada por muitos 
fatores. Extrair o montante que é causado pelas energias 
renováveis pode ser um desafio.

 → Os custos de rede podem ser específicos para sistemas e 
projetos. Calcular custos médios ou típicos pode ser difícil, 
especialmente para redes de distribuição.

 → Novas tecnologias e abordagens de planejamento podem 
reduzir significativamente os custos da rede e podem ou 
não ser consideradas na análise.

Essas dificuldades ajudam a explicar a grande variação dos 
custos da rede que os estudos encontram.

3.1 Visão geral dos custos da rede

No contexto deste relatório, “custos de rede” são geralmente 
entendidos como os custos para construir ou atualizar redes 
de eletricidade que estão relacionadas à expansão de reno-
váveis. Os custos da rede incluem custos de investimento, 
perdas de energia e despesas com certos serviços ancilares. 
Eles ocorrem no nível da rede de transmissão (380 kV, 220 
kV) e no nível da rede de distribuição (abaixo de 220 kV), 
bem como para redes offshore.

3 Custos da rede
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 → A conexão é feita com a rede de distribuição e não com 
a rede de transmissão devido ao menor tamanho médio 
de unidades geradoras (tipicamente de 0,1 a 100 MW em 
comparação com > 500 MW para usinas convencionais).

 → A utilização média das redes de conexão é menor devido 
ao menor fator médio de utilização do gerador (normal-
mente de 10% a 45% em comparação com de 20% a 85% 
para geradores despacháveis).

 → Os locais com os melhores recursos podem estar locali-
zados longe da demanda e o processo de seleção de locais 
pode não considerar o custo para o transporte de energia 
(dependendo do ambiente regulatório, isso também pode 
se aplicar a usinas de energia fóssil).

3.2 Desafios na quantificação dos custos da rede

3.2.1  Separando os custos de rede de outros  
           componentes de custo
A definição de um limite entre os custos de rede e outros 
componentes de custo nem sempre é claro, especialmente 
em três casos:

essas tecnologias são os custos da rede de distribuição e 
os custos para a rede de transmissão, esta última depen-
dendo em grande parte da distância das usinas dos centros 
de demanda. Os sistemas de energia solar instalados em 
telhados podem induzir a nenhum custo significativo na 
rede de distribuição, dependendo da localização (isso será 
discutido em mais detalhes a seguir). Como sua localização 
é geralmente próxima da demanda, é improvável que seja 
necessária uma expansão da rede de transmissão.

3.1.2  Diferenças entre tecnologias renováveis e outras 
          tecnologias
Em princípio, os custos da rede relacionados a novas usinas 
de energia eólica e solar são muito similares àqueles rela-
cionados à construção de qualquer outro tipo de usina. Uma 
nova usina de carvão ou usina nuclear pode exigir investi-
mentos em conexão e expansão da rede, especialmente no 
caso de sua localização não estar próxima dos centros de 
carga. No entanto, existem certas diferenças ao adicionar 
energia eólica e solar:

Visão geral dos custos da rede para diferentes tecnologias de energia renovável Figura 14

Ilustração própria

• Rede off shore
• Rede de transmissão

• Rede de distribuição
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como os custos de construção de uma linha desde o local 
do projeto até a próxima subestação ou transformador. Eles 
podem, na maioria dos casos, ser facilmente atribuídos ao 
projeto. Na maioria dos países europeus, o desenvolve-
dor do projeto tem que pagar por esses custos; portanto, 
eles são incluídos nos custos de geração, não nos custos da 
rede. Diferentes países traçam o limite entre custos de co-
nexão e expansão de maneira diferente (ENTSO-E 2014). 
Dependendo do ambiente regulatório, os custos de conexão 
podem incluir um componente para expansão de rede. Es-
tes são chamados de custos de conexão “profundos”.

A ambiguidade desses componentes dificulta as comparações e 
generalizações. De qualquer forma, deve-se evitar a dupla con-
tagem de curtailment, serviços ancilares e custos de conexão.

3.2.2  Extraindo custos da rede dos cenários
Os estudos de expansão da rede normalmente estimam os 
custos da rede de 10 a 20 anos no futuro. Seria errado atri-
buir todo o aumento nos custos da rede à expansão renová-
vel. Outros fatores também podem elevar os custos da rede, 
como o crescimento da demanda ou a mudança geográ-
fica da capacidade convencional. Idealmente, seria possível 
comparar dois cenários futuros do mesmo ano que diferem 
apenas na taxa de penetração de energia renovável variável 
(ERV), conforme representado na Figura 15.

Ao comparar os custos da rede entre diferentes anos, muitos 
fatores podem ter um impacto sobre as exigências e os custos 
da rede. Por exemplo, a desativação nuclear na Alemanha au-
mentou a utilização da rede de transmissão, uma vez que a parte 
sul do país ficou com um déficit maior de energia elétrica. Da 
mesma forma, uma mudança nos preços dos combustíveis que 
favorece a construção de usinas de energia desproporcional-
mente localizadas no norte da Alemanha (por exemplo, termelé-
tricas a carvão) pode aumentar os custos da rede. Finalmente, 
melhorias na rede podem ser necessárias para apoiar a integra-
ção de mercado prevista pelo mercado europeu de energia.

Identificar a parte dos custos da rede impulsionada apenas 
pela implantação da energia eólica e solar requer uma com-
paração de cenários que diferem apenas nesse aspecto, com 
todos os demais aspectos inalterados.

 → O corte do pico de entrada das fontes renováveis pode re-
duzir os custos da rede, mas aumentar os custos de geração.

 → Os custos dos serviços do sistema podem ser atribuídos a 
custos de rede, balanceamento ou geração.

 → Custos de conexão com o sistema de distribuição às ve-
zes contam como custos de rede, mas geralmente são 
custos de geração.

Reduzir o pico máximo de entrada dos geradores de energia 
eólica e solar pode reduzir os custos das redes (mais abaixo). 
Ao mesmo tempo, aumenta os custos de geração, pois mais 
geradores eólicos e solares são necessários para produzir a 
mesma quantidade de eletricidade, ou a eletricidade reduzida 
é substituída pela energia de outros geradores no sistema. 
Alguns estudos podem contabilizar esses custos de redução 
como custos de rede; outros, como custos de geração.

Os custos dos serviços ancilares (sistema) são recupera-
dos por meio de diferentes canais, dependendo do mercado. 
Em alguns mercados, alguns serviços, incluindo reservas 
de equilíbrio, são comprados pelos operadores do sistema 
e os custos são recuperados pelas taxas de rede. Assim, es-
ses custos às vezes contam como custos de rede. Em outros 
casos, os custos são recuperados pelas taxas de desba-
lanceamento. Consequentemente, os custos podem contar 
como custos de balanceamento. Finalmente, a provisão de 
serviços de sistema é algumas vezes imposta aos geradores 
por códigos de rede, sem compensação direta. Nesse caso, 
os custos podem ocorrer como custos de geração. Nenhuma 
dessas abordagens deve ser considerada como “certa” ou 
“errada”; cada uma é baseada em um ambiente regulatório 
específico que pode existir em um determinado mercado, 
em um determinado momento. Esse exemplo mostra que o 
limite entre custos de rede, custos de balanceamento e cus-
tos de geração é arbitrário em algum grau.

Os custos de rede geralmente são separados em custos de 
conexão à rede e custos de expansão da rede. Os custos 
de expansão da rede são comumente entendidos como os 
custos de melhorias na rede do “interior” – como a melho-
ria dos transformadores da rede de distribuição e a cons-
trução de corredores de transmissão Norte-Sul na Alema-
nha. (Rasos)  custos de conexão são comumente entendidos 
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Custo de rede
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Diferentes abordagens para calcular custos de rede com base em diferentes cenários futuros Figura 15
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O grau em que os estudos contabilizam essas opções afeta 
as estimativas de custo. Às vezes, os custos dessas opções 
são incluídos nos custos da rede; às vezes, eles não são.

3.3 Estimativas de custo da rede

Importantes esforços analíticos foram realizados recen-
temente para estimar os custos (de expansão) da rede em 
vários países europeus. Uma visão geral dos resultados é 
apresentada a seguir. Os resultados são organizados por 
tipos de tecnologia e de rede.

Embora muitos dos estudos mais elaborados (como os 
planos de desenvolvimento da rede nacional) calculem 
os custos incorridos na expansão da rede em diferentes 
cenários, eles não calculam os custos específicos da rede 
por unidade de energia eólica e solar adicionada. A seguir, 
o componente de custo da rede dos custos de integra-
ção (em EUR/MWh) é calculado quando não fornecido de 
outra forma. Para isso, a abordagem para separar o efeito 
das usinas eólicas e solares descrita na seção 3.2.2 é apli-
cada, bem como o método para calcular os custos médios 
de integração descritos na seção 2.4. Os custos de inves-
timento foram anualizados. 18 As despesas operacionais 
(OPEX) dos componentes adicionais da rede foram assu-
midas como sendo 1,5 % do custo total do investimento 
por ano (seguindo pressupostos comumente usados). Os 
custos do corte da geração de ERV19 também foram incluí-
dos sempre que indicado. Em alguns dos estudos conside-
rados, por exemplo (KEMA et al. 2014), diferenças signi-
ficativas no desenvolvimento da demanda de eletricidade 
ocorreram nos cenários. Com base nos insights obtidos 
em Prognos/IAEW (2014), um aumento praticamente pro-
porcional nos custos da rede foi assumido no caso de au-
mento da demanda de eletricidade entre dois cenários. Os 
resultados do cenário foram adaptados em conformidade 

18   Rede de transmissão/offshore – vida útil de 60a, CMPC de 
7%; rede de distribuição – vida útil de 40a, CMPC de 7%.

19   Os custos do corte foram assumidos como sendo de 50 EUR/
MWh. Este é o custo médio para substituir a eletricidade 
renovável perdida por uma quantidade igual de eletricidade 
produzida quando as usinas de energia eólica e/ou solar são 
cortadas. Essa suposição é baseada em ef. Ruhr et al. (2014)

3.2.3  Tecnologia e custos de rede específicos para  
            cada caso
Os custos da rede variam significativamente entre tecno-
logias de energia renovável e até mesmo entre projetos in-
dividuais. Os tipos de custos de rede mais relevantes para 
diferentes tecnologias foram descritos anteriormente. No 
entanto, mesmo dentro de uma única tecnologia, os custos 
da rede podem variar substancialmente, como pode ser veri-
ficado no caso de usinas de energia solar de telhado (figura 
16). Na melhor das hipóteses, a energia solar fotovoltaica em 
telhados em pequena escala em povoados ou cidades talvez 
não requeira investimentos na rede, já que a infraestrutura 
de rede existente pode ser usada.17  Na pior das hipóteses, 
uma usina solar de telhado relativamente grande localizada 
em um local mais remoto – por exemplo, um celeiro desabi-
tado fora de um povoado – pode exigir uma melhoria signi-
ficativa da rede de distribuição. Um estudo de caso recente 
da região oriental da Alemanha (Dieckert et al. 2014) reporta 
custos médios de distribuição de 150 €/kW para sistemas  
fotovoltaicos solares, com cerca de metade de todos os pro-
jetos com custos insignificantes e projetos individuais com 
custo de 600 €/kW ou mais.

3.2.4   Novas tecnologias e abordagens de  
            planejamento otimizadas
Muitos estudos concluem que os custos da rede podem 
ser substancialmente reduzidos se tecnologias, regula-
mentações ou abordagens de planejamento inovadoras 
forem usadas. Tais custos de rede “otimizados” são fre-
quentemente relatados como sendo muito menores do que 
aqueles sob as premissas “business-as-usual”. Por exem-
plo, a demanda flexível é frequentemente relatada como 
tendo um grande impacto (Pudjianto et al. 2013). O mesmo 
acontece com os equipamentos inteligentes da rede de 
distribuição (DENA 2012), o monitoramento da tempera-
tura da rede de transmissão (DENA 2010) e a redução dos 
picos de entrada (IAEW et al. 2014).

17   Mesmo custos negativos da rede podem aparecer 
quando as perdas de energia são reduzidas nas redes de 
distribuição existentes ou uma menor demanda de pico 
reduz a capacidade necessária de conexão à rede.



Agora Energiewende | Os custos de integração e a energia solar

36

Os custos de construção e modernização da rede de distri-
buição como consequência do desenvolvimento de FER-V 
na Alemanha estão entre aproximadamente 6 e aproxima-
damente 14 EUR/MWh (Figura 18). Diferenças significativas 
existem entre os cenários em que uma abordagem otimi-
zada de expansão da rede de distribuição é escolhida, em vez 
de uma abordagem “business as usual” não otimizada. No 
estudo da Agora/Consentec, assume-se um nível ótimo de 
curtailment de eólica onshore e solar fotovoltaica (reduzindo 
a entrada máxima de energia solar fotovoltaica em até 30% 
de sua capacidade máxima e eólica onshore entre 0% e 12 %). 
Os resultados dos cenários da rede de distribuição do BMWi 
(Ministério da Economia e Tecnologia) não consideram essas 
abordagens para reduzir os custos da rede de distribuição. 
Várias tecnologias e mudanças nas abordagens de planeja-
mento que levariam a reduções significativas de custos foram 
observadas, mas não foram quantificadas em seus efeitos.

3.3.2  Estimativas de custos da rede de estudos  
           europeus recentes
Os seguintes estudos em escala europeia foram analisados:

 → um estudo dos custos de integração da rede de FV con-
tratado  pela Comissão Europeia em 2014 e realizado pelo 
Imperial College London (nomes dos cenários: PV Parity 
2020, PV Parity 2030);

 → um estudo sobre a integração das FER encomendado pela 
Comissão Europeia em 2014, realizado pelo KEMA/Impe-
rial College London/NERA/DNV GL (nomes dos cenários: 
KEMA 2020, KEMA 2025, KEMA 2030);

 → um estudo dos efeitos do sistema de FER para diferentes 
países encomendados pela OCDE em 2012 e realizado pela 
Agência de Energia Nuclear (nome do cenário: NEA).

Para a análise dos custos da rede de transmissão euro-
peia, é possível uma diferenciação entre a energia eólica e a 
energia solar com base nos resultados do estudo de pari-
dade do sistema fotovoltaico, que calcula os custos es-
pecíficos da rede de transmissão para a energia fotovol-
taica. O estudo de paridade da FV sugere principalmente 
custos de rede de transmissão quase insignificantes de 
menos de 0,5 EUR/MWh para a energia solar em 2020, 
aumentando para 2,8 EUR/MWh em 2030 (Figura 18).

para que o efeito da energia eólica e FV apenas pudesse 
ser estimado. Uma lista detalhada do conjunto de cenários 
usado para cada um dos cálculos é dada no apêndice.
 
3.3.1  Estimativas de custo da rede de estudos  
  alemães recentes
A quantificação dos custos da rede para o caso da Alemanha 
baseia-se em três estudos diferentes:

 → Os planos anuais de desenvolvimento da rede a partir 
de 2014 para a transmissão (NEP 2024) e rede offshore 
(O-NEP 2024) pelos operadores de sistemas de trans-
missão alemães e pelo regulador alemão BNetzA.

 → Um estudo de rede de distribuição encomendado pelo 
Ministério da Economia da Alemanha em 2014 realizado 
pelo IAEW/E-Bridge/Offis (IAEW/E-Bridge/Offis 2032).

 → Uma análise da expansão de custos otimizada das ener-
gias renováveis na Alemanha, abrangendo as redes de 
distribuição e transmissão, encomendada pela Agora 
Energiewende em 2013 e realizada pelo Consentec  
(Consentec 2033).

Com base nessas análises, os custos das redes de trans-
porte na Alemanha são calculados como de aproxima-
damente 5 EUR/MWh de energia eólica ou solar adicio-
nal (Figura 17). A atribuição estrita dos custos da rede de 
transmissão a tecnologias individuais (eólica onshore, eó-
lica offshore e solar fotovoltaica) não é possível com base 
nos cenários disponíveis. Devido às várias aplicações de 
energia eólica nos diferentes cenários (com uma diferença 
de 97 TWh entre os cenários) versus solar fotovoltaica 
(com uma diferença de 3 TWh entre os cenários), parece 
seguro assumir que as diferenças nos custos da rede de 
transmissão entre os cenários são em grande parte atri-
buíveis à expansão da energia eólica na Alemanha.

Muito mais fácil é a atribuição dos custos das redes offshore, 
que são claramente impulsionados pela expansão dos 
parques eólicos offshore. Os custos da ampliação da rede 
offshore são calculados em aproximadamente 30 EUR/
MWh (Figura 17).
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Quantifi cação dos custos de transmissão e de rede o� shore na Alemanha Figura 17
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em comparação com 8,8 EUR/MWh de energia solar foto-
voltaica adicionados na Bélgica podem ser considerados uma 
boa representação dos exemplos de casos melhores e piores, 
semelhantes aos ilustrados na Figura 16. Esses resultados ba-
seiam-se na mesma metodologia; outros estudos alcançam 
valores ainda mais elevados, até 47 EUR/MWh. Estes podem 
resultar de diferentes suposições sobre a situação específica 
em análise ou de diferentes métodos de cálculo.

A análise das diferentes estimativas de custos da rede de 
distribuição confirma que um único valor de custo não ofe-
rece uma avaliação precisa dos custos da rede de distribui-
ção. No entanto, o valor de 6 EUR/MWh, obtido dos cenários 
otimizados na Alemanha, parece ser representativo.

3.4 Opções para limitar os custos da rede

O planejamento e a construção de redes economicamente 
viáveis para futuros geradores de energia eólica e solar fo-
tovoltaica exigem abordagens diferentes do planejamento 
convencional da rede. As redes construídas para usinas de 

Os custos médios da rede para energia eólica baseados no 
KEMA são de aproximadamente 7 EUR/MWh (Figura 19). No 
entanto, eles variam significativamente, o que nos alerta para 
a necessidade de uma análise mais aprofundada e um melhor 
entendimento de ambos os drives dos custos da rede, bem 
como dos potenciais de redução de custos. Esses valores pa-
recem consistentes com os resultados da análise alemã, uma 
vez que os custos da rede de transmissão de energia eólica e 
fotovoltaica foram calculados em cerca de 5 EUR/MWh.

Os resultados dos custos da rede de distribuição (apresen-
tados na Figura 20) são caracterizados por variações muito 
altas, refletindo a natureza específica do caso e do sistema 
desses custos.

Os resultados da análise mostram que existem diferenças sig-
nificativas nos custos da rede de distribuição, não apenas en-
tre diferentes países, mas também entre diferentes cenários 
dentro do mesmo país. Os dois resultados da análise realizada 
no projeto de paridade de FV representados no gráfico, -25,0 
EUR/MWh de energia solar fotovoltaica adicionados à Grécia 

Quantifi cação dos custos da rede de transmissão na Europa Figure 19
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Quantifi cação dos custos da rede de distribuição na Europa Figura 20
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dependerá, obviamente, dos custos específicos de ambos. 
Embora seja provável que um nível de custos de corte 
otimizado seja bastante baixo hoje (2% a 3% da geração 
é frequentemente dado como ponto de referência), esse 
nível pode aumentar significativamente caso o custo dos 
módulos solares colapse.

Existem outras opções para limitar os custos da rede, in-
cluindo as seguintes:

 → Evitar os pontos críticos locais: incentivar novos inves-
timentos apenas em áreas onde as redes têm capacidade 
esparsa ou podem ser melhoradas a custos moderados.

 → Capacidades técnicas de geradores eólicos e solares: 
os códigos de rede precisam considerar uma grande 
parcela de energia solar e eólica e exigir, digamos, ca-
pacidade de suportabilidade a afundamentos de ten-
são (por exemplo, evitar o problema de 50,2 Hz) e su-
porte de voltagem.

 → Melhorar o funcionamento das redes de distribuição. Isso 
pode ser feito usando transformadores de distribuição 
regulados que melhoram o suporte de tensão da rede de 
distribuição e permitem maior alimentação sem exceder 
os limites de tensão.

 → Regulamentação inovadora e avançada que premia tec-
nologias inteligentes, inovação e investimentos eficientes 
em termos de custo.

Uma discussão mais aprofundada das opções pode ser en-
contrada em IEA (2014, seção 5) e IAEW (2014).

energia despachável são projetadas para transmitir a produ-
ção máxima da usina, pois isso pode ser necessário para for-
necer energia durante a hora de pico de carga do ano.

As redes que conectam usinas de energia eólica e solar 
fotovoltaica não precisam necessariamente ser projeta-
das para transportar a potência máxima de saída; nin-
guém pode garantir que a usina produziria ao máximo 
durante a hora de demanda mais alta. Seu projeto pode 
se concentrar em transportar a energia produzida pelo 
vento e pela energia solar fotovoltaica da maneira mais 
econômica possível. Em outras palavras, um projeto de 
rede com custo ótimo para usinas de energia eólica e so-
lar fotovoltaicas pode considerar o custo total da geração 
e da conexão à rede e aceitar que uma pequena parcela da 
geração (potencial) seja perdida para reduzir o custo da 
rede. O exemplo calculado na Figura 21 mostra o efeito de 
tal otimização baseada nos dados de alimentação de uma 
usina solar individual.20 Nesse caso, o corte da entrada 
solar a 75% da capacidade nominal leva a uma redução de 
apenas 3% da geração potencial. Assim, enquanto o custo 
da rede pode ser reduzido em 25%, os custos de geração 
são aumentados em apenas 3%. Encontrar um nível eco-
nômico otimizado que inclua o custo de geração e a rede 

20   Os dados são de uma usina de energia solar localizada no sul 
da Alemanha com um ângulo de elevação do sol de 180°, um 
azimute de 40. É fornecido pela EEG TU Wien (http://portal.
tugraz.at/portal/page/portal/Files/i4340/eninnov2014/
files/lf/LF_Hartner.pdf). O valor da capacidade instalada é 
baseado na capacidade do módulo; o cálculo da saída leva 
em conta as perdas devido a reflexões, inversor etc.
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também podem incluir custos adicionais para o comércio 
intradiário e o gerenciamento de portfólio.

4.1.1 Custos de balanceamento das tecnologias  
         renováveis
Os geradores de ERV, dependendo do clima, estão sujeitos a 
erros de previsão, que aumentam a necessidade de manter e 
implantar reservas de balanceamento, a fim de equilibrar os 
desvios. Obviamente, a ocorrência de tais desvios depende da 
qualidade da previsão e do horizonte de tempo para o qual a 
previsão é feita. Embora os erros de previsão provavelmente 
sejam significativos quando relativos a um período de várias 
horas ou um dia, eles provavelmente estarão próximos de zero 
se forem relativos a um período inferior a uma hora. O tama-
nho relativo do desvio provavelmente diminuirá com a cres-
cente distribuição geográfica das usinas renováveis.
 
4.1.2 Diferenças entre renováveis e outras tecnologias
Os requisitos de balanceamento induzidos por usinas eólicas 
e solares diferem daqueles induzidos pela construção de ou-
tros tipos de usinas.

A produção de energia eólica e solar depende mais do tempo 
do que dos sinais da sala de controle da usina e, portanto, só 
pode ser prevista, não controlada (com exceção do curtailment, 
que é sempre possível). Para garantir a estabilidade do sistema, 
as reservas são necessárias para compensar os erros incorri-
dos na previsão de geração eólica e solar que não ocorrem para 
outros tipos de usinas. O impacto na quantidade de reservas 
requer aumentos com o nível de penetração das renováveis.

Outro efeito ocorre devido ao tamanho menor de gerado-
res renováveis individuais (normalmente abaixo de 5 MW) 
em relação a outros tipos de usinas de energia (normalmente 
acima de 500 MW). Esse tamanho menor reduz o impacto 
das falhas técnicas de um gerador no restante do sistema. 
Para garantir a estabilidade do sistema, são necessárias 
muito menos reservas para compensar a falha de geradores 
renováveis do que no caso de grandes usinas de energia.

Os custos de balanceamento são aqueles incorridos no ba-
lanceamento de desvios da geração real da geração prevista 
(Figura 22). Por exemplo, se um projeto de energia renová-
vel que gera 100 MWh por ano requer serviços de balan-
ceamento que custam € 200, então os custos de balancea-
mento são de 2 EUR/MWh.

Assim como para custos da rede, a definição dos custos de 
balanceamento é relativamente direta e incontroversa. No 
entanto, existem três grandes desafios ao calcular os custos 
de balanceamento:

 → Alguns estudos incluem os custos de manter reservas de 
balanceamento; outros não.

 → Os diferentes preços que os geradores pagam hoje muitas 
vezes não refletem os custos.

 → Os estudos variam em como eles definem o balancea-
mento de “curto prazo”.

Além disso, como discutido anteriormente, a alocação de 
custos de reserva de balanceamento para custos de rede, ba-
lanceamento ou geração nem sempre é clara.

4.1 Visão geral dos custos de balanceamento

A energia elétrica de balanceamento é usada para esta-
bilizar o equilíbrio de energia ativa de sistemas elétri-
cos integrados em curtas escalas de tempo (de segun-
dos a horas). Em sistemas elétricos de CA, o balanço de 
suprimento de demanda deve manter-se a cada instante 
de tempo para garantir a estabilidade da frequência em, 
normalmente, 50 Hz ou 60 Hz. Desvios de frequência têm 
várias consequências problemáticas, incluindo destruir 
mecanicamente máquinas rotativas, como geradores.

Nos atuais mercados de eletricidade, esses custos apare-
cem como a taxa de desbalanceamento que os investido-
res pagam aos operadores do sistema por desviarem dos 
planejamentos propostos. Dependendo da definição, eles 

4 Custos de balanceamento
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reservas são cobertos pela tarifa da rede e, por conseguinte, 
pagos pelos consumidores de eletricidade numa base pro 
rata. Os custos de ativação de reservas, por meio do preço 
de desbalanceamento (ou “taxa de desbalanceamento”), são 
alocados a geradores, varejistas e consumidores (partes res-
ponsáveis pelo balanço) que causaram o desbalanceamento.

Os preços de desbalanceamento pagos pelos serviços de ba-
lanceamento nem sempre refletem os custos, e o equilíbrio 
dos mercados elétricos nem sempre pode ser considerado 
competitivo. Se esses mercados estiverem sujeitos a po-
der de mercado, os preços tendem a estar acima dos custos. 
Além disso, o custo de manter reservas às vezes não é inclu-
ído, e as regras de precificação normalmente não refletem os 
custos marginais.

Outro desafio é a definição de “curto prazo” na quantificação 
de custos. Alguns estudos incluem apenas custos para equi-
librar a energia; outros incluem os custos de negociação in-
tradiário e gestão de portfólios (todos os custos ocorrem após 
o encerramento dos mercados do dia seguinte).

Essas diferenças nos requisitos de balanceamento resul-
tantes em um sistema elétrico podem não ser tão simples 
quanto parecem. Por exemplo, o efeito de erros de previsão 
de renováveis pode, em algumas horas do ano, ser insigni-
ficante em relação a erros de previsão de demanda ou a ne-
cessidade de estar preparado para uma interrupção do maior 
gerador conectado à rede.

4.2 Desafios de quantificar os custos de 
        balanceamento

A maioria dos mercados de balanceamento de eletricidade 
tem dois componentes: retenção de reservas de balancea-
mento e ativação dessas reservas. A capacidade de reserva é 
frequentemente remunerada com um preço de capacidade; e 
a capacidade de ativação, com um preço de energia. Alguns 
estudos consideram esses dois componentes de custo, outros 
apenas um. Estudos que se baseiam em preços de balancea-
mento observados geralmente não levam em conta os custos 
de manutenção de reservas, já que estes não estão incluídos 
nos preços. Considere a Alemanha. Os custos de retenção de 

En
er

gi
a

Produção de energia prevista e real por solar fotovoltaica Figura 22
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consideram ambos custos adicionais de manter e usar as re-
servas, mas nem todos os fazem. Em sistemas elétricos com 
usinas térmicas, os custos de balanceamento são estimados 
entre zero e 6 EUR/MWh, mesmo com taxas de penetração 
de até 40%. Em sistemas elétricos com parcelas significa-
tivas de geração térmica flexível, como a região nórdica, os 
custos de balanceamento são ainda mais baixos (Figura 23).

Enquanto muitos estudos estimam os custos de balancea-
mento para a energia eólica, os estudos sobre energia solar 
são muito menos comuns. Pudjianto et al. (2013) estimam os 
custos de balanceamento da energia solar fotovoltaica entre 
0,5 EUR/MWh e 1 EUR/MWh.

4.3.2 A experiência alemã no balanceamento de 
         eletricidade
Há muito debate sobre o estresse que os erros de previ-
são de energia eólica e solar colocam no balanceamento de 
sistemas. No entanto, existem muitas outras fontes de des-
balanceamento no sistema, incluindo erros de previsão de 
carga e interrupções de usinas e interconectores conven-

4.3 Estimativas de custos de balanceamento

4.3.1 Estimativas de custos de balanceamento na 
         literatura
Existem muitos estudos que estimam custos de balancea-
mento. Alguns estudos avaliam o custo com base nos pre-
ços de mercado observados; outros calculam os custos com 
base em modelos que incluem o custo das reservas. Estudos 
que avaliam custos com base em dados de mercado, às ve-
zes, encontram custos muito altos, na faixa de dois dígitos 
de EUR/MWh. 

Um exemplo é a Áustria, onde os custos foram superiores a 
11 EUR/MWh em 2014 (e3 consult 2014). Em contraste, os 
custos de balanceamento na Alemanha estão atualmente em 
torno de 2 EUR/MWh (Hirth et al. 2015). Essas estimativas 
estão sujeitas às ressalvas discutidas anteriormente.

Estudos baseados em modelos encontram custos de balan-
ceamento que são bastante baixos. Idealmente, esses estudos 
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Estimativas de custos de balanceamento na literatura acadêmica Figura 23

Adaptado de Hirth et al. (2015).
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uma cooperação de balanceamento de eletricidade (Net-
zregelverbund). Hoje, tanto o dimensionamento como 
a ativação da reserva são feitos em conjunto, de modo 
que a Alemanha possa, na prática, ser tratada como uma 
única área de balanceamento. Desde 2012, os TSOs dina-
marqueses, holandeses, suíços, belgas, tchecos e austría-
cos juntaram-se para formar a “International Grid Con-
trol Cooperation” (IGCC). Nesta fase, os membros de fora 
da Alemanha cooperam (malha de desbalanceamento), 
mas dimensionam reservas individualmente.

 → Mercados de balanceamento tornaram-se mais compe-
titivos, possivelmente devido a mudanças no desenho do 
mercado e intervenção regulatória. O número de forne-
cedores para eletricidade de balanceamento primária e 
secundária aumentou de 5 em 2007 para entre 20 e 30 em 
2015. As previsões de geração eólica e solar, ou previsões 
de carga, podem ter melhorado. Desde a introdução da ta-
rifa feed-in, em 2012, os proprietários de usinas tiveram 
um incentivo para melhorar suas previsões.

 → A liquidez do mercado intradiário melhorou e a nego-
ciação de 15 minutos nas bolsas de eletricidade tornou-
-se comum, permitindo um melhor gerenciamento do 
portfólio.

 → Os choques de oferta atingiram o equilíbrio do mercado 
de eletricidade, como a eliminação de energia nuclear que 
reduziu o fornecimento de balanceamento. Depois veio a 
recessão, que aumentou a oferta de balanceamento, dei-
xando o mercado atacadista com capacidade ociosa, o que 
poderia entrar nos mercados de balanceamento. O efeito 
líquido desses dois choques não é claro.

 → Margens mais baixas nos mercados à vista locais altera-
ram os custos de oportunidade para as usinas térmicas, 
reduzindo os custos em geral, especialmente para a re-
serva de balanceamento ascendente.

4.4 Opções para limitar os custos de 
        balanceamento

Existe uma variedade de opções para reduzir os custos de 
balanceamento. As opções podem ser agrupadas em três 
grupos: melhoria das previsões; melhoria dos mercados de 
equilíbrio e integração europeia; e melhoria dos mercados 
à vista locais.

cionais. A experiência alemã ilustra que a expansão eólica 
e solar não necessariamente desempenha um papel prin-
cipal em relação aos custos de balanceamento: desde 2008, 
a capacidade combinada de energia solar e eólica triplicou, 
mas a quantidade de capacidade reservada para balance-
amento de energia declinou 15%, e os custos para manter 
essa reserva diminuíram 50% (Figura 24).

É claro que essa constatação não implica que a energia solar 
e eólica adicional reduzirão o requisito de reserva de balan-
ceamento. O que isso mostra é que outros fatores devem ter 
supercompensado a expansão de ERV, diminuindo a exi-
gência de balanceamento ou o preço da reserva. Há vários 
candidatos para esses fatores: cooperação com o operador do 
sistema de transmissão (TSO, na sigla em inglês), mercados 
de balancemaneto de eletricidade mais competitivos, me-
lhoria das previsões, mercados à vista locais mais líquidos e 
a recessão econômica:

 → Cooperação dos TSOs no dimensionamento das reser-
vas. Em 2009/2010, os TSOs alemães estabeleceram 

Reservas de balanceamento e evolução
de custos na Alemanha desde 2008 Figura 24

Hirth & Ziegenhagen (2015) 
Nota: os custos de balanceamento não incluem os custos de uso das reservas.
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viços. Leilões frequentes (por exemplo, diariamente) e curto 
período de contrato (por exemplo, de uma hora) poderiam 
permitir que o balanceamento fosse fornecido não apenas do 
lado da demanda, mas também da energia eólica e solar. Isso 
não apenas geraria um fluxo de renda adicional para esses 
atores; também reduziria os preços de balanceamento.

Quanto maior a área de balanceamento, mais os erros de 
previsão das usinas individuais se equilibram. A integra-
ção das quatro áreas de balanceamento alemãs em uma 
única zona, introduzindo o Netzregelverbund, foi um passo 
importante. Atualmente, dois processos diferentes es-
tão em andamento para integrar ainda mais as áreas de 
balanceamento além das fronteiras alemãs. Por um lado, o 
processo europeu de orientações-quadro e códigos de rede 
destina-se a criar um mercado europeu de balanceamento 
integrado no âmbito do modelo-alvo europeu. Por outro 
lado, grupos de TSO cooperam em um processo bottom-up 
para tornar o balanceamento mais eficiente. A “Cooperação 
Internacional de Controle de Rede” dos TSOs do centro-o-
este europeu expande a ideia do Netzregelverbund. Além 
de outros benefícios, maiores áreas de balanceamento 
ajudam a manter baixos os custos de balanceamento de 
energia eólica e solar.

Mercados intradiários à vista locais mais líquidos com 
tempos de fechamento mais curtos e intervalos de nego-
ciação reduzidos (15 minutos, digamos) ajudam os gera-
dores de ERV a gerenciar erros de previsão sem depender 
de sistemas de balanceamento.

Erros menores de previsão de energia eólica e solar signi-
ficam menos custos de balanceamento. A previsão de ener-
gia eólica e solar é um campo relativamente novo, e muitos 
especialistas argumentam que há amplo espaço para me-
lhorias, especialmente na área de previsão de curto prazo 
(com horizontes de previsão limitados a algumas horas). 
Reduzir os erros de previsão pela metade nos próximos dez 
anos parece ser realista. Tais melhorias só acontecerão se 
os incentivos econômicos estiverem corretos, no entanto. O 
incentivo econômico para melhorar as previsões é o preço 
pago pelos erros de previsão. Isso é conhecido como o preço 
do desbalanceamento.21 Foi somente a partir da introdução 
da tarifa feed-in para renováveis na Alemanha em 2012 
que os proprietários de usinas de energia renovável pagam 
pelos desvios previstos. Alguns argumentam que o preço do 
desbalanceamento alemão é ineficientemente baixo (Hirth 
& Ziegenhagen 2015); um preço mais alto acionaria mais 
melhorias de previsão.

Existem muitas opções para melhoria dos mercados de ba-
lanceamento. O dimensionamento das reservas de balance-
amento pode ser ajustado de acordo com o estado atual do 
sistema elétrico. Por exemplo, se se espera que uma frente 
eólica chegue no dia seguinte, poderão ser adquiridas re-
servas adicionais (dimensionamento dinâmico, Fraunhofer 
IWES 2015). O aumento da cooperação internacional entre 
os TSOs, como a malha de desbalanceamento, reduz os cus-
tos de balanceamento (Fatler & Pellinger 2015). O desenho 
do mercado de balanceamento pode ser ajustado para que 
mais participantes do mercado possam fornecer esses ser-

21  Na Alemanha, é chamado de regelzonenübergreifender einheitlicher 
Ausgleichsenergiepreis, ou Ausgleichsenergiepreis abreviado.
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Comparado com a adição de usinas convencionais, o efeito 
da adição de capacidade eólica ou solar difere, portanto, em 
dois aspectos:

 → Primeiro, outras usinas podem precisar fornecer a capa-
cidade necessária em momentos de alta demanda, não im-
portando quantas usinas eólicas e solares são construídas. 
Isso é frequentemente descrito como uma necessidade de 
“capacidade de backup” ou, tecnicamente mais correta,22 
como a utilização média reduzida das outras usinas.

 → Segundo, a estrutura da demanda remanescente é alterada 
(ou seja, o padrão temporal durante um dia e durante o ano), 
levando a um uso diferente das usinas existentes e, se as 
mudanças no parque de usinas existente ao longo do tempo 
forem consideradas, também podem resultar em uma dife-
rente combinação de usinas residuais com custo otimizado. 
Isso é frequentemente descrito como uma mudança de 
“carga de base” para “mérito médio” e “carga de pico”.

Essas diferenças podem ter um impacto nos custos específi-
cos de geração das outras usinas do sistema:

 → Primeiro, a utilização média reduzida das outras usinas 
leva a um custo específico mais alto (EUR/MWh) do ca-
pital investido, levando a um aumento no custo médio de 
geração.

 → Em segundo lugar, pode ocorrer uma mudança entre as tec-
nologias que fornecem demanda residual: não apenas são 
necessárias mais usinas despacháveis, mas também as usi-
nas mais caras serão usadas mais e as usinas mais baratas 
menos (por exemplo, menos linhito e nuclear e mais gás na-
tural ou usinas de biogás). Essa mudança afeta os custos de 

22   Tecnicamente falando, a adição de energia eólica e solar fotovoltaica 
em um sistema existente não requer capacidade de backup. 
No entanto, em comparação com o caso da adição de usinas de 
base, um sistema com nova energia eólica e solar fotovoltaica 
deve manter mais capacidade no sistema. Neste último caso, a 
utilização média de todas as usinas residuais é, portanto, menor.

Provavelmente, o aspecto mais controverso e complicado 
da avaliação dos custos de integração refere-se aos efei-
tos que as energias eólica e solar têm no resto das usinas 
existentes. O objetivo desta seção é contribuir para uma 
melhor compreensão deste tópico, descrevendo os efeitos 
técnicos (seção 5.2) e os efeitos econômicos (seção 5.3), 
bem como os principais parâmetros e hipóteses subjacen-
tes às avaliações quantitativas.

A análise desse aspecto dos custos de integração incluirá, 
invariavelmente, parâmetros específicos do país e da si-
tuação considerada. Isso dificulta a aplicação de insights 
obtidos em um país para outro. O resultado da análise de-
penderá de uma variedade de fatores e perspectivas que 
estão sujeitos a debates controversos. Especificamente, 
não existe consenso sobre como quantificar os custos de 
geração de diferentes tecnologias (particularmente como 
considerar externalidades), se deve-se ver os custos do 
ponto de vista do consumidor ou produtor, ou as circuns-
tâncias que prevalecerão no futuro (por exemplo, tipos 
de usinas que existirão quando uma certa penetração de 
renováveis for alcançada). O objetivo seguinte é destacar 
como pressupostos diferentes influenciam os resultados, 
ao invés de defender um conjunto específico de pressu-
postos como o “correto”.

5.1 Visão geral dos impactos nas usinas 
      convencionais existentes

Ao introduzir capacidade adicional a um sistema − seja 
eólica ou solar, ou qualquer outra usina −, a produção, bem 
como as receitas de outras usinas tendem a ser reduzi-
das. Em contraste com usinas despacháveis, usinas eólicas 
e solares produzem eletricidade quando o vento sopra ou 
o sol brilha. Isso significa que sua produção não reage à 
demanda por eletricidade e não é constante, mas variável, 
com uma utilização média comparativamente baixa.

5 Efeitos das energias renováveis variáveis na  
       utilização de usinas existentes
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Definimos a carga residual como a carga remanescente 
após a adição de novas usinas − estas podem ser novas 
usinas eólicas ou solares ou novas usinas de base.23 Isso é 
importante para que nossa análise enfatize a diferença en-
tre esses dois casos.

O ponto de partida para o cálculo da carga residual é a “carga” 
em um determinado sistema elétrico, que é um termo comum 
usado para a demanda de eletricidade em uma determinada 
região (como um país) em uma determinada hora. O segundo 
parâmetro-chave é a geração por certas usinas, por exemplo, 
um certo número de novas usinas de energia solar fotovol-
taica, na mesma hora. Nem a carga nem a geração de energia 
solar fotovoltaica são constantes ao longo do tempo, mas va-
riam ao longo do dia, dependendo das atividades das pessoas 
que consomem eletricidade, bem como da intensidade da luz 
do sol. Como exemplo, a demanda de eletricidade na Alema-
nha durante a primeira segunda-feira de julho de 2014 está 
representada no lado esquerdo da Figura 25 − juntamente com 
uma simulação da energia gerada pela energia solar fotovol-
taica durante o mesmo dia, supondo que 50 GW de energia 
solar fotovoltaica estejam instalados na Alemanha.

A carga residual por hora é então calculada subtraindo-se,   
durante cada hora, a geração pela nova central elétrica – 
neste caso, a energia solar fotovoltaica − da demanda total. 
Do ponto de vista das usinas existentes em um dado sis-
tema, essa carga residual é um parâmetro muito importante 
− pois, em cada hora, esse é o “mercado” residual no qual 
elas podem vender a eletricidade produzida. Comparando 
a carga residual resultante na Alemanha durante um dia de 
julho com a carga original (representada no meio da Figura 
25), pode-se ver que o “mercado” remanescente perma-
nece inalterado durante a noite, mas reduzido significati-
vamente durante as horas diurnas. Enquanto a carga total 

23   Esta definição e a abordagem escolhida aqui funcionam bem 
para o foco da análise (isto é, usinas de energia eólica, solar, 
bem como nuclear e de linhito). Isso ocorre porque todas essas 
usinas apresentam custos marginais mais baixos (dentro do 
atual regime regulatório) do que outras usinas existentes. A 
análise dos efeitos da interação pode ser mais complexa no 
caso de novas usinas a carvão ou a gás que apresentem custos 
marginais mais elevados do que algumas das usinas existentes.

capital e operacionais. Em um mercado perfeito, a mudança 
no custo operacional aumentará o custo médio de gera-
ção das outras usinas. Em um mercado imperfeito e usando 
uma compreensão mais ampla do custo (por exemplo, con-
siderando todas as externalidades), a mudança da carga de 
base para mérito médio e carga de pico pode levar, entre 
outras coisas, a uma redução nos custos médios.

Os desafios na quantificação desse componente de custo 
de integração são múltiplos e serão o foco desta seção. Um 
breve resumo deve ser fornecido desde o início: de uma 
perspectiva técnica, os custos são muito específicos do sis-
tema e dependem do tipo e da quantidade de renováveis 
adicionadas, da flexibilidade do sistema elétrico e do tipo 
das outras usinas. As controvérsias em relação à quanti-
ficação desses efeitos, especialmente o aumento nos cus-
tos específicos de capital das usinas residuais, enfocam os 
tipos de usinas que se supõe existir no futuro, bem como a 
perspectiva adotada ao realizar o cálculo. As controvérsias 
relativas à quantificação do custo operacional mais elevado 
concentram-se na quantificação dos efeitos externos e em 
que medida essas externalidades devem ser consideradas na 
análise dos custos do sistema elétrico.

5.2 Análise técnica dos efeitos sobre a  
       utilização de usinas existentes

A seção a seguir descreve os efeitos técnicos. Esses efei-
tos afetam a avaliação econômica, que é o assunto da seção 
5.3. A separação visa separar a análise técnica, que é menos 
controversa, da análise econômica, mais controversa. Antes 
que as principais sensibilidades sejam discutidas, é forne-
cida uma visão geral de nossa abordagem.

5.2.1 Efeitos nas curvas de carga residual induzidas  
          por novas usinas

5.2.1.1 Introdução às curvas de duração da carga residual
A curva de carga residual é uma ferramenta que pode ser 
usada para ilustrar os efeitos induzidos por novas usinas 
no restante do sistema elétrico. Como essa ferramenta 
é usada a seguir, primeiro a introduzimos e explicamos 
com algum detalhe.
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é muito menor do que o valor mais alto de carga residual 
durante o ano (cerca de 80 GW). 

5.2.1.2 Limitações da análise com base nas curvas de   
               carga residual
Enquanto o conceito de curvas de carga residual é muito útil 
para ilustrar certos efeitos, existem duas limitações-chave 
para seu uso na análise de sistemas elétricos, que são dis-
cutidas nesta subseção: ele tende a negligenciar mudanças 
estruturais nos padrões de demanda de eletricidade e é in-
capaz para capturar interdependências entre mercados in-
terconectados. Devido a essas limitações, a análise de longo 
prazo do sistema destinada a apoiar a tomada de decisão 
política deve se basear em uma simulação bottom-up da de-
manda de eletricidade (ver seção 6). Para fins ilustrativos, o 
conceito será, no entanto, usado a seguir.

Carga residual e mudanças nos padrões de demanda de 
eletricidade 
Nos sistemas elétricos reais, a demanda de eletricidade 
interage com a geração de eletricidade, via sinal de preço 

durante o dia inicialmente variou entre ~ 50 e 70 GW, a 
carga residual agora varia apenas entre ~ 50 e 60 GW.

A curva de carga residual é então estabelecida calculando a 
carga residual em cada hora do ano (8.760 horas) e clas-
sificando cada hora do valor mais alto para o mais baixo, 
conforme representado no lado direito da Figura 25. Essa 
curva de carga residual fornece uma visão geral do mer-
cado residual para as outras usinas durante todo o ano 
− incluindo a demanda máxima por eletricidade no lado 
esquerdo da curva, e a menor demanda de eletricidade (ou 
mesmo excesso de fornecimento) na extremidade direita 
da curva. Como podemos ver, a carga residual na noite de 
segunda-feira, que é representada na parte central es-
querda da Figura 25, apresenta um dos valores mais baixos 
de carga residual em todo o ano de 2014, mas de longe não 
é a mais baixa. Como mostra a curva de carga anual, a hora 
com a menor carga residual (na extremidade direita da 
curva) apresenta uma carga residual de apenas aproxima-
damente 30 GW. O pico diário que aparece durante a se-
gunda-feira do nosso exemplo, de cerca de 60 GW, também 

Explicando a curva de duração da carga residual (Parte 1): adicionando energia solar fotovoltaica a um sistema elétrico Figura 25

* Exemplo da Alemanha, segunda-feira de julho, com ~ 50 GW FV (~ 8% da demanda de eletricidade).
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de eletricidade. Assim, a análise de futuros sistemas elétricos 
que exibem uma alta penetração de energia eólica e fotovol-
taica com base em curvas históricas de carga é problemática e 
requer uma avaliação mais aprofundada.

Carga residual e interconexão
Na realidade, os mercados europeus são interdependentes 
por meio de redes de eletricidade e acoplamento de mercado. 
A curva de carga de um único país não é, portanto, relevante 
para as usinas localizadas nesse país, uma vez que a carga 
também pode ser servida por usinas localizadas em um país 
vizinho. Além disso, as usinas podem produzir eletricidade 
para atender à carga em outro país, desde que haja disponibi-
lidade de interconexão suficiente. Ao analisar os impactos na 
curva de carga residual de um país, é importante estar ciente 
de que tais impactos podem ser ofuscados por outros efeitos 
que estão ocorrendo em sistemas elétricos estrangeiros.

Outras limitações à abordagem de carga residual
Outra limitação à curva de carga residual é que ela negligen-
cia a necessidade de flexibilidade do sistema elétrico dentro 
de um dado período de tempo (por exemplo, 15 minutos ou 4 
horas). Uma curva de carga anual não fornece informações 
sobre a quantidade de flexibilidade necessária em tais inter-
valos de tempo.25 

5.2.1.3 Adição de novas usinas e seus efeitos na 
              carga residual
A adição de nova capacidade de geração ao sistema elétrico 
afeta a curva de carga residual. Embora isso se aplique à adi-
ção de energia eólica e solar fotovoltaica, bem como à nova 
carga de base (nuclear ou linhito), podem surgir diferenças 
significativas, que são ilustradas nas Figuras 26 e 27.

A Figura 26 ilustra o efeito da adição de uma grande quanti-
dade de energia solar fotovoltaica no sistema elétrico alemão 
(capacidade instalada de 150 GW, equivalente a aproxima-
damente 25% da demanda de eletricidade e cerca de três 
vezes mais do que o máximo previsto pelos cenários atuais 
de longo prazo). A Figura 27 ilustra o efeito de adicionar a 

25 Fraunhofer IWES (2015) fornece uma análise de tais requisitos e 
efeitos na área da França, Alemanha, Benelux, Áustria e Suíça.

de mercado, tanto no curto prazo (decisões de operação) 
quanto no longo prazo (decisões de investimento). Por 
exemplo, uma usina hidrelétrica reversível usará eletrici-
dade para bombear água em tempos de preços baixos e for-
necerá eletricidade ao sistema em tempos de preços altos. 
Se os investidores previrem spreads estruturais de preços 
entre os preços de mercado durante a noite e durante o dia, 
podem ser construídos novos sistemas hidrelétricos re-
versíveis. Outro exemplo é o aquecimento elétrico: quando 
os preços da eletricidade estão baixos, as pessoas podem 
preferir o aquecimento elétrico ao aquecimento baseado 
em petróleo ou gás, levando a um aumento na demanda por 
eletricidade. Se os preços forem baixos somente à noite, as 
pessoas podem preferir aparelhos de aquecimento elétrico 
específicos que consumam eletricidade somente à noite.24 
Dependendo do desenho do mercado, o preço de mercado da 
eletricidade em diferentes momentos do dia pode variar de 
acordo com as tecnologias utilizadas. No noroeste da Europa, 
a construção de usinas a linhito e nucleares levou a preços 
de eletricidade muito baixos à noite, quando a demanda por 
eletricidade tende a ser menor.

Uma análise baseada em um padrão histórico de demanda de 
eletricidade negligencia esses efeitos de interação entre de-
manda e geração de eletricidade. Uma análise de uma curva 
de carga residual no caso de 150 GW de energia solar foto-
voltaica na Alemanha (na próxima subseção, supondo que 
isso seria alcançado em 2030) ilustra os desafios envolvidos. 
Independentemente de como o resto do sistema elétrico e o 
desenho do mercado são construídos, parece bastante seguro 
assumir que o preço da eletricidade seria muito baixo entre às 
11h da manhã e às 2h da tarde durante todos os dias do verão. 
Com fortes indicações, isso permanecerá o mesmo em 2031, 
2032 etc. Em vista de tal perspectiva, os consumidores indus-
triais, comerciais e privados de eletricidade podem identifi-
car formas de lucrar com essa mudança estrutural nos preços 

24   Dependendo do ambiente regulatório, diferentes grupos de 
consumidores podem ter diferentes incentivos para ajustar 
seus padrões de consumo de eletricidade. Embora o preço 
de mercado da eletricidade possa contribuir com apenas 
entre 10% e 20% do preço total da eletricidade paga pelos 
consumidores domésticos, pode representar de 80% a 90% 
do preço total pago pelos grandes clientes industriais.



BACKGROUND | Os custos de integração e a energia solar

51

Explicando a curva de duração da carga residual (Parte 2): adicionando uma quantidade de solar fotovoltaica signifi cativa a um sistema Figura 26

* Exemplo na Alemanha, segunda-feira de julho com ~ 150 GW de energia solar fotovoltaica, assumindo projeto não otimizado de usina solar fotovoltaica 
com base em dados reais de alimentação de 2014 da EEX (~ 25% da demanda de eletricidade).
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A curva de duração da carga residual (Parte 3): adicionando nova carga de base a um sistema Figura 27

* Assumindo 18 GW em novas usinas de carga de base, com produção de energia equivalente a 150 GW de solar fotovoltaica não otimizada na Alemanha. 

80

60

40

20

0

80

60

40

20

0

80

60

40

20

0

Demanda e geração de eletrici-
dade por nova carga de base
(ao longo de um dia, 24 horas*)

Carga residual 
(ao longo de um dia, 24 horas)

Curva de carga residual 
(ao longo do ano, 8.760 horas)

Exemplo com 18 GW de nova 
carga de base na Alemanha*

= Demanda total por hora, menos 
geração de energia na base

Resultados da classifi cação de todas 
as horas do ano (8.760) de acordo 
com a demanda residual (máx. a mín.)

0 0 Max 8760 6 612 1218 1824 24

Carga residCarga Nova CB



Agora Energiewende | Os custos de integração e a energia solar

52

Ao adicionar uma quantidade similar de eletricidade de novas 
usinas de base ao sistema elétrico (ver Figura 27), as variações 
na carga residual seguem exatamente as variações de carga, 
supondo a produção constante de energia pela nova usina de 
base. O “mercado” remanescente para as usinas existentes é, 
portanto, reduzido por uma constante ~ 20 GW em cada hora. 
Em contraste com o caso de se adicionar uma quantidade sig-
nificativa de energia solar fotovoltaica, a variação diária da 
carga residual é menor (variando apenas entre 30 e 50 GW 
durante a segunda-feira aqui descrita). A curva de carga resi-
dual durante todo o ano (à direita da Figura 27) apresenta um 
máximo mais baixo (~ 60 GW) e não apresenta valores negati-
vos, mesmo nas horas com a menor carga residual.

5.2.1.4 Adição de energia eólica e solar versus nova  
               carga de base
Para comparar os diferentes efeitos da adição de uma com-
binação de novas usinas de energia eólica e solar versus 
nova usina de base em mais detalhes, a Figura 28 ilus-
tra os principais impactos desses projetos para as curvas 
de carga diária e de carga residual. Essas curvas repetem 

mesma quantidade de eletricidade (durante todo o ano) pro-
duzida por uma nova usina de base.

No caso da adição de energia solar fotovoltaica, a carga resi-
dual durante uma segunda-feira de julho representaria seu 
mínimo diário durante o dia, próximo a 0 GW (assumindo 
que a demanda não reage ao novo tipo de fornecimento). A 
carga residual máxima ocorre no período noturno, de em 
torno de 60 GW. O “mercado” para as usinas existentes seria, 
portanto, significativamente reduzido durante as horas do 
dia, mas permaneceria inalterado durante as horas noturnas. 

Um olhar mais atento à curva de carga residual (lado direito 
da Figura 26) revela que, em tal cenário, a carga residual se-
ria negativa durante várias centenas de horas durante o ano, 
levando à redução de aproximadamente 1% da eletricidade 
produzida pela energia solar fotovoltaica (a menos que uma 
mudança estrutural no padrão de demanda seja percebida 
no momento em que 150 GW de energia solar fotovoltaica 
forem instalados). A carga residual mais elevada no ano con-
tinuaria a ser de cerca de 80 GW.

Efeito da adição de energia eólica e solar fotovoltaica ou capacidade de geração na base de um sistema elétrico Figura 28
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e solar FV27  (a maior demanda residual no lado esquerdo da 
curva é menor). Uma segunda diferença é a redução despro-
porcionalmente grande na demanda de base (a área coberta 
pela curva de carga residual no lado direito é mais reduzida 
do que no lado esquerdo), levando a uma mudança da de-
manda de base para demanda de mérito médio e de carga de 
pico. Os efeitos de custo dessas duas diferenças serão discu-
tidos em detalhes na seção 5.3.

5.2.2  Principais sensibilidades no sistema analisado
O esforço para quantificar os custos de integração deve 
começar com uma análise dos efeitos técnicos, que depen-
dem em grande parte do sistema elétrico específico que está 
sendo considerado. Apresentamos a seguir os fatores mais 
importantes que influenciam essa análise técnica. Embora 
muitos parâmetros dependam diretamente do caso espe-
cífico analisado − e, portanto, provavelmente sejam me-
nos controversos −, outros parâmetros podem depender em 
grande parte de suposições sobre o futuro − e podem, por-
tanto, ser mais controversos, especialmente se se referirem a 
um futuro distante.

5.2.2.1 Os efeitos do aumento dos níveis de penetração
Em níveis de penetração renováveis mais elevados, os efei-
tos na carga residual da adição de energia eólica e solar 
fotovoltaica em comparação com a adição de novas usinas 
de base tornam-se cada vez mais divergentes. A Figura 29 
ilustra o impacto da adição de uma quantidade crescente de 
nova eletricidade a um sistema elétrico existente. Os gráfi-
cos mostram efeitos típicos em um sistema elétrico do norte 
da Europa quando novas capacidades que produzem 25%, 
50% ou 75% da demanda total de eletricidade são adiciona-
das como usinas eólicas e solares (gráfico superior) ou como 
novas usinas de base (gráfico inferior). Essa ilustração dos 
efeitos assume que os padrões de demanda de eletricidade 
permanecem inalterados ao longo do tempo em que a nova 
capacidade é adicionada e ignora a existência de outra gera-
ção potencialmente inflexível.

27 A adição de energia eólica e solar fotovoltaica também 
pode reduzir o requisito de capacidade de pico, 
embora normalmente não no mesmo grau.

os exemplos dados anteriormente (Figuras 26 e 27), embora 
em vez de uma alta penetração de energia solar fotovoltaica 
apenas uma combinação de energia renovável variável seja 
representada,26 e uma representação gráfica diferente é usada.

No caso de adicionar nova carga de base (gráficos mais baixos 
na Figura 28), a carga residual é reduzida constantemente, 
levando a um deslocamento descendente paralelo na carga re-
sidual diária, bem como nas curvas anuais de carga residual. 
No caso da nova capacidade eólica e solar fotovoltaica (grá-
ficos superiores na Figura 28), a carga é reduzida apenas nas 
horas em que o sol está brilhando ou o vento está soprando. 
Como isso não é necessariamente na hora da maior demanda, 
a maior carga residual dentro do ano pode ser a mesma que a 
maior carga antes de adicionar energia eólica e solar fotovol-
taica. Devido à ocorrência de períodos com grandes quanti-
dades de energia eólica ou insolação (como ilustrado no caso 
extremo da fotovoltaica solar citado), a quantidade de horas 
com carga residual muito baixa, ou mesmo negativa, pode 
aumentar. A forma da duração da carga residual não é apenas 
deslocada para baixo, mas também inclinada no sentido horá-
rio, em comparação com o deslocamento descendente paralelo 
no caso de nova carga de base.

Ao considerar os efeitos em um parque de usinas existentes, 
a principal semelhança é que a utilização das outras usinas 
é reduzida em ambos os casos. Uma primeira diferença é a 
menor necessidade de capacidade de pico no caso de nova 
geração de base, em comparação com o caso de nova eólica 

26  Todas as análises adicionais apresentadas nesta seção são 
baseadas em uma simulação detalhada da entrada variável 
de energia renovável na Alemanha para o ano 2030, usando 
dados meteorológicos reais de 2011. Esses dados estão 
disponíveis para cada hora do ano dentro do arquivo de Excel 
que acompanha esta publicação e é descrito em Fraunhofer 
IWES (2015). Como as simulações incluem certas parcelas 
de hidrelétricas inflexíveis, bem como parcelas inflexíveis 
de geração de energia por biomassa, a terminologia “energia 
renovável variável” seria mais precisa do que “eólica e solar 
fotovoltaica” − a última das quais é usada a seguir, uma vez 
que a energia eólica e a energia solar fotovoltaica representam 
mais de 85% da energia renovável variável na Alemanha.
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a carga residual é reduzida constantemente (paralelamente 
deslocada para baixo em vez de inclinada no sentido horário 
no caso eólica e solar), o corte aparece apenas em níveis de 
penetração muito mais altos e em menor grau.

A Figura 30 fornece uma análise mais detalhada das di-
ferenças de adição de energia eólica e solar fotovoltaica 
versus nova carga de base na Alemanha, com base nos 
dados de Fraunhofer IWES (2015) e assumindo que não há 
adaptação dos padrões de demanda de energia. Com 25% 
de penetração, as diferenças entre os dois casos são bem 
pequenas. A uma taxa de penetração de 50%, a diferença 
se torna aparente nas horas extremas − com carga resi-
dual máxima mais alta e carga residual mínima mais baixa 
quando energia eólica e solar fotovoltaica são adicionadas. 
Em um sistema elétrico real com 50% de energia eólica e fo-
tovoltaica, isso exigiria mais capacidade de pico ou flexibi-
lidade de demanda para as horas de alta carga residual, bem 

parte dos custos é acumulada durante a construção da usina 
(custos de investimento), independentemente de seu uso.

A extremidade esquerda do gráfico superior mostra que 
mesmo níveis muito altos de energia eólica e solar não redu-
zem significativamente a carga de pico, pelo menos não no 
caso de um sistema elétrico do norte da Europa. A extremi-
dade direita do gráfico ilustra a ocorrência de corte de ener-
gias renováveis (isto é, carga residual torna-se negativa em 
algumas horas do ano), que começa a ser relevante a níveis de 
penetração de cerca de 50% de energia eólica e solar fotovol-
taica e se torna significativa a níveis de penetração de 75%.

A extremidade esquerda do gráfico inferior ilustra como a 
carga residual mais alta é continuamente reduzida no caso 
de uma parcela crescente da nova capacidade de base. Se-
melhante ao caso da adição de energia eólica e solar foto-
voltaica, o corte (curtailment) da nova capacidade de base 
aparece em altas taxas de penetração.28 No entanto, como 

28   O entendimento do curtailment usado aqui é o de uma 
produção potencial de energia que excede a demanda em uma 
determinada hora. Embora isso às vezes seja aplicado apenas 
ao caso de novas usinas eólicas e solares, ele pode ser aplicado 
igualmente a novas usinas de linhito ou nucleares, cuja maior 
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Efeitos da penetração crescente de energia eólica e solar versus nova carga de base sobre a carga residual Figura 29
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de edifícios) são um excelente exemplo de como a demanda 
de pico de eletricidade e a produção de energia solar fotovol-
taica podem ser correlacionadas. Correlações semelhantes 
podem ocorrer em países com maior demanda por aqueci-
mento elétrico em dias frios e com muito vento.

A Figura 31 ilustra o efeito dessa correlação na curva de 
carga residual (gráfico superior). Em contraste com o exem-
plo do pior caso (gráfico inferior), a carga residual máxima é 
reduzida. Em um sistema elétrico real, menos capacidade de 
pico seria necessária e a utilização média das outras usinas 
pode aumentar ao invés de diminuir. Carga residual nega-
tiva (ou curtailment) pode, nesse caso, não aparecer até ní-
veis de penetração extremamente altos.

5.2.4  Os efeitos de uma combinação de produção de  
            energia solar e eólica
Produção de energia eólica e solar fotovoltaica depende da 
quantidade de vento soprando e da intensidade da insola-
ção em uma determinada hora. Enquanto interações entre 
esses dois fenômenos certamente existem, os dois fenôme-

como opções de flexibilidade para evitar curtailment (ou a 
aceitação de tal). 

Diferenças significativas aparecem em uma taxa de pene-
tração de 75%. Numa perspectiva de longo prazo, essa di-
ferença provavelmente resultaria em uma combinação de 
usinas de custo-ótimo significativamente diferente − ou 
seja, mais usinas de energia de pico e mérito médio no caso 
de energia eólica e solar −, bem como mais dificuldade em 
evitar (ou aceitar) curtailment.

5.2.3   Correlação de eólica e solar com carga
É improvável que a produção de eletricidade a partir de 
energia eólica e solar fotovoltaica corresponda perfeita-
mente às mudanças na demanda de eletricidade do consu-
midor. Assim, enquanto a produção de energia eólica e solar 
fotovoltaica orientada pela demanda pode ser descartada, é 
possível conceber um certo nível de correlação entre a pro-
dução variável de energias renováveis e a demanda. Países 
com um clima quente e uma alta parcela da demanda de ele-
tricidade para resfriamento (por exemplo, ar condicionado 

Curva de carga residual após novas renováveis Curva de carga residual após novas carga de base

Efeitos da geração de energia eólica e solar versus nova geração de base na curva de carga residual na Alemanha Figura 30
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5.2.4.1  Discussão suplementar: a combinação ótima de  
              custos de energia eólica e solar
Quando se discute a combinação ideal de custo de tec-
nologias de energia renovável, o efeito na curva de carga 
residual é frequentemente considerado um fator-chave. 
Tal comparação de efeitos indiretos pode ser relevante ao 
considerar combinações de tecnologia de longo prazo (por 
exemplo, se um sistema 100% renovável consiste em 75% 
de energia eólica ou 75% de energia solar) e ainda mais em 
sistemas pequenos e isolados. No entanto, a análise de um 
grande sistema em mercados interconectados, como o sis-
tema elétrico da Alemanha, pode concluir que tais efeitos 
não são relevantes para ações de menor penetração (diga-
mos, 30% eólica e solar), como diferenças no custo nivelado 
de eletricidade entre fontes renováveis podem ser muito 
mais relevantes do que os efeitos indiretos causados por 
mudanças na curva de carga residual (ver Consentec 2013).

5.2.5   O efeito de opções de flexibilidade
A demanda por eletricidade depende em grande parte do 
comportamento do consumidor (por exemplo, padrões de 

nos não estão perfeitamente correlacionados entre si. Na 
Europa Central, a geração solar e a geração eólica são apro-
ximadamente não correlacionadas. Portanto, uma combi-
nação de energia produzida por eólica e solar fotovoltaica 
sempre fornecerá uma geração mais equilibrada do que 
apenas uma tecnologia.

A Figura 32 ilustra o efeito na curva de carga residual 
quando uma parcela de 25% de energia solar fotovoltaica 
é adicionada, em contraste com o efeito da adição de uma 
combinação de energia eólica e solar fotovoltaica produ-
zindo uma quantidade equivalente de eletricidade. O mais 
impressionante é a diferença no lado direito do gráfico, 
durante as horas com a menor carga residual. Ao adicionar 
apenas energia solar fotovoltaica, ocorrem significativa-
mente mais horas em que a carga residual é muito baixa ou 
mesmo negativa. A razão óbvia é que a participação de 25% 
de energia solar fotovoltaica é produzida apenas durante as 
horas de sol − enquanto a combinação de 25% é produzida 
durante horas com sol e/ou vento e, portanto, distribuída de 
maneira mais uniforme.

Efeitos da correlação entre geração eólica e solar e a demanda de eletricidade Figura 31
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nais). Os sistemas de armazenamento são, provavelmente, 
a opção de flexibilidade mais conhecida e direta, e in-
cluem hidrelétricas, baterias de íons de lítio de pequena 
escala e power-to-gas. A capacidade adicional de inter-
ligação (por exemplo, ligando a Alemanha e a Noruega) e a 
flexibilidade adicional do lado da demanda (por exemplo, 
uma fábrica de aço que utiliza soldadura por arco elétrico 
em momentos de preços baixos da eletricidade) têm efei-
tos muito semelhantes.

Como descrito, mudanças na curva de carga ocorrem quando 
se adiciona nova capacidade eólica e solar fotovoltaica em 
comparação com a adição de nova capacidade de base. Em 
ambos os casos, a flexibilidade adicional ajuda a integrar 
taxas de penetração especialmente mais altas e a reduzir o 
custo de atender à demanda por eletricidade. Uma combina-
ção ótima de opções de flexibilidade dependerá em grande 
parte do padrão de carga, bem como do padrão de geração da 
respectiva tecnologia (ou seja, energia eólica/solar fotovol-
taica ou carga de base), e do respectivo custo para construir e 
operar opções de flexibilidade.

demanda de eletricidade nos domicílios, no comércio e na 
indústria). A fim de reduzir o custo do fornecimento de 
eletricidade para atender a essa exigência, várias medi-
das foram introduzidas nas últimas décadas como com-
plemento à construção de novas usinas. Hidrelétricas 
reversíveis foram construídas; sistemas elétricos den-
tro e entre países foram conectados; e incentivos foram 
fornecidos aos clientes de eletricidade para mudar seus 
padrões de consumo dos horários de pico para os horários 
fora de pico. Tais medidas são hoje muitas vezes chama-
das de opções de flexibilidade.

A Figura 33 ilustra o efeito de tais opções de flexibilidade 
na curva de duração da carga residual. A carga residual é 
reduzida durante os períodos de alta carga residual, re-
duzindo a necessidade de capacidade de pico (e economi-
zando custos que surgiriam em outras opções alternativas 
para atender à demanda de pico, como as turbinas a gás). 
Ao mesmo tempo, a carga residual é aumentada durante 
os períodos de baixa carga residual, permitindo uma 
maior utilização de usinas com menores custos (margi-
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Curvas de carga residual com diferentes combinações tecnológicas Figura 32
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O tipo de capacidade adicionada leva a dois tipos de im-
pactos divergentes na curva de carga residual. Primeiro, 
quando capacidade eólica e solar fotovoltaica é adicionada, 
é necessária uma capacidade despachável total maior do 
que quando nova carga de base é adicionada. Em segundo 
lugar, quando a capacidade de energia eólica e solar foto-
voltaica é adicionada, maiores mudanças na carga residual, 
distantes da carga de base para mérito médio e carga de 
pico, são experimentadas.

Essas diferenças têm um efeito duplo nos custos de for-
necimento de carga residual. Primeiro, há uma neces-
sidade maior de capacidade de usinas residuais quando 
mais energia solar e fotovoltaica são adicionadas. (No 
exemplo da Figura 35, 50% de energias renováveis reque-
rem cerca de 20 GW de capacidade residual a mais do que 
se fossem adicionados 50% de nova carga de base). Como 
consequência, maiores custos específicos de capital ocor-
rem para a geração residual, devido à menor utilização 
média das capacidades instaladas. Em segundo lugar, com 
uma maior participação de energia produzida por usinas 
de mérito médio e carga de pico, há uma redução na con-
tribuição das usinas de base. Isso leva a um aumento nos 
custos específicos de geração (EUR/MWh) sempre que es-
ses custos forem mais altos para centrais de mérito médio 
e carga de pico do que para usinas de base.

Uma abordagem intuitiva para quantificar os custos do 
primeiro efeito pode ser chamada de abordagem de backup. 
Tal abordagem visa apenas identificar a capacidade adi-
cional (e seus custos) necessária quando a energia eólica e 
a energia solar fotovoltaica são adicionadas em compara-
ção com a adição de nova capacidade de base. No entanto, 
essa abordagem negligencia os efeitos de custo envolvi-
dos na utilização diferente de tais usinas de energia de 
backup e, portanto, não é apropriada para a quantificação. 
No entanto, para fins de ilustração, tal cálculo será apre-
sentado na seção 5.3.2.

A fim de capturar o efeito tanto na quantidade de ca-
pacidade necessária como nas mudanças na utilização 
dessa capacidade, é necessária uma abordagem dife-
rente. Tal abordagem pode ser chamada de abordagem 

5.2.6   Os efeitos da eletrificação
Espera-se que as ambições de longo prazo para reduzir 
as emissões de dióxido de carbono na Europa (e em mui-
tas outras partes do mundo), bem como os esforços para 
reduzir as dependências de importação, levem a uma 
mudança de combustível no sistema energético, além de 
utilização de tecnologias livres de carbono, como a eólica, 
a solar fotovoltaica e a nuclear, substituindo cada vez 
mais os combustíveis fósseis. Provavelmente, os exem-
plos mais relevantes são os veículos elétricos (que repre-
sentam uma mudança da gasolina para a eletricidade) e 
novas aplicações de aquecimento (que usam bombas de 
calor em vez de gás natural). Visões de longo prazo in-
cluem a produção de combustíveis e produtos químicos 
via power-to-gas e outras aplicações.

A Figura 34 ilustra os efeitos que tal mudança de com-
bustível para a eletrificação têm sobre a curva de carga 
residual. Esse número pressupõe que as novas aplica-
ções entrem como consumidores flexíveis de eletrici-
dade. A demanda de pico, portanto, não é aumentada, mas 
a demanda aumenta em momentos de baixa carga resi-
dual quando a energia eólica e a energia solar fotovoltaica 
(ou nova carga de base) estão disponíveis. Como os novos 
consumidores usarão a eletricidade na realidade é cer-
tamente difícil de prever e dependerá em grande parte de 
como as regulamentações e os mercados serão desenhados.

5.3 Análise econômica dos efeitos sobre a  
       utilização de usinas existentes

A subseção anterior enfocou os impactos técnicos que as 
energias renováveis variáveis têm sobre outras usinas do 
sistema. Esta segunda parte focará na avaliação econômica 
desses efeitos.

5.3.1  Introdução à análise do custo de utilização  
           reduzida de usinas elétricas
A Figura 35 fornece uma visão geral das diferenças entre a 
adição de energia eólica ou solar ou nova capacidade de base 
em um sistema elétrico. Ela ilustra os principais drivers de 
custos na geração residual, bem como duas abordagens pos-
síveis para quantificar os efeitos nos custos de integração. 
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Efeitos da eletrifi cação fl exível na carga residual Figura 34
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Efeitos da fl exibilidade na curva de duração da carga residual Figura 33
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nativa (300 TWh) de nova capacidade de base.29  Supondo 
que esse backup seria fornecido por novas turbinas a gás 
de ciclo aberto (OCGT) a um custo de 300 a 500 EUR/kW, 
isso resultaria em custo de 0,6 a 1 bilhão de EUR por ano, 
ou aproximadamente 2 EUR/MWh de eletricidade pro-
duzida por energia eólica e solar fotovoltaica. Assumindo 
que a capacidade de backup necessária seria fornecida 
por antigas turbinas a gás de ciclo combinado (ou antigas 
usinas de carvão), para as quais o custo de investimento 
não seria pago, mas apenas o de manter as usinas dispo-
níveis para o sistema, o custo seria de 0,4 bilhões de euros 
por ano, ou aproximadamente 1 EUR/MWh de energia 
eólica e solar fotovoltaica. Com base nas premissas rela-
cionadas a tecnologias e mercados, os resultados podem 
ser maiores (por exemplo, supondo que o custo para OCGT 
seja mais alto ou que CCGTs seriam usadas) ou menores 

29 Aproximação realista baseada no cálculo realizado com dados 
de Fraunhofer IWES (2015) (veja também a seção 5.2.2).

de “efeito de utilização” e é apresentada na seção 5.3.3. 
Embora esse método tenha como objetivo melhorar a 
avaliação comparativa de diferentes tecnologias, ele foi 
questionado por várias partes interessadas e levou a de-
bates controversos.

5.3.2  Uma abordagem a NÃO seguir: calcular os custos  
            de backup
Como explicado, quantificar os efeitos de requisitos de 
backup adicionais necessários devido à adição de capaci-
dade eólica e solar fotovoltaica (em comparação com a adi-
ção de nova capacidade de base) pode parecer intuitivo, mas 
não é uma maneira apropriada para capturar os efeitos de 
custo relevantes. Tal cálculo é, de qualquer forma, apresen-
tado aqui, para fins de ilustração.

Como exemplo, presume-se que a adição de 300 TWh de 
energia eólica e solar fotovoltaica na Alemanha (~ 50 % da 
demanda de eletricidade) requeira 20 GW a mais de capa-
cidade de backup, em comparação com uma adição alter-

Curva de carga residual após novas cargas de base

Principais diferenças, drivers de custos e abordagens de cálculo 
para analisar os efeitos de custos na geração de energia residual Figura 35

Ilustração própria * Incluindo combustíveis e custos externos.
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interessadas e levado a debates controversos. Discutiremos 
essa abordagem a seguir.

A abordagem é baseada na metodologia apresentada na 
seção 2.4 e requer o cálculo do custo de geração resi-
dual em dois cenários: (1) um cenário sem adição de 
nova capacidade e (2) um cenário no qual nova capaci-
dade é adicionada (o que pode ser nova eólica e solar ou 
carga de base). Os custos de geração residual específi-
cos no primeiro cenário (EUR/MWh) são multiplicados 
pela geração residual (TWh) no segundo cenário. Esse 
valor representa os custos (€ bi) da eletricidade residual 
no segundo cenário, se o custo específico da eletrici-
dade for resultante da combinação de geração do pri-
meiro cenário. Esse resultado é então subtraído do custo 
real de fornecimento de eletricidade no segundo cenário. 
A diferença é dividida pela quantidade de nova geração 
adicionada no sistema (eólica e solar, ou carga de base). 
Esse valor é o custo específico do “efeito de utilização” 
por unidade de energia eólica e solar (veja o exemplo nu-
mérico na Figura 11, seção 2.4).

(por exemplo, assumindo que o gerenciamento pelo lado 
da demanda competiria a um custo menor).

Embora esses números sejam apenas ilustrativos, eles aju-
dam a enfatizar que quantificar o custo de "backup" sozinho, 
sem considerar a utilização de todo o parque de usinas, é 
enganoso e não captura pontos-chave da discussão rela-
tiva aos "custos da integração". Como mostrado neste cálculo, 
os custos de "backup" – ou seja, os custos necessários para 
manter capacidade suficiente dentro do sistema a fim de ga-
rantir sua adequação – não são significativos per se, mas os 
custos associados à utilização reduzida dos ativos existentes 
podem ser maiores. Isso será discutido na próxima seção. 

5.3.3  Uma abordagem para quantificar o “efeito de 
           utilização”
Uma possível abordagem para quantificar os efeitos que o 
acréscimo de nova capacidade terá sobre as usinas rema-
nescentes pode ser chamada de “efeito de utilização”. Embora 
esse método vise melhorar a avaliação comparativa de di-
ferentes tecnologias, tem sido questionado por várias partes 

Cálculo dos custos de backup - uma abordagem a não seguir Figura 36

* Assumindo custos de investimento de 300 - 500 EUR/kW e despesas operacionais fi xas de 2% ao ano para turbinas a gás de ciclo aberto. 
** Assumindo uma central de ciclo combinado depreciada com custo operacional de 20 EUR/kW por ano.
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do debate sobre custos de integração. A abordagem assume 
que toda a carga residual seria fornecida por apenas um tipo 
de tecnologia (apenas usinas de linhito, nuclear ou a gás). 
Os cálculos são realizados com base nos dados históricos de 
carga e uma simulação da produção de usinas de energia eó-
lica e solar na Alemanha, ambas descritas detalhadamente em 
Fraunhofer IWES (2015). Assumimos um nível de penetração 
cumulativo de até 50% e, para fins ilustrativos, o comparamos 
com um cenário de 0% de energia eólica e solar.

A Figura 37 ilustra os resultados dos cálculos, dependendo da 
tecnologia assumida para atender à carga residual e à taxa de 
penetração de energia eólica e solar. Os resultados mostram 
as grandes diferenças no “efeito de utilização” dependendo da 
usina termelétrica que é assumida nesse sistema teórico resi-
dual de uma tecnologia. O maior valor resultante é obtido assu-
mindo que todo o sistema consistiria em novas usinas de linhito 
(considerando integralmente a anuidade do investimento ini-
cial), com cálculos do “efeito de utilização” variando até 27 EUR/
MWh por unidade de eólica e solar fotovoltaica adicionada. Ao 
assumir que todo o sistema consistiria apenas em novas usi-
nas de energia CCGT acionadas a gás, a quantificação do efeito 
de utilização no mesmo sistema resultaria em valores signifi-
cativamente menores de até 10 EUR/MWh, e assumindo um 
sistema de apenas novas usinas de energia OCGT, em valores de 
até 5 EUR/MWh. Não foi realizada uma quantificação do valor 
resultante no caso de um sistema constituído apenas de usinas 
nucleares, uma vez que não estavam disponíveis dados adequa-
dos para estimar os custos de investimento nessas usinas. Como 
a estrutura de custos é comparável à das usinas a linhito (alto 
custo de investimento inicial e baixo custo operacional), pode-
-se esperar que tais cálculos renderiam resultados semelhantes 
àqueles que usam usinas de linhito como base.

A grande diferença nos resultados é impulsionada pelos dife-
rentes custos de capital para as usinas necessárias para atender 
à carga residual. Assumir uma tecnologia com um alto custo de 
investimento inicial (por exemplo, linhito com um custo fixo de 
aproximadamente 200 EUR/kW/ano) levará a resultados sig-
nificativamente maiores do que assumir uma tecnologia com 
custo de investimento muito baixo (por exemplo, OCGT com um 
custo fixo de aproximadamente 40 EUR/kW/ano).

O restante desta seção é dedicado a descrever os resultados 
obtidos aplicando essa abordagem para quantificar os custos 
de integração observados em diferentes sistemas elétricos 
sob várias suposições e perspectivas. O objetivo dessa dis-
cussão é contribuir para uma melhor compreensão de como 
alguns cálculos desse componente de custo de integração 
produzem resultados muito altos, enquanto outros produzem 
resultados muito baixos – ou mesmo negativos –, até quando 
se analisam o mesmo sistema e situação.

Os dois principais drivers de custos e desafios na quanti-
ficação serão discutidos em detalhes em duas subseções 
quantitativas separadas.30 A primeira subseção enfocará o 
papel dos custos de capital como um driver de maiores cus-
tos de integração. Isso será baseado em um experimento de 
reflexão altamente simplificado com um sistema de uma e 
duas tecnologias (5.3.4).

A segunda seção (5.3.5) se concentrará em como a mudança 
da carga de base para mérito médio e geração de pico opera 
como um driver de custos. Essa discussão é baseada em um 
sistema de três tecnologias mais elaborado. As duas discus-
sões quantitativas são reforçadas por uma discussão quali-
tativa de diferentes formas de contabilizar as mudanças no 
sistema elétrico, que são difíceis de capturar com o conceito 
de curvas de carga residual.

5.3.4  Quantificação dos efeitos da menor utilização do  
           capital investido em outras usinas

5.3.4.1 Cálculos para um sistema de uma tecnologia
O cálculo de custos de integração em um sistema de tecno-
logia única, embora obviamente irrealista, é relativamente 
fácil e pode ser suficiente para ilustrar aspectos essenciais 

30 A análise realizada é baseada em uma ferramenta do Excel e pode 
ser enviada ao leitor mediante solicitação (escreva um e-mail 
para info@agora-energiewende.de). Essa ferramenta permite 
experimentos de raciocínio para diferentes sistemas de uma, 
duas ou três tecnologias, com base em simulações para geração 
e carga variável de energia renovável na Alemanha, na França e 
na região Pentalateral (Alemanha, França, Benelux, Reino Unido, 
Áustria e Suíça). No modo expert, todas as suposições relativas 
a custos de tecnologia e combustível podem ser modificadas.
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plo, em sistemas com capacidade de energia solar signi-
ficativa e demanda de ar condicionado), conforme discu-
tido na seção 5.1.

5.3.4.2 Cálculos baseados em um sistema de duas 
               tecnologias
Na realidade, é improvável que um sistema elétrico seja 
composto apenas de usinas de base (linhito ou nuclear, 
sendo usadas também para fornecer energia de pico) ou 
usinas de carga pico (por exemplo, OCGT sendo usada 
para fornecer carga de base). Portanto, estendemos 
nosso “experimento teórico” para um sistema de duas 
tecnologias, a fim de ilustrar o impacto que ele tem na 
quantificação do “efeito de utilização”. Supomos que a 
segunda tecnologia é uma turbina a gás de ciclo aberto, 
representando uma capacidade típica de carga de pico 
que pode ser adicionada em qualquer sistema elétrico 
em um curto período de tempo. Com base em uma esti-
mativa aproximada da capacidade controlável disponível 
para cobrir o pico de carga no sistema elétrico alemão, 
são assumidos 30 GW desse tipo de usina.

Em níveis de penetração muito baixos, os cálculos de 
custo de integração geram valores negativos. Isso é im-
pulsionado pelo fenômeno de algumas usinas de ener-
gia eólica e solar gerarem durante os períodos de pico 
de demanda, reduzindo assim a capacidade restante da 
usina necessária. Com base nos custos de capital assu-
midos das outras usinas do sistema, isso pode levar a eco-
nomias bastante grandes, de aproximadamente -12 EUR/
MWh quando a utilização da central elétrica de linhito é 
evitada, ou a economias bastante reduzidas, de aproxi-
madamente -5 EUR/MWh quando se evita a utilização de 
turbinas a gás de ciclo aberto.31  Embora esse efeito seja 
bastante insignificante nos sistemas elétricos do norte 
da Europa, isso pode não ser verdadeiro para sistemas 
em que existe correlação significativa entre produção de 
energia renovável e demanda de eletricidade (por exem-

31 Esse fenômeno pode ter levado a um mal-entendido em análises 
muito precoces sobre o tema na Alemanha durante a década 
de 1980, quando concluíram que aproximadamente 4% da 
energia eólica e solar são a contribuição máxima que essas 
tecnologias podem fornecer ao sistema elétrico alemão.

Custo da interação entre as energias renováveis variáveis e as usinas de energia residuais (“efeitos de utilização”) – 
dependendo da tecnologia (em um experimento para fi ns de raciocínio teórico para um sistema de tecnologia única)      Figura 37

Ilustração própria * Exemplo da Alemanha, adição de até 50% de eólica e solar fotovoltaica.
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ximos de zero está disponível, o “efeito de utilização” cal-
culado é de apenas 3 EUR/MWh.

5.3.4.3 Discussão suplementar: custos marginais
              versus custos médios
Em debates políticos sobre diferentes caminhos para o de-
senvolvimento do sistema elétrico, a discussão tende a se 
concentrar nas implicações gerais de ir de uma dada situ-
ação X para uma das várias situações possíveis Y ou Z no 
futuro. No quadro da quantificação do "efeito de utilização", 
isso conduz naturalmente à comparação dos efeitos totais 
que ocorrem entre a situação X e o respectivo estado futuro 
Y ou Z, e dividindo esses efeitos pela quantidade de eletri-
cidade adicionada entre eles. Isso fornece uma indicação do 
efeito do custo médio de cada unidade adicional de energia 
eólica e solar fotovoltaica no percurso de X a Y.

Tal abordagem pode diferir significativamente da que é comu-
mente aplicada na teoria econômica, onde os custos médios en-
tre um ponto no tempo X e Y não são o foco da análise, mas sim a 
mudança marginal de se adicionar uma unidade extra de ener-
gia eólica e solar fotovoltaica no ponto no tempo X ou Y.

A Figura 39 ilustra a diferença nos resultados da análise 
quando os custos médios ou os custos marginais são calcula-
dos. Para fins ilustrativos, esse cálculo baseia-se novamente 
no primeiro experimento de raciocínio, assumindo um sis-
tema de uma tecnologia, e apresenta os dois casos extremos, 
ou seja, um sistema apenas com novas usinas de linhito ou um 
sistema composto apenas por novas usinas de energia OCGT. 
Com base em um sistema que consiste apenas em novas usi-
nas de linhito, o custo marginal da adição de energia eólica e 
solar fotovoltaica pode aumentar para 50 EUR/MWh, quase o 
dobro do custo médio com 50% de penetração de eólica e fo-
tovoltaica, que é de 27 EUR/MWh. O mesmo efeito ocorre em 
um nível muito mais baixo quando se compara o custo margi-
nal e o custo médio da adição de energia eólica e solar fotovol-
taica em um novo sistema de usinas OCGT. Eles variam nesse 
caso entre 5 e 10 EUR/MWh.

Para uma comparação ilustrativa, também calculamos 
o efeito de utilização da adição de novas usinas de base 
ao sistema de uma tecnologia que consiste em usinas de 

A Figura 38 apresenta os resultados dos cálculos, dependendo 
da combinação de tecnologias somadas e da taxa de penetra-
ção de energia eólica e solar. Para comparação, os resultados 
do experimento de raciocínio anterior são incluídos no grá-
fico, representando os casos de um sistema de uma tecnologia 
consistindo de linhito (linha azul superior) ou a gás de CCGT 
(linha rosa superior). Assumindo que uma tecnologia de pico 
de energia está disponível (por exemplo, 30 GW de OCGT a 
gás), os resultados da quantificação do "efeito de utilização" 
são reduzidos em aproximadamente 50%, tanto no caso do 
linhito (linha azul mais baixa) como no caso de CCGT (linha 
rosa inferior), em comparação com o modelo de uma tecnolo-
gia. Com uma penetração de 50% de energia eólica e solar fo-
tovoltaica, o “efeito de utilização” quantificado cai de 27 EUR/
MWh para 12 EUR/MWh no caso do linhito como tecnolo-
gia de base, e de 10 EUR/MWh para 5 EUR/MWh no caso de 
CCGT a gás como uma tecnologia de base.

A diferença entre os sistemas de uma e duas tecnologias é 
impulsionada pelo fenômeno de que, com o aumento das 
taxas de penetração de energia eólica e solar, os picos mais 
altos na demanda residual ocorrem apenas durante pou-
cas horas por ano (ver seção 5.2). Enquanto o modelo de uma 
tecnologia pressupõe que o linhito ou a usina CCGT cobri-
ria de forma irreal esses picos extremos, o sistema de duas 
tecnologias pressupõe que esses picos seriam cobertos de 
forma mais eficiente em termos de custo pelas turbinas a gás 
de ciclo aberto.

Para ilustrar a importância de como o sistema é definido 
e a perspectiva aplicada, uma linha pontilhada adicional 
é incluída na Figura 38. Essa linha descreve os resulta-
dos de um sistema de duas tecnologias em que a carga de 
base é fornecida por nova CCGT e a carga de pico é for-
necida por turbinas a gás de ciclo aberto depreciadas, a 
última das quais representa uma tecnologia praticamente 
sem custos de capital. Com base na perspectiva adotada 
no cálculo dos custos de integração, tal tecnologia pode 
aparecer nos cálculos de sistemas elétricos na forma de 
interconexões com países vizinhos, quando se considera 
apenas o preço pago pela importação de eletricidade (que 
será discutido mais adiante na seção 2). Ao assumir que 
uma tecnologia de pico de energia com custos anuais pró-
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Custo da interação entre as energias renováveis variáveis e as usinas residuais de energia 
(“efeitos de utilização”) – diferenças entre um sistema de uma e duas tecnologias (experimento de raciocínio) Figura 38

Ilustração própria * Exemplo da Alemanha, adição até 50% de energia eólica e solar fotovoltaica.
** Supondo que 30 GW de OCGT estejam disponíveis como tecnologia de carga de pico.

30

25

20

15

10

5

0

-5

-50%

-50%

[E
U

R
/M

W
h]

Somente linhito

Linhito + OCGT

Somente CCGT

CCGT + OCGT

CCGT + OCGT 
depreciadas10% 20% 30% 40% 50 %

Quantifi cação do “efeito de utilização” em diferentes 
parcelas de penetração de eólica e solar fotovoltaica*

Suposição de duas 
tecnologias (carga 
de base e pico**)

Resultados dos experimentos 
de raciocínio

•  “Efeito de utilização” 
em um sistema de 
duas tecnologias é sig-
nifi cativamente menor 
do que em um sistema 
com tecnologia única.

•  Assumindo como 
existente, a capaci-
dade de carga de pico 
depreciada reduz o 
“efeito de utilização” 
em ambos os casos.

Custo da interação entre as energias renováveis variáveis e as usinas residuais (“efeitos de utilização”) – 
diferenças na quantifi cação dos valores “marginais” versus “médios” Figura 39

Ilustração própria * Exemplo da Alemanha, adição de até 50% de eólica e solar fotovoltaica, ou nova capacidade de carga de base.
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das usinas residuais, não é suficiente para quantificar o 
efeito de uma mudança da carga de base para mérito médio 
e carga de pico, o que é necessário para ilustrar como dife-
rentes considerações de efeitos externos podem ter sobre 
os resultados. Para realizar tal análise, é necessário pelo 
menos um sistema de três tecnologias, com uma tecnologia 
servindo a carga de base, uma tecnologia servindo o mérito 
médio e uma tecnologia que atende a demanda de pico.

5.3.5.1  Antecedentes teóricos: provisão de demanda  
              de eletricidade com custo otimizado
Ao analisar um sistema de três tecnologias, a contribui-
ção das diferentes tecnologias para a capacidade total é um 
parâmetro importante. Uma abordagem comumente usada 
para determinar uma parcela de oferta com custo benefício 
otimizado para cada tecnologia dada uma curva de carga re-
sidual específica é apresentada nesta seção (Figura 40).

Primeiro, o custo nivelado de eletricidade produzida pelas 
diferentes tecnologias de usinas disponíveis é calculado em 
função da utilização anual (de 1 a 8.760 horas). Os principais 
fatores considerados neste cálculo são os custos de investi-
mento (calculados como custos anuais ), outros custos fixos 
anuais, bem como os custos que dependem diretamente dos 
níveis de utilização, incluindo combustível e custos opera-
cionais variáveis. 

Conforme os custos são definidos, as externalidades nega-
tivas (por exemplo, custos de saúde e ambientais, custos de 
adaptação à mudança climática ou de um acidente nuclear) 
podem ser ignoradas ou precificadas (com valores esperados 
atuais ou futuros) com base em várias abordagens.

No exemplo apresentado aqui, três tecnologias são conside-
radas para o sistema elétrico alemão: linhito, turbinas a gás 
de ciclo combinado (CCGT) e turbinas a gás de ciclo aberto 
(OCGT). Com base nas curvas de custo resultantes dos cál-
culos descritos anteriormente, a tecnologia de custo mais 
baixo pode ser determinada para qualquer número de horas 
de carga total, bem como as horas de carga total durante as 
quais ocorre uma mudança na tecnologia de custo otimi-
zado. No exemplo apresentado, linhito é a tecnologia de 

linhito: a uma taxa de penetração de 50%, o custo marginal 
da integração de novas usinas de base atinge 19 EUR/MWh 
(neste nível de penetração, os custos médios são nova-
mente ~ 50% mais baixos).

5.3.4.4 Resumo das conclusões sobre o papel dos 
              custos de capital
Para evitar interpretações errôneas, deve-se enfatizar que 
os modelos teóricos apresentados nas seções anteriores es-
tão longe de serem apropriados para a análise de sistemas 
elétricos reais e para esclarecer debates políticos. No en-
tanto, os cálculos geram quatro insights principais:

Primeiro, o “efeito de utilização” ocorre quando se adiciona 
energia eólica e solar fotovoltaica a um sistema elétrico (na 
ausência de uma resposta estrutural na demanda de eletrici-
dade), independentemente das premissas sobre a tecnologia 
disponível: a utilização média da capacidade requerida é re-
duzida, levando a um aumento dos custos da carga residual.

Em segundo lugar, a quantificação do “efeito de utilização” 
depende em grande parte dos custos de capital das tecno-
logias residuais, sendo o custo de investimento anualizado 
o principal driver dos resultados. Isso obviamente leva ao 
desafio de identificar as tecnologias residuais “certas” a 
serem consideradas – que podem depender tanto dos re-
cursos do sistema quanto da perspectiva adotada.

Em terceiro lugar, quando se caminha para sistemas mais di-
versificados (neste caso, de um sistema de uma tecnologia para 
um de duas tecnologias), o “efeito de utilização” resultante é 
menor (duas vezes menor que em nossos modelos teóricos).

Quarto, a análise mostra como é importante entender como o 
“efeito de utilização” é calculado: os custos marginais podem 
ser duas vezes maiores que os custos médios, dependendo 
do método de cálculo.

5.3.5  Quantificação do efeito de uma mudança de    
   carga de base para mérito médio e carga de pico
Embora um sistema de uma ou duas tecnologias seja sufi-
ciente para ilustrar os efeitos de custo da menor utilização 
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As diferentes tecnologias usadas para atender à demanda 
residual de eletricidade são frequentemente chamadas de 
capacidades de “carga de base”, “mérito médio” ou “carga de 
pico”, dependendo da seção da curva de carga residual para a 
qual elas fornecem a solução ideal.

5.3.6  Passo 1: quantificando a mudança da carga de 
   base para mérito médio e carga de pico
A abordagem descrita anteriormente permite traduzir a mu-
dança na forma da curva da carga residual discutida na se-
ção 5.2 em uma mudança específica na quantidade de ener-
gia fornecida por diferentes tecnologias. Isso é necessário 
para quantificar o efeito de custo de tal mudança.

A Figura 41 ilustra o efeito que a adição de nova capaci-
dade tem sobre a carga residual e o efeito que ela tem sobre 
a combinação econômica de usinas para fornecer essa carga 
residual, incluindo seus respectivos níveis de utilização. 
Aplicando a abordagem descrita, a combinação econômica de 
tecnologias pode ser derivada para a curva de carga residual 

custo ideal na utilização entre 6.000 e 8.760 horas de carga 
total por ano, CCGT entre 1.400 e 6.000 horas e OCGT na 
utilização abaixo de 1.400 horas de carga total.

Em uma segunda etapa, a combinação de capacidades com 
custo otimizado é determinada com base em uma análise 
de custo das diferentes tecnologias disponíveis. Em nosso 
exemplo, a tecnologia com custo otimizado para fornecer 
eletricidade para atender à demanda residual durante mais 
de 6.000 horas por ano é o linhito. Assim, a capacidade 
otimizada em custo do linhito, com base nas premissas 
usadas aqui, seria de 56 GW. A tecnologia de custo ótimo 
para fornecer a demanda necessária entre 1.400 e 6.000 
horas por ano é a CCGT. Como 77 GW ou mais de capaci-
dade são necessários para atender à demanda residual du-
rante 1.400 horas do ano, a capacidade otimizada em custo 
do CCGT é de 21 GW (ou seja, a diferença entre 77 GW e 56 
GW). Para atender à demanda adicional durante as 1.400 
horas, até a maior carga residual de 87 GW, uma capaci-
dade adicional de 10 GW de OCGT teria custo ótimo.

Tec 3

1400 6000 8000

Antecedentes: abordagem teórica para o cálculo de uma combinação de usinas residuais com custo ótimo Figura 40

Ilustração própria * Principais suposições usadas aqui: as tecnologias disponíveis são linhito, CCGT, OCGT, preço de CO2 30 EUR/tCO2, preço de gás 30 EUR/MWhth
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carga residual, o mesmo efeito ocorre ao adicionar qualquer 
tipo de nova capacidade que não seja uma “usina perfeita”.

A Figura 42 ilustra diferentes combinações econômicas 
de usinas ao adicionar tanto eólica quanto solar (grá-
fico superior) ou nova carga de base (gráfico inferior). 
Em ambos os casos, os efeitos na quantidade otimizada 
em custo da capacidade de base são muito semelhantes: 
Enquanto 23 GW da tecnologia de carga de base apresen-
tam custo otimizado após a adição de 50% da capacidade 
eólica e solar fotovoltaica, 24 GW da tecnologia de carga 
de base apresentam custo otimizado após a adição de 50% 
da nova capacidade de base. O efeito sobre a capacidade 
de mérito médio exigiu ligeiras mudanças, com 26 GW no 
caso de nova energia eólica e solar fotovoltaica em com-
paração com 21 GW no caso de nova carga de base. Como 
esperado, o efeito mais significativo ocorre na demanda 
por capacidade de pico: 25 GW são necessários no caso de 
nova energia eólica e solar fotovoltaica, em comparação 
com 10 GW no caso de nova carga de base. Além disso, 
uma grande redução na parcela de eletricidade produzida 

anterior (gráfico superior) e posterior (gráfico inferior) à adi-
ção de nova capacidade. No exemplo (representando o caso 
de se adicionar 50% da nova geração de eletricidade usando 
energia eólica e solar fotovoltaica na Alemanha) e usando as 
mesmas premissas relativas a tecnologias e custos detalha-
dos anteriormente, a combinação de melhor custo-benefício 
resultante seria de 23 GW de carga de base, 26 GW de mérito 
médio e 25 GW de usinas de carga de pico. Como esperado, a 
quantidade otimizada em custo de carga de base é significa-
tivamente reduzida, enquanto a demanda por capacidade de 
mérito médio e de carga de pico é aumentada. Essa mudança 
na combinação de capacidade otimizada em custo também é 
refletida por uma mudança na parcela de eletricidade for-
necida: embora a capacidade de base tenha contribuído com 
85% de eletricidade antes, essa participação é reduzida para 
61% (da demanda de eletricidade residual) após a introdução 
da nova energia eólica e solar fotovoltaica. Em contraste, a 
contribuição das capacidades de mérito médio e carga de pico 
é aumentada. Embora o exemplo aqui ilustre o impacto das 
novas capacidades de energia eólica e solar fotovoltaica na 
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ciado a uma mudança nos custos de geração, pois as duas 
tecnologias têm custos fixos e marginais diferentes.
Os componentes de custo relevantes afetados por essa mu-
dança serão, portanto, o custo do combustível, especialmente 
o custo do gás natural, bem como os custos das emissões 
de dióxido de carbono (as emissões por unidade de eletri-
cidade produzida por linhito são aproximadamente quatro 
vezes maiores do que por gás). Conforme discutido na seção 
2, as estimativas do custo real das emissões de dióxido de 
carbono podem divergir significativamente dependendo de 
quem está conduzindo os cálculos. Além disso, as previsões 
diferem em relação ao preço futuro do gás natural.

A Figura 43 ilustra como as estimativas de custos de inte-
gração são afetadas por diferentes suposições sobre o custo 
de emissão de dióxido de carbono, bem como o custo do gás 
natural. Utilizamos o mesmo exemplo de carga residual na 
Alemanha antes e depois da adição de 50% da capacidade eó-
lica e solar fotovoltaica, mas variam as nossa premissas rela-
tivas  aos preços do gás natural e do CO₂. Os gráficos no meio 
da Figura 43 ilustram como a variação nesses custos afeta 

pela carga de base pode ser observada em ambos os casos 
considerados aqui (comparado com a situação antes da 
adição de nova capacidade), com um aumento na con-
tribuição das usinas de mérito médio e de carga de pico. 
No caso de energia eólica e solar fotovoltaica adicional, 
a participação da produção de energia na carga de pico é 
significativamente maior (4% vs. 1%), a participação de-
mérito médio é maior (35% vs. 28%) e a participação da 
carga de base é menor (61% vs. 70%). 

5.3.7  Etapa 2: quantificando o custo da mudança de  
  carga de base para mérito médio e carga de pico
Com base nos cálculos relativos à combinação ideal de tec-
nologias usadas para atender à carga residual, o custo de 
fornecer a carga residual pode ser calculado nos dois cená-
rios (antes e depois da adição de novas usinas, novas cargas 
eólica e solar ou nova carga de base).

No exemplo do sistema de três tecnologias considerado 
aqui, ocorre uma mudança da produção de eletricidade do 
linhito para a produção por gás natural. Isso está asso-
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resulta para atender à demanda residual de eletricidade 
está associada a custos significativamente maiores para 
fornecer a carga residual, igual a um aumento de 24%, ou 
13 EUR por MWh adicional de eólica e solar fotovoltaica.

Assumindo custos mais altos para o CO₂ e custos mais bai-
xos para o gás natural, o custo nivelado de energia gerada 
por usinas de linhito e gás é aproximadamente igual quando 
as taxas de utilização são muito altas. Se for assumido que a 
combinação de geração de energia está inalterada (ou seja, 
que alguns custos de emissões de CO₂ existem, mas não são 
internalizados no mercado e, portanto, não têm impacto no 
despacho da usina32), isso leva a um impacto muito menor no 
custo para fornecer a carga residual. O aumento resultante 

32   Na verdade, se o custo das emissões de CO₂ for internalizado 
no mercado, a combinação mais econômica resultante mudaria 
antes e depois da adição de energia eólica e solar fotovoltaica. 
Implicitamente, os cálculos de exemplo aqui apresentados assumem 
assim um mercado imperfeito, no qual os custos das emissões 
de CO₂ ocorrem, mas não são precificados no sistema elétrico.

o custo estimado nivelado de energia produzida pelas três 
tecnologias consideradas (linhito, CCGT, OCGT). Para redu-
zir a complexidade, os cálculos efetuados aqui assumem que  
mudanças nas premissas de custos não influenciam a uti-
lização do parque de usinas, o que pode ser entendido como 
um mercado imperfeito onde nem todos os custos são total-
mente internalizados (por exemplo, do ponto de vista de uma 
agência ambiental). Num mercado mais perfeito, que leva em 
consideração as externalidades, com custos de emissão de, 
digamos, 80 EUR/tCO₂, o linhito é totalmente substituído pelo 
gás natural, simplificando o cálculo dos custos de integração, 
pois o cenário é reduzido a duas tecnologias.

Assumindo um baixo custo de CO₂ e um alto custo do 
gás natural, a eletricidade produzida pela tecnologia de 
base de carga (aqui, linhito) é significativamente mais 
barata que a eletricidade produzida pela tecnologia de 
mérito médio (aqui, gás em uma usina CCGT). A mudança 
da carga de base para a tecnologia de mérito médio que 
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Como suposições relativas ao CO2 e o gás natural impulsionam o custo da “utilização reduzida” Figura 43

Ilustração própria 
* Assumindo linhito, CCGT e OCGT como tecnologias de base/mérito médio e pico, preço de gás natural de 30 EUR/MWhth.
** Cálculo ilustrativo, assumindo a mesma combinação de geração acima (ou seja, o custo para o CO2 não é internalizado e não tem impacto no despacho da usina).
*** Combinação otimizada de tecnologia @ 30 EUR/tCO2, gás EUR 30/MWh.
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gerar resultados negativos e pode até compensar o au-
mento dos custos específicos de capital.

Embora o exemplo apresentado aqui – que usa linhito 
como uma tecnologia de carga de base – possa parecer 
altamente específico para a Alemanha, na verdade, é fá-
cil extrapolar as descobertas para outros países, como a 
França. As usinas de energia nuclear têm uma estrutura 
de custos semelhante à das usinas de linhito, e ambas 
produzem externalidades que são difíceis de quantificar.

5.4 Sistemas antigos e transformação do 
       sistema

Em contextos acadêmicos, as discussões sobre sistemas 
elétricos tendem a distinguir entre sistemas “greenfield” e 
“brownfield”, bem como entre efeitos de curto e longo pra-
zos (ver seção 2). Para a discussão dos custos de integração, 
essas categorias são altamente relevantes e muitas visões 
divergentes podem ser conciliadas, uma vez que a clareza 
sobre a perspectiva inerente seja alcançada. Infelizmente, é 
muito difícil conseguir uma separação nítida entre efeitos de 
curto e longo prazo em sistemas elétricos reais. Além disso, 
o desenvolvimento do “greenfield” de um sistema elétrico é 
mais uma construção teórica do que uma realidade na maior 
parte do mundo atualmente (ver seção 2).

Os cálculos apresentados anteriormente podem ser enten-
didos como fundamentados pelas perspectivas “greenfield” 
e de “longo prazo”, ao mesmo tempo em que negligenciam 
completamente o desenvolvimento da demanda ao longo do 
tempo. A seguir, são ilustrados os efeitos da aplicação de di-
ferentes perspectivas (ou suposições) em relação ao desen-
volvimento futuro pelo lado da oferta e da demanda de um 
sistema elétrico.

5.4.1  Perspectiva de curto prazo: se 50% da nova 
           eletricidade cair do céu
A Figura 44 ilustra os efeitos que resultariam na curva de carga 
residual se 50% da eletricidade produzida pela nova capacidade 
“caísse do céu” e fosse adicionada a um sistema elétrico exis-
tente (seja através de energia eólica ou solar ou de nova carga 

no custo específico é de apenas +2%, ou 2 EUR por MWh 
adicional de energia eólica e solar fotovoltaica.

Assumindo que o custo real das emissões de CO₂ é de 80 
EUR/tCO₂ (como uma agência ambiental pode sugerir33) e 
que os custos do gás natural são de 15 EUR/MWh, o custo 
específico seria reduzido em -5%, ou -6 EUR/MWh de ener-
gia eólica e solar fotovoltaica adicionada. Nesse caso (que só 
pode acontecer quando se assume um mercado imperfeito 
para efeitos externos, como é a situação na Europa hoje), a 
mudança de geração entre as diferentes tecnologias supera o 
aumento dos custos de capital.

5.3.7.1 Resumo dos resultados referentes às 
               mudanças de carga de base para demandas 
               de mérito médio e carga de pico
Mais uma vez, é importante enfatizar que os cálculos apre-
sentados aqui não pretendem sugerir que qualquer suposi-
ção é “certa” ou “errada”. Em vez disso, o objetivo é ilustrar 
como essas suposições impactam os resultados.

Nossos cálculos apontam para dois insights principais:

Primeiro, a mudança nos custos operacionais induzida por 
uma mudança da carga de base para as tecnologias de mérito 
médio e carga de pico está associada ao aumento de custos 
específicos, conforme descrito. Isso ocorre quando energia 
eólica e solar é adicionada e quando nova potência de carga 
de base é adicionada, embora os efeitos sejam mais pronun-
ciados com a energia eólica e solar.

Em segundo lugar, a quantificação desse efeito é em 
grande parte impulsionada pelas suposições relativas 
aos custos de combustível e ao preço das externalidades. 
Em um mercado perfeito, as tecnologias de carga de base 
são, por definição, mais baratas do que as tecnologias de 
mérito médio e de carga de pico, e a mudança induzida 
aumentará os custos de integração. Se os custos externos 
não forem internalizados, a estimativa desse efeito pode 

33   80 EUR/tCO₂ são usados aqui como um valor ilustrativo, com 
base na faixa mais alta dos custos recomendados por Dietz e 
Stern (2014), onde os custos totais variam de 25 a 80 EUR/tCO₂.
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56%, a de mérito médio para 2% e a das usinas de pico para 
0%. O efeito da adição de nova capacidade de base é bastante 
semelhante, levando a uma redução na utilização das usinas 
de base residual para 58% e reduzindo totalmente a utiliza-
ção de usinas de mérito médio e carga de pico a 0%. 

No entanto, é bastante improvável que as usinas elétricas 
“caiam do céu” e aumentem a capacidade do sistema  em 50%. 
Em vez disso, essa capacidade seria gradualmente adicionada 
ao longo de um período de vários anos ou mesmo décadas. Ao 
mesmo tempo, tal efeito não é algo incomum em sistemas elé-
tricos reais. Após o tempo necessário para comissionar uma 
nova usina elétrica (em muitos casos, 7 anos ou mais após a 
decisão de investimento inicial), a demanda por eletricidade 
pode ser inferior à esperada ou capacidades competitivas não 
esperadas podem ter entrado no mercado (incluindo a expan-
são da energia eólica e solar fotovoltaica devido a incentivos 
de política pública). Além disso, a interconexão dos mercados 
entre si, como ocorreu na Europa nos últimos anos, pode ser 
percebida como tendo um efeito similar sobre a curva da carga 
residual de um país.  Em um sistema elétrico real, essa mudança 

de base34). Assumindo que exista uma combinação ótima de 
custo das três tecnologias de usina antes que a nova capacidade 
seja adicionada (identificada pela abordagem descrita acima 
e usando as mesmas suposições sobre custos de CO₂ e de gás 
natural), a utilização média da tecnologia de carga de base (aqui, 
linhito) é de 95%,35 a utilização média da tecnologia de mérito 
médio (aqui, CCGT) é de 43%, e a tecnologia de pico (aqui, OCGT) 
é de 4%. A contribuição das diferentes tecnologias para forne-
cer a carga residual antes da adição de nova capacidade é re-
presentada no lado esquerdo da Figura 44 com cores diferentes.

Após a adição da capacidade eólica e solar fotovoltaica “da 
noite pro dia”, a utilização de usinas de base é reduzida para 

34   O exemplo considerado aqui baseia-se na mesma análise 
do sistema elétrico alemão apresentado anteriormente.

35   Essa utilização de nível muito alto resulta da análise da 
curva da carga residual que não leva em consideração 
uma disponibilidade imperfeita de usinas reais devido à 
manutenção etc. Se tais efeitos fossem considerados, as 
capacidades exigidas de todas as tecnologias seriam um 
pouco mais altas e taxas de utilização, mais baixas.

Utilização de usinas existentes quando 50% da eletricidade é produzida pela nova capacidade “caída do céu”          Figura 44

Ilustração própria                                                                             * Exemplo da adição de 50% de eletricidade seja eólica e FV ou carga de base na Alemanha.
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específicos de geração de 15%. Apenas modificar as premis-
sas sobre o custo das emissões de CO₂ muda completamente 
o quadro: supondo que a carga de base seja produzida por 
linhito e o custo das emissões de CO₂ seja de 10 EUR/tCO₂, o 
aumento dos custos específicos é de 39%.

O principal motivador da diferença no custo específico de ge-
ração, conforme discutido, é a intensidade de capital da tec-
nologia considerada da usina. Os resultados dos cálculos aqui 
mostram que a definição dos limites do sistema, que pode 
resultar em diferenças significativas nos custos gerais de ge-
ração de energia, pode ter um efeito quase igualmente signifi-
cativo na diferença relativa em custos específicos de geração. 

5.4.2  Perspectiva de médio prazo: nada permanece igual
Em sistemas elétricos reais, a adição de nova capacidade 
provavelmente ocorrerá por um período de vários anos ou 
mesmo décadas. Durante esse período, é provável que al-
gumas das usinas existentes atinjam o fim de sua vida útil 
técnica ou exijam investimentos para continuar funcio-

nos padrões de utilização pode ser esperada quando as usi-
nas originalmente construídas para fornecer demanda de base 
são usadas para fornecer demanda de mérito médio, e aquelas 
construídas para fornecer demanda de mérito médio acabam 
fornecendo demanda de pico por apenas algumas horas a cada 
ano. Numa perspectiva de curto prazo, a adição de nova capaci-
dade leva diretamente a uma desvalorização do capital inves-
tido nas usinas existentes. Os desafios envolvidos na quantifi-
cação do valor das usinas existentes – bem como as polêmicas 
discussões políticas envolvidas – são discutidos na seção 2.

A Figura 45 ilustra o efeito que a adição de novas capaci-
dades “caídas do céu” tem no custo específico de geração da 
potência de carga de base produzida por diferentes tecnolo-
gias. No caso em que a carga de base é produzida por CCGT, 
a utilização reduzida tem um impacto bastante baixo nos 
custos de geração, aumentando o custo por unidade de ele-
tricidade produzida em aproximadamente 12%. Um efeito 
semelhante aparece quando a carga de base é produzida por 
linhito e o custo de emissões de CO₂ é assumido como 80 
EUR/tCO₂: essas suposições levam a um aumento nos custos 

Custos específi cos de geração de usinas existentes quando 50% da eletricidade é produzida 
por nova capacidade “caída do céu” Figura 45

Ilustração própria * Exemplo da adição de 50% de eletricidade seja eólica e FV ou carga de base na Alemanha.
 ** Supondo custo de reconstrução de 2.500 EUR/kW, tempo de construção de 6 anos, CMPC de 9%.

antes

95%

57%

depois

Tipo de usina e custo de CO2

•  Turbina a gás de ciclo 
combinado (@25 EUR/MWhth)

• Linhito (@80 EUR/tCO₂)
• Linhito (@10 EUR/tCO₂)

• Nuclear (reconstruída**)

Perspectiva do valor de capital
(Exemplo CCGT)

•  Produtor (consideração do valor 
total de capital)

•  Consumidor (desconsideração do 
valor total de capital)

 
 

 
 

 

 

 

  
 

Exemplo: utilização de usinas de 
base antes e depois da adição de 
nova capacidade*

Suposições para os cálculos
Impacto de curto prazo no custo 
específi co de geração, em EUR/MWh

@95% de
utilização

56

115
44

65

56

49

@57% de
utilização

63

132
61

99

63

50

Diferença

+12%

+15%
+39%

+53%

+12%

+3%



Agora Energiewende | Os custos de integração e a energia solar

74

nas de base contrabalanceia em grande parte o efeito de se  
adicionar nova capacidade. A utilização das usinas de base 
restantes está entre 82% e 90%; a utilização das usinas de 
mérito médio entre 38% e 42%; e a utilização das usinas de 
pico entre 2% e 6%. Comparar o caso da adição de energia 
solar e eólica ao da adição de novas usinas de base confirma 
a expectativa anterior – a saber, que a utilização de usinas 
de base é reduzida de forma mais significativa no caso de 
novas usinas eólicas e solares fotovoltaicas, enquanto a uti-
lização de usinas de carga de pico é aumentada.

A Figura 47 ilustra os efeitos que resultariam quando 
a nova capacidade (eólica e FV ou nova carga de base) 
fosse adicionada enquanto a demanda respondesse a 
mudanças estruturais na oferta, ou seja, novos consu-
midores entrassem no mercado e a demanda por eletri-
cidade se tornasse mais reativa a mudanças na oferta. 
Para ilustrar os efeitos que resultam, uma abordagem al-
tamente simplificada foi usada para calcular uma curva 
da carga residual adaptada, assumindo que uma de-
manda adicional constante de 10 GW (correspondendo 

nando.36  Além disso, a demanda por energia pode respon-
der a mudanças no fornecimento de energia.

A Figura 46 ilustra os efeitos sobre a utilização das usinas re-
siduais que resultariam da adição simultânea de nova capaci-
dade e do fechamento de usinas existentes. Usando o mesmo 
exemplo para a Alemanha, supõe-se que a capacidade seja 
aumentada em 50% por meio da adição de novas usinas eó-
licas ou solares fotovoltaicas ou de base, ao mesmo tempo em 
que 30 GW de usinas de base sejam fechadas. 37

Comparado ao experimento de raciocínio no qual 50% da 
nova capacidade “caiu do céu”, o fechamento de antigas usi-

36   Seguindo a lógica dos “custos de integração”, isso os 
tornaria parte da “nova capacidade” adicionada, em 
vez de parte do parque residual de usinas.

37   Esse valor corresponde aproximadamente aos cenários até 
2024 publicados pelo regulador alemão para o planejamento 
anual do desenvolvimento da rede em 2014. No caso da adição 
de energia eólica e solar, isso requer a adição de capacidade de 
usina de pico (ou ativação de gestão pelo lado da demanda).

Utilização de usinas existentes, caso ocorram fechamentos de usinas, enquanto 
novas geradoras de energia eólica e solar forem adicionadas         Figura 46 

Ilustração própria *  Exemplo da adição de 50% de eletricidade seja eólica e FV ou carga de base na Alemanha.
** No caso da adição de eólica e solar, é necessária capacidade de pico adicional para substituir o 

fechamento de usinas de carga de base, nesta análise de 18 GW
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rado é assumido usando números de magnitude variável 
(por exemplo, 50% da nova eletricidade versus 15% da nova 
demanda). Assim, só podemos tirar a conclusão geral de 
que ocorre um efeito de compensação.

5.4.3  Perspectiva de longo prazo: fechamento de 
           usinas, eletrificação e flexibilidade

À medida que os sistemas elétricos se desenvolvem a 
longo prazo, a oferta e a demanda passam por mudanças. 
Quando nova capacidade é adicionada, usinas antigas fe-
cham e o consumo de eletricidade pode mudar em termos 
de aplicações específicas e padrões de utilização. A Figura 
48 ilustra os efeitos que esses desenvolvimentos simul-
tâneos podem ter na curva de  carga residual. Para fins 
ilustrativos, um conjunto de premissas é escolhido le-
vando a uma curva de  carga residual bastante constante: 
fechamento de 20 GW de capacidade de geração, eletrifi-
cação correspondente a uma demanda adicional de 10 GW 
em média e 30 GW de flexibilidade alcançada por meio 
do aumento da eletrificação e da adaptação da demanda 

a ~ 15% da demanda total de eletricidade) é adicionada e 
que 30 GW de demanda é flexível e pode mudar ao longo 
de cada período de 24 horas. Em vista de um sistema 
elétrico real, os novos consumidores de eletricidade po-
dem ser entendidos como, por exemplo, veículos elétri-
cos e bombas de calor, enquanto a flexibilidade adicional 
pode ser entendida como representando a flexibilidade 
proporcionada por tecnologias novas ou existentes, bem 
como pelo aumento das interconexões entre países ou 
sistemas de armazenamento.

Semelhante ao efeito dos fechamentos das usinas, o au-
mento da flexibilidade e da eletrificação reduz significati-
vamente o efeito negativo na utilização de usinas de base 
existentes resultante da nova energia eólica e solar foto-
voltaica (Figura 47, gráfico inferior). Embora a utilização 
de usinas de base existentes seja reduzida para 55% na au-
sência de flexibilidade e eletrificação adicionais, a utili-
zação é reduzida para apenas 74% quando essas mudanças 
ocorrem simultaneamente. Deve-se enfatizar que o efeito 
relativo das mudanças no sistema elétrico aqui conside-

Utilização de usinas elétricas existentes, assumindo maior fl exibilidade e eletrifi cação, 
enquanto novas usinas eólicas e de energia solar são adicionadas Figura 47

Ilustração prória * Exemplo da adição de 50% de eletricidade eólica e FV na Alemanha.
 ** Supondo a adição de demanda de 10 GW em média (veículos elétricos, geração de combustível por eletrólise, bombas de calor etc.) 

e que 30 GW de fl exibilidade estão disponíveis 24 horas por dia (interconexões, armazenamento existente, gestão pelo lado da demanda). 
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ilustra o impacto que futuras mudanças adaptativas no 
sistema elétrico podem ter na quantificação de “custos de 
integração”.

Em um sistema elétrico real, a decisão de fechar uma 
usina específica ou fazer um investimento para prolon-
gar sua vida útil é tipicamente uma escolha estratégica 
feita pelo proprietário dessa usina. Essa decisão pode ser 
impactada por uma ampla gama de considerações e pode 
ser mais ou menos “economicamente lógica” à luz das in-
formações disponíveis. Em qualquer caso, dada a natu-
reza humana e imperfeita de tais decisões, as previsões 
dos analistas com o objetivo de quantificar os custos de 
integração estarão invariavelmente sujeitas à incerteza. 
Essa incerteza também se aplica a uma série de outras 
previsões, incluindo a elasticidade futura da demanda e a 
futura matriz elétrica.

de eletricidade. A inclusão dessas premissas neutraliza 
quase completamente a utilização reduzida que, de outro 
modo, seria resultante da adição de 50% de nova capaci-
dade eólica e solar fotovoltaica. Verificamos apenas uma 
pequena redução na utilização de usinas de base.

Consequentemente, o cálculo do “efeito de utilização” de 
uma perspectiva de longo prazo com base nas suposições 
descritas gera um custo adicional de aproximadamente 0 
EUR/MWh. Essa descoberta é verdadeira, independente-
mente de quaisquer suposições sobre o tipo de tecnologia 
usada ou suposições sobre custos, porque o custo de for-
necer a carga residual é composto pelos mesmos compo-
nentes de custo, apenas proporcionalmente reduzidos.

Essa análise não deve ser mal interpretada sob o argu-
mento de que o “efeito de utilização” é trivial. Não obstante, 

Utilização de usinas elétricas existentes, assumindo maior fl exibilidade e eletrifi cação, 
enquanto novas usinas de energia eólica e solar são adicionadas Figura 48

Ilustração própria * Exemplo da adição de 50% de eletricidade seja eólica e FV na Alemanha supondo adição de demanda de 10 GW em média 
(veículos elétricos, geração de combustível por eletrólise, bombas de calor etc.) e que 30 GW de fl exibilidade 

estão disponíveis 24 horas por dia (interconexões, armazenamento existente, gestão pelo lado da demanda).
** Capacidade adicional de pico é necessária para substituir o fechamento de usinas de carga de base, nesta análise de 12 GW.  
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do sistema elétrico (ou seja, antigo ou novo) não são neces-
sárias. 

Para comparar duas ou mais vias possíveis, um cenário 
consistente é definido para cada caminho39 e os custos to-
tais são calculados para cada um, permitindo uma compa-
ração direta de suas implicações econômicas. Tal compa-
ração pode apoiar diretamente a tomada de decisão política 
quando os caminhos são definidos com base nas opções de 
política consideradas. Uma comparação do custo e benefí-
cio de certos componentes do sistema, como renováveis ou 
usinas nucleares, pode ser adicionalmente realizada, mas 
não é necessária. Se esse nível de detalhe fosse adicionado 
à análise, isso criaria os mesmos desafios e controvérsias 
envolvidos na categorização e atribuição de custos que fo-
ram discutidos anteriormente.

6.2 Custos de integração e custos totais do   
        sistema

6.2.1 Diferenças entre as duas abordagens
O conceito de “custo de integração” avalia como diferen-
tes tecnologias de geração de energia afetam o sistema 
elétrico. Ele procura responder à questão “como as dife-
rentes tecnologias de geração de eletricidade podem ser 
comparadas?” Por outro lado, o conceito “custo total do 
sistema” avalia o custo de cenários específicos de de-
senvolvimento de sistemas elétricos para responder à 
pergunta “como diferentes cenários podem ser compa-
rados?" Dessa forma, a primeira abordagem centra-se na 
comparação de tecnologias, enquanto a segunda aborda 
os custos globais.

A segunda principal diferença entre essas abordagens está 
relacionada à necessidade de atribuir custos a certas par-

39  Em contraste com muitos estudos científicos que usam abordagens 
de otimização endógena, parâmetros-chave que refletem caminhos 
políticos, como a composição do futuro conjunto de usinas, podem 
ser definidos como dados de entrada, em vez de gerados como 
saída em simulações que otimizam as decisões de investimento.

A formulação de políticas no setor de energia geralmente 
requer a avaliação de vários caminhos potenciais para o de-
senvolvimento do setor a longo prazo. Essas avaliações po-
dem ser usadas para tomar decisões sobre objetivos abran-
gentes, como metas de descarbonização ou segurança de 
suprimento, ou para adotar metas específicas de tecnologia, 
por exemplo, para energias renováveis. Embora certamente 
não sejam o único critério considerado no processo político, 
os impactos econômicos são um aspecto importante da dis-
cussão política baseada em fatos.

Como descrito, simplesmente comparar os custos de geração 
de diferentes tecnologias está longe de ser suficiente para 
um debate robusto. Embora o conceito de “custos de inte-
gração” vise melhorar a avaliação comparativa de diferentes 
tecnologias, ele tem uma série de deficiências que levaram 
a debates controversos entre acadêmicos e formuladores 
de políticas. A seguir, uma abordagem analítica alternativa 
é apresentada. Essa abordagem nos permite evitar alguns, 
ainda que não todos, aspectos controversos deste debate. 
Como resultado, pode ser uma ferramenta mais apropriada 
para apoiar a tomada de decisões políticas.

 6.1 Uma visão geral da abordagem de custo  
        total do sistema

Essa abordagem pode ser chamada de abordagem de “custo 
total do sistema”. Tem sido usada – em diferentes variações 
– em um grande número de estudos comparando diferen-
tes caminhos de longo prazo para o desenvolvimento do 
setor. 38 Como o nome sugere, a abordagem de custo total do 
sistema concentra-se no custo total do sistema elétrico. O 
principal insight que esclarece essa abordagem é que a so-
ciedade como um todo deve arcar com os custos do sistema 
elétrico, independentemente dos efeitos redistributivos e 
de como os custos são definidos. A categorização detalhada 
e a atribuição de componentes de custo para certas partes 

38   Incluindo ECF Roadmap 2050 (2010), EU COM Roadmap 
(2011), McKinsey & Company (2010), Consentec, (2013).

6 Custos totais do sistema
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ções de políticas reais, mas entender os efeitos e inter-
dependências entre tecnologias específicas (ou quando 
uma abordagem de simulação específica exigir a para-
metrização dos efeitos de certas tecnologias no sistema). 
Os resultados de uma análise do custo total do sistema 
podem servir como um trampolim para a análise adicio-
nal de efeitos específicos de tecnologias, mas não per-
mitem a comparação direta do custo de diferentes tec-
nologias. Se o objetivo é, por exemplo, desenvolver uma 
ferramenta de simulação que endogenamente otimize 
um cenário de desenvolvimento de sistemas elétricos a 
longo prazo, comparar os resultados de vários cenários 
consistentes pode não ser possível – e será necessá-
rio resolver todos os desafios e controvérsias descritos 
neste relatório.

6.2.3  Diferentes abordagens com desafios 
            semelhantes
A abordagem de custo total do sistema evita vários dos 
desafios mais controversos que surgem na quantifica-
ção dos custos de integração, nomeadamente os relacio-
nados com a atribuição de custos – ou, em outras pala-
vras, a questão de decidir “quem é o culpado”. Ao mesmo 
tempo, um número significativo de desafios com rela-
ção à quantificação dos custos totais do sistema perma-
nece, mais importante ainda, na definição do sistema e 
seus limites. Especificamente, permanece a controvérsia 
sobre se os efeitos externos devem ser considerados ou 
não e de que maneira. Pressupostos sobre futuras tec-
nologias e comportamento de demanda também moldam 
os resultados dos cálculos. Além disso, tais pressupostos 
são altamente específicos para determinados casos e di-
fíceis de transferir para outros países e situações. Vários 
outros desafios permanecem, mas têm um impacto muito 
menor nos resultados da análise. A quantificação do va-
lor das usinas existentes pode permanecer como uma 
questão teórica, mas não terá impacto nos resultados. 
Se, por exemplo, um cenário com uma quantia significa-
tiva de investimento para prolongar o tempo de vida de 
um parque nuclear envelhecido for comparado com um 
cenário contendo pouco investimento desse tipo, apenas 
a diferença de custo entre os cenários é relevante nos 

tes do sistema elétrico. Para calcular os custos de integra-
ção, é necessário calcular o custo de um sistema elétrico 
específico, categorizar seus componentes e atribuir esses 
componentes a certas partes do sistema elétrico. O cálculo 
do custo total do sistema requer apenas a primeira etapa, 
tornando desnecessária a categorização e a atribuição. 
Como discutido, existem grandes desafios e controvérsias 
em relação à categorização e atribuição de diferentes com-
ponentes de custo. Essas controvérsias são discutidas na 
abordagem de custo total do sistema.

6.2.2  Diferentes abordagens para diferentes 
           questões
Quando os formuladores de políticas se deparam com a es-
colha entre diferentes opções de políticas, a questão geral 
é “quais são as implicações de escolher o caminho A ou o 
caminho B?” Para apoiar a tomada de decisão, a abordagem 
de custo total do sistema pode ser uma ferramenta mais 
apropriada do que uma comparação baseada no conceito 
de custos de integração, pois a atribuição de custos a certas 
partes do sistema elétrico pode ser altamente controversa, 
embora tenha pouco benefício para a tomada de deci-
são. Como discutido, a atribuição de custos pode depen-
der de vários subsídios, incluindo condições regulatórias 
atuais e futuras. O regime regulatório que está em vigor 
pode ser considerado como “regras para redistribuição” e 
é, em última instância, o resultado de escolhas políticas. 
Com base nos interesses divergentes das partes interessa-
das envolvidas no setor de energia, a atribuição de custos 
a certas tecnologias, portanto, corre o risco de ser enten-
dida tendencialmente como “que abordagem e suposições 
são necessárias para fazer uma ou outra tecnologia parecer 
mais competitiva do que a outra?”. Enquanto comparar um 
número limitado de caminhos pode parecer uma desvanta-
gem da abordagem de custo total do sistema, o esforço adi-
cional envolvido na análise de um número significativo de 
cenários e sensibilidades pode valer a pena, a fim de evitar 
debates controversos acerca de quais os custos estão cor-
retamente atribuídos a qual parte.

A abordagem de custo total do sistema, no entanto, atin-
girá seus limites quando o foco não for comparar as op-
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das energias renováveis consideradas, é necessária uma 
simulação realista da demanda futura de eletricidade para 
uma análise adequada.41 

O cálculo dos custos totais do sistema deve incluir os cus-
tos de geração de energia por meio de tecnologias reno-
váveis e não renováveis, bem como todos os custos das 
redes e o balanceamento da oferta e da demanda. Quando 
o objetivo é entender melhor as sensibilidades, como a 
implantação baixa ou alta de veículos elétricos, pode-se 
preferir uma série de variações de cenário ao invés de 
uma combinação de vários efeitos dentro de um cenário, 
para evitar a ocorrência simultânea de múltiplos efeitos.

Uma análise opcional pode se concentrar em atribuir o au-
mento ou decréscimo total do custo relacionado à adição de 
energia renovável (Figura 49). Tal análise destaca os custos 
totais do sistema ou os benefícios da energia eólica e solar. 
Uma grande parte desses efeitos de custo será bastante di-
reta – por exemplo, reduções de custos devido à menor im-
portação de combustíveis fósseis, menor investimento em 
usinas térmicas, bem como aumentos de custos devido ao 
investimento em capacidade renovável. Certas partes dessa 
análise opcional podem ser complicadas, pois exigem que os 
custos sejam separados em seus componentes (por exemplo, 
os custos da rede precisam ser diferenciados dos custos de 
geração) e, mais importante, os custos precisam ser atribuí-
dos a partes específicas do sistema elétrico (por exemplo, os 
custos da rede precisam ser separados entre aqueles impul-
sionados pela integração de mercado e aqueles impulsiona-
dos pela expansão de energia renovável).

Embora essa análise sobre a causalidade de custos per-
maneça possível após o cálculo dos custos totais do sis-
tema, não é necessário analisar os impactos de diferen-
tes caminhos.

41   Por exemplo, enquanto a adaptação estrutural da demanda de 
eletricidade pode ser negligenciada em um cenário que considera 
25% de penetração renovável, uma análise atualizada de um cenário 
com 75% de penetração renovável certamente exigirá uma simulação 
bottom-up de diferentes tecnologias de demanda de eletricidade 
(por exemplo, inclusão de veículos elétricos e aquecimento).

cálculos. Assim, as duas alternativas podem ser compa-
radas diretamente, ou seja, qual é a diferença de custo 
entre estender a vida útil das usinas nucleares do país 
versus investir em energia renovável e todos os compo-
nentes adicionais do sistema que podem ser necessários 
(por exemplo, redes e capacidade de segurança).

6.3 Comparando cenários com altas e baixas  
        parcelas de energia renovável

A seguir, é descrita uma possível aplicação da abordagem 
de custo total do sistema para comparar cenários com 
diferentes parcelas de energia renovável. Como ponto de 
partida, são construídos dois ou mais cenários que in-
cluem diferentes parcelas de penetração de energia reno-
vável em um determinado momento no futuro, por exem-
plo, no ano de 2030. Cada um desses cenários deve ser 
igual do ponto de vista técnico, ou seja, o mesmo nível de 
segurança do fornecimento (isto é, expectativa de perda 
de carga) deve ser alcançado em qualquer local.40 Para 
estabelecer uma análise razoável, todos os componentes 
devem ser razoavelmente adaptados à respectiva combi-
nação de energia renovável, levando em conta pressupos-
tos razoáveis relativos ao desenvolvimento tecnológico 
e ao comportamento do consumidor.  Mais importante, 
isso requer o uso de hipóteses atualizadas sobre o custo e 
o tipo de tecnologias usadas para geração de energia (por 
exemplo, suposições sobre a tecnologia solar de três anos 
atrás podem já estar desatualizadas).

Com base em uma definição inicial de custos, que pode ou 
não incluir externalidades (por exemplo, custos de saúde 
e ambientais, custos de adaptação à mudança climática 
ou de um acidente nuclear), o custo total da geração de 
energia é calculado para cada cenário. Para permitir tal 
análise, uma ampla gama de ferramentas de simulação de 
sistemas elétricos foi desenvolvida nos últimos anos. De 
acordo com o ano dos cenários e da taxa de penetração 

40   Isso pode exigir uma melhoria suficiente da infraestrutura 
da rede ou medidas alternativas, como turbinas a gás ou 
biogás, para compensar uma melhoria insuficiente da rede.
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Um efeito similarmente significativo pode resultar da su-
posição de que a demanda de eletricidade será a mesma 
que no passado versus a suposição de que a demanda de 
eletricidade se adaptará às novas estruturas de forneci-
mento. De acordo com o nível de penetração considerado, 
tais premissas podem determinar em que medida a ener-
gia eólica e solar são desperdiçadas ou totalmente utiliza-
das pelo sistema.

Uma segunda sensibilidade-chave que deve ser anali-
sada é o impacto exercido pela forma como os custos são 
definidos, incluindo, em particular, a consideração das 
externalidades. Como discutido, certamente não há “uma 
maneira melhor” de conduzir esta análise, mas uma dis-
cussão transparente sobre as implicações de cada avalia-
ção é necessária para apoiar a tomada de decisão polí-
tica. Conforme a abordagem adotada, fatores como risco 
tecnológico e impacto ambiental podem ser incluídos nos 
custos calculados ou discriminados separadamente. Por 
exemplo, a quantidade e o efeito das emissões de dióxido 

6.4 Principais sensibilidades e análise de 
       impacto

O aumento ou a diminuição do custo resultante dentro do 
sistema elétrico deve ser aprimorado por uma análise de sen-
sibilidade ampla e transparente, e também pode ser acompa-
nhado pela avaliação adicional dos impactos econômicos.

Três das sensibilidades mais importantes a serem conside-
radas estão resumidas na Figura 50, com base em experiên-
cias com a análise de cenários realizada na Alemanha. Em 
um nível técnico, as principais sensibilidades que precisam 
ser analisadas são os pressupostos relativos aos tipos de 
energia renovável utilizados e seu custo futuro. Por exemplo, 
uma expansão de energia renovável amplamente baseada na 
energia eólica offshore e biomassa provavelmente resultará 
em custos significativamente mais altos do que um cenário 
baseado na energia eólica onshore e solar fotovoltaica, pois 
as diferenças nos custos de geração entre essas tecnologias 
tendem a superar as diferenças nos efeitos no sistema.

Uma abordagem de custo total do sistema para comparar diferentes cenários de penetração de energia renovável Figura 49
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como internacionalmente, impactam os preços da energia, 
ou a avaliação dos benefícios econômicos resultantes de 
ter uma forte vantagem tecnológica e industrial em certas 
áreas (por exemplo, turbinas eólicas, painéis solares, ou 
reatores nucleares). Em qualquer caso, as descobertas ge-
radas por tais avaliações serão invariavelmente moldadas 
por suas suposições subjacentes – incluindo, por exemplo, 
as parcelas da crescente demanda global que será satisfeita 
pela energia eólica, solar ou nuclear nas próximas décadas.

de carbono poderiam ser incorporados nas estimativas de 
custo do sistema elétrico ou considerados dentro do es-
copo de uma análise separada.

Obviamente, os resultados obtidos comparando os cus-
tos totais do sistema que resultam de caminhos divergen-
tes podem ser acompanhados por uma análise profunda 
dos impactos econômicos. Isso pode incluir a avaliação 
de como os diferentes tipos de demanda, tanto nacional 

Análise de sensibilidade Avaliação de impactos econômicos

Suposições sobre o 
desenvolvimento de 
indústrias globais, 
por exemplo, 
“renascença nuclear” 
versus “avanço das 
renováveis”

Visão geral das principais análises de sensibilidade e avaliações de impacto 
para acompanhar comparações de custo total do sistema                     Figura 50
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7 Apêndice

Nome do cenário Fonte
Cenários comparados
(Taxa de penetração de energia renovável variável em porcentagem)

NEP 2024 A/B
German transmission system operators (ÜNB) and 
German Grid Agency (BNetzA), 2014

Scenario A2024 (28%) and Scenario B2024 (31 percent)

NEP 2024 B/C
German transmission system operators (ÜNB) and 
German Grid Agency (BNetzA), 2014

Scenario B2024 (31%) and Scenario C2024 (42 percent)

NEP 2024 A/C
German transmission system operators (ÜNB) and 
German Grid Agency (BNetzA), 2014

Scenario A2024 (28%) and Scenario C2024 (42 percent)

ONEP 2024 A/B
German transmission system operators (ÜNB) and 
German Grid Agency (BNetzA), 2014

Scenario A2024 (28%) and Scenario B2024 (31 percent)

ONEP 2024 B/C
German transmission system operators (ÜNB) and 
German Grid Agency (BNetzA), 2014

Scenario B2024 (31%) and Scenario C2024 (42 percent)

ONEP 2024 A/C
German transmission system operators (ÜNB) and 
German Grid Agency (BNetzA), 2014

Scenario A2024 (28%) and Scenario C2024 (42 percent)

Consentec 2033 1 Consentec, 2013
Reference Scenario 2033 (64%) and Resource-driven Scenario 2033 
(64%)

Consentec 2033 2 Consentec, 2013
Resource-driven Scenario 2033 (64%) and Consumption-driven Scena-
rio 2033 (64%)

Consentec 2033 3 Consentec, 2013
Reference Scenario 2033 (64%) and Consumption-driven Scenario 
2033 (64%)

IAEW/E-Bridge/Offis 2032 1 IAEW/E-Bridge/Offis, 2014 Scenario EEG 2014 (N/A) and Scenario NEP 2032 (N/A)

IAEW/E-Bridge/Offis 2032 2 IAEW/E-Bridge/Offis, 2014 Scenario NEP 2032 (N/A) and Scenario Bundesländer 2032 (N/A)

IAEW/E-Bridge/Offis 2032 3 IAEW/E-Bridge/Offis, 2014 Scenario EEG 2014 (N/A) and Bundesländer 2032 (N/A)

PV Parity 2020 1 Imperial College London, 2014 EU 2020 (5%)

PV Parity 2020 2 Imperial College London, 2014 EU 2020 (10%)

PV Parity 2020 3 Imperial College London, 2014 EU 2020 (15%)

PV Parity 2030 Imperial College London, 2014 EU 2030 (5%)

KEMA 2020 1/2 KEMA/Imperial College London/NERA/DNV GL, 2014 Scenario 1-2020 (20%) and Scenario 2-2020 (17%)

KEMA 2020 2/3 KEMA/Imperial College London/NERA/DNV GL, 2014 Scenario 2-2020 (17%) and Scenario 3-2020 (18%)

KEMA 2020 1/3 KEMA/Imperial College London/NERA/DNV GL, 2014 Scenario 1-2020 (20%) and Scenario 3-2020 (18%)

KEMA 2025 1/2 KEMA/Imperial College London/NERA/DNV GL, 2014 Scenario 1-2025 (26%) and Scenario 2-2025 (25%)

KEMA 2025 2/3 KEMA/Imperial College London/NERA/DNV GL, 2014 Scenario 2-2025 (25%t) and Scenario 3-2025 (21%)

KEMA 2025 1/3 KEMA/Imperial College London/NERA/DNV GL, 2014 Scenario 1-2025 (26%) and Scenario 3-2025 (21%)

KEMA 2030 1/2 KEMA/Imperial College London/NERA/DNV GL, 2014 Scenario 1-2030 (41%) and Scenario 2-2030 (32%)

KEMA 2030 2/3 KEMA/Imperial College London/NERA/DNV GL, 2014 Scenario 2-2030 (32%) and Scenario 3-2030 (27%)

KEMA 2030 1/3 KEMA/Imperial College London/NERA/DNV GL, 2014 Scenario 1-2030 (41%) and Scenario 3-2030 (27%)

NEA DE 1 NEA, 2012 DE (10% FV)

NEA DE 2 NEA, 2012 DE (30% FV)

NEA FIN 1 NEA, 2012 FIN (10% FV)

NEA FIN 2 NEA, 2012 FIN (30% FV)

NEA FR 1 NEA, 2012 FR (10% FV)

NEA FR 1 NEA, 2012 FR (30% FV)

NEA UK 1 NEA, 2012 UK (10% FV)

NEA UK 2 NEA, 2012 UK (30% FV)

7.1 Visão geral dos cenários usados para calcular os custos da rede
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Holttinen, Hannele, Peter Meibom, Antje Orths, Bernhard 
Lange, Mark O’Malley, John Olav Tande, Ana Estanqueiro, 
Emilio Gomez, Lennart Söder, Goran Strbac, J Charles Smith, 
Frans van Hulle (2011): “Impacts of large amounts of wind 
power on design and operation of power systems”, Wind 
Energy 14(2), 179-192.
Lewis, Geoffrey (2008): “Estimating the value of wind 
energy using electricity locational marginal price”, Energy 
Policy, 38(7), 3221-3231.
NREL (2012): Renewable Electricity Futures Study, National 
Renewable Energy Laboratory, Golden, CO.
Strbac, Goran, Anser Shakoor, Mary Black, Danny Pudjianto 
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A lista de literatura apresentada aqui fornece uma visão ge-
ral – provavelmente incompleta – da literatura disponível, 
estruturada em quatro categorias: (i) integração de renová-
veis (ii) custo da rede (iii) custo de balanceamento (iv) inte-
ração com outras usinas e (v) outra literatura. Referências 
explicitamente mencionadas neste documento estão incluí-
das nas categorias apropriadas.

(i) Integração de energias renováveis
Sijm (2014): Cost and revenue related impacts of integrating 
electricity from variable renewable energy into the power 
system – A review of recent literature.
IEA (2014): The power of transformation; wind, sun and 
the economics of flexibly power systems, International 
Energy Agency, Paris.
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technical analysis. Disponível em: <http://roadmap2050.eu/
attachments/files/ Volume1_fullreport_PressPack.pdf>.
Ueckerdt, Falko, Lion Hirth, Gunnar Luderer & Ottmar Ede-
nhofer (2013): System LCOE: What are the costs of variable 
renewables?, Energy 63, 61-75.

(ii) Redes
Brown, Sarah & Ian Rowlands (2009): “Nodal pricing in 
Ontario, Canada: Implications for solar FVelectricity“, 
Renewable Energy 34, 170-178.
DENA (2010): Netzstudie II. Integration erneuerbarer 
Energien in die deutsche Stromversorgung im Zeitraum 2015 
– 2020 mit Ausblick 2025.
Denny, Eleanor & Mark O’Malley (2007): “Quantifying 
the Total Net Benefits of Grid Integrated Wind”, IEEE 
Transactions on Power Systems 22(2), 605-615.
ef.Ruhr et al. (2014). Stromspeicher in der Energiewende. 
Study commissioned by Agora Energiewende. ef.Ruhr, 
FENES, IAEW, ISETA,
Hamidi, Vandad, Furong Li, & Liangzhong Yao (2011): 
“Value of wind power at different locations in the grid”, IEEE 
Transactions on Power Delivery 26(2), 526-537.
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Como podemos realizar a Energiewende? 
Que legislação, iniciativas e medidas 
precisamos para torná-la um sucesso? A 
Agora Energiewende ajuda a preparar o 
terreno para garantir que a Alemanha 
defina o rumo de um setor de energia 
completamente descarbonizado. Como 
think-and-do-tank, trabalhamos com as 
principais partes interessadas para 
melhorar a base de conhecimento e 
facilitar a convergência de pontos de vista.

Energiewende: transição energética.
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