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Prefácio

Caro leitor,

Como parte de sua estratégia para se tornar uma região de 
baixo carbono, a União Europeia pretende obter pelo menos 
27% de sua energia a partir de fontes renováveis  até 2030. 
Isso significa uma participação de cerca de 50% no setor 
elétrico. A energia solar fotovoltaica e eólica – impulsionada 
por significativas reduções de custo – quase certamente 
contribuirá para mais da metade dessa participação. Como 
o vento e o sol dependem do clima, os futuros sistemas 
de energia elétrica serão caracterizados por padrões de 
geração fundamentalmente diferentes daqueles observados 
hoje, aumentando significativamente a necessidade de 
flexibilidade e capacidade de backup.

Ao enfrentar o desafio da flexibilidade, a cooperação regional e a 
integração do sistema elétrico oferecem importantes caminhos 
a seguir. De fato, existem várias iniciativas regionais do 
mercado de energia em toda a Europa que “vivem” a cooperação 
diariamente. Uma dessas iniciativas é o Fórum Pentalateral da 
Energia (Pentalateral Energy Forum – PLEF), um conjunto de sete 
países da Europa Centro-Ocidental – Áustria, Bélgica, França, 

Alemanha, Luxemburgo, Holanda e Suíça – que já possuem 
um histórico de cooperação regional, mercados atacadistas 
combinados e um nível relativamente alto de interconexão física.

Nesse contexto, contratamos especialistas da Fraunhofer 
IWES para examinar mais profundamente o futuro da 
integração do mercado regional no que se refere a sistemas 
elétricos com altas participações de energia solar e eólica: 
quais tipos de requisitos de flexibilidade surgem do 
crescimento projetado dessas duas tecnologias? E até que 
ponto a maior integração do mercado de eletricidade dentro e 
fora dos países do PLEF pode ajudar a enfrentar o desafio?

Algumas respostas – e algumas questões em aberto – podem ser 
encontradas aqui. 

Com os melhores cumprimentos,

Dr. Patrick Graichen
Diretor Agora Energiewende.

Resumo das principais conclusões

 

 

 

 1. 
Eólica e solar FV conduzem desenvolvimento do sistema elétrico. Como parte dos planos de expansão 
de energia renovável da Europa, os países do PLEF irão se esforçar para extrair de 32% a 34% de sua 
eletricidade a partir de energia eólica e solar até 2030. A dependência climática dessas tecnologias afeta 
os sistemas elétricos, tornando crucial uma maior flexibilidade do sistema.

2. 
A integração regional do sistema elétrico europeu atenua as necessidades de flexibilidade advindas do aumento 
das quotas de energia eólica e solar. Diferentes padrões climáticos em toda a Europa irão correlacionar picos de 
geração de eletricidade únicos, produzindo efeitos de suavização geográficos. A produção eólica e solar é geralmente 
muito menos volátil em um nível agregado, e os valores extremamente altos e baixos desaparecem. Por exemplo, 
na França, a rampa máxima horária resultante da variação do vento em 2030 é de 21% da capacidade instalada de 
energia eólica, enquanto a máxima em toda a Europa é de apenas 10% da capacidade instalada.

3. 
A troca transfronteiriça minimiza a geração de excedentes de energia renovável. Quando não existem opções 
de negociação, as horas com alta geração eólica e solar exigem que a geração de energia renovável seja 
armazenada ou cortada parcialmente. Com a integração do mercado, os picos de produção correlacionados entre 
os países permitem exportações para regiões onde a carga não é coberta. Por outro lado, um caso hipotético de 
autarquia nacional tem requisitos de armazenamento ou curtailment que são dez vezes mais altos.

4. 
Usinas convencionais precisam ser parceiras flexíveis de energia eólica e solar. Um sistema de energia mais flexível 
é necessário na transição para um sistema de baixo carbono. Situações desafiadoras são múltiplas, incluindo a 
capacidade de reagir em períodos mais curtos e mais longos. Para lidar com esses desafios, a estrutura do parque 
de usinas convencionais e a forma como as usinas operam precisarão mudar. Renováveis, geração convencional, 
redes, demanda e as tecnologias de armazenamento devem se tornar mais responsivas para fornecer flexibilidade.
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A matriz elétrica europeia em 2030: energias 
renováveis como principal fonte de geração

Embora as situações possam variar um pouco de país para 
país devido à disponibilidade diversa de recursos internos 
(hidrelétrico, por exemplo), espera-se que as energias re-
nováveis  sejam “mainstream” até 2030 em toda a Europa. 
Tal cenário é mostrado na Figura S1, que representa tanto a 
participação das renováveis  na geração total de eletricidade 
como a combinação de geração específica para os países si-
mulados neste estudo.5 A parcela de geração de energia re-
novável em toda a Europa equivale a 50%, com energia eólica 
e fotovoltaica representando 30% do total. Para a região do 
PLEF, as parcelas são 54% e 34%, respectivamente.

A crescente participação de energia eólica e fotovoltaica in-
duzirá uma transformação fundamental de nossos sistemas 
elétricos. Começamos por discutir o efeito sobre as necessi-
dades de flexibilidade.

A suavização geográfica atenua as necessida-
des de flexibilidade

Devido à sua variabilidade, o aumento da produção de Fontes 
de Energia Renovável Variável (FERv) está associado à neces-
sidade de maior flexibilidade do sistema elétrico. A suaviza-
ção espacial facilitada por sólidas redes de eletricidade repre-
senta uma das chaves para a integração de altas parcelas de 
FERv. Diferentes regimes climáticos em toda a Europa servem 
de base para suavizar os efeitos no lado da geração.

Considere, em primeiro lugar, a geração instantânea de ener-
gia eólica. A produção de energia eólica avaliada em uma área 
maior é mais suave do que qualquer unidade de geração única. 
Ao trabalhar em combinação, a soma dos perfis de geração 
individuais fornece uma geração mais estável, facilitando a 

5 Dados foram obtidos das estratégias ou cenários energéticos 
nacionais da Comissão Europeia e da ENTSO–E, em consonância 
com os objetivos de descarbonização a médio e longo prazo.

Sumário executivo

No futuro, os sistemas elétricos na Europa serão cada vez mais 
moldados por energias renováveis. As metas legalmente obri-
gatórias estipulam que, até 2030, a energia renovável deve 
representar 27% da matriz elétrica da Europa, ou seja, cerca 
de 50% do setor elétrico.1 Devido a significativas reduções de 
custos nos últimos anos, espera-se que a maior parte da capa-
cidade de geração adicional futura venha da energia eólica e 
fotovoltaica (FV). Em 2014, quase 74% de todos os investimen-
tos convencionais e renováveis  em ativos de geração europeus 
foram para energia eólica e FV.2 Como essas tecnologias são 
variáveis  em sua produção, oscilando de quase zero a próximo 
da capacidade total instalada, dependendo do clima, elas trazem 
consigo uma maior necessidade de flexibilidade no sistema 
de energia. Uma maior integração dos mercados europeus de 
energia é um importante facilitador de flexibilidade. 

Na tentativa de compreender os efeitos específicos da im-
plantação de energia eólica e FV3 nas necessidades de flexi-
bilidade, bem como os benefícios da integração do mercado 
regional e europeu para mitigar esses requisitos de flexibi-
lidade, a Agora Energiewende solicitou à Fraunhofer IWES 
a realização de uma profunda análise baseada em modelos 
de cenários futuros no sistema elétrico europeu. Dado que a 
integração do mercado elétrico europeu também é fomen-
tada por iniciativas regionais de baixo para cima, o estudo 
da Fraunhofer foca especificamente a região do Fórum Pen-
talateral da Energia (PLEF), um conjunto de países com um 
histórico de cooperação regional, integração avançada no 
mercado de eletricidade e um nível relativamente alto de 
interconexão física.4 Os principais resultados do estudo são 
apresentados a seguir.

1 EC (2014). Impact assessment accompanying the 
communication: A policy framework for climate and 
energy in the period from 2020 up to 2030.

2 EWEA (2015). Wind in power. 2014 European 
statistics. Fevereiro de 2015.

3 A seguir nos referimos a elas como renováveis variáveis (FERv).

4 O Fórum Pentalateral da Energia é formado por seis 
membros plenos (Áustria, Bélgica, França, Alemanha, 
Luxemburgo, Holanda) e um observador (Suíça).
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integração do vento. No entanto, sólidas redes nacionais de 
energia e a integração dos mercados nacionais de eletricidade 
são cruciais para os países beneficiarem desse efeito.

A Figura S2 representa séries históricas de geração de ener-
gia eólica onshore para diferentes níveis de agregação geo-
gráfica (de uma área de ~8 km2 para a Europa como um todo). 
A nível europeu, a produção total de energia eólica instan-
tânea é, em geral, muito menos volátil, com poucos valores 
extremamente altos e baixos. Para a energia eólica onshore, 
a agregação em toda a Europa produz mudanças de produção 
por hora superiores a 5% da capacidade instalada por apenas 
23 horas do ano. A maior rampa horária única é de -10% da 
capacidade instalada.

Além disso, observa-se um padrão de correspondência en-
tre a geração mensal de energia eólica e energia fotovoltaica 
causado pela variação climática sazonal, que também apre-
senta uma produção total de FERv mais estável. A Figura S3 
ilustra um exemplo para a Europa.

Outro aspecto da suavização geográfica diz respeito à carga. 
Diferentes perfis de atividade, devido a diferenças cultu-
rais e pequenas mudanças nas horas de luz do dia, trazem 
demandas de eletricidade não simultâneas. Cada região tem 
sua carga de pico anual em diferentes momentos do dia e 
do ano, de forma que, por exemplo, a carga de pico de toda a 
região do PLEF em 2011 foi de 2% a 3% menor do que a soma 
das cargas de pico de cada país.

Contribuição das fontes de energia na 
geração em 2030 conforme o cenário: 
integração europeia – nova matriz

Parcela de renováveis na geração de energia líquida nacional e breakdown da combinação de geração em 2030.           Figura S1

Fraunhofer IWES
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Séries temporais de geração de energia eólica onshore em uma simulação para maio de 2030 em diferentes níveis 
de agregação (em porcentagem da capacidade instalada no nível de agregação específi co). Note que cada pixel é 
equivalente a uma área de 2,8 x 2,8 km.    Figura S2
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Troca transfronteiriça minimiza o corte de  
energias renováveis

Por causa dos efeitos de suavização geográfica de FERv, os 
momentos em que há pouca ou nenhuma energia são me-
nos frequentes e as mudanças de produção total tornam-se 
mais brandas e lentas. Esses efeitos contribuem de forma 
importante para reduzir os requisitos de flexibilidade. Ou 
seja, deve-se fornecer menos balanceamento e disponibili-
zar menores capacidades de backups. Além disso, menos ele-
tricidade deve ser cortada (ou armazenada) com alta produção 
de FERv.6 Em vez disso, ela pode ser exportada para regiões 
onde a carga ainda não está atendida. O avanço da integração 
da rede possibilita o aproveitamento desse potencial.

A Figura S4 mostra simulações da quantidade de energia 
FERv cortada dentro da região do PLEF e na Europa em 2030 
considerando dois cenários: autarquia e integração.7 O cur-
tailment no caso de autarquia é cerca de dez vezes maior de-
vido à falta de opções de troca com outras regiões. Observe 
que evitar totalmente o curtailment seria difícil apenas au-
mentando as capacidades de transferência, pois situações de 
produção altamente correlacionadas ainda podem ocorrer.

Curiosamente, não apenas a quantidade de energia cortada 
é menor no cenário de integração, mas também o número 
de horas em que a eletricidade é cortada diminui signifi-
cativamente. Nos sistemas elétricos nacionais autárqui-
cos europeus, o curtailment ocorreria em quase todas as 
horas do ano (7.217 horas). No caso da integração − em que 
o número de níveis de interconexão na Europa deve au-
mentar em 41% até 2030 −, o curtailment é necessário para 
2.150 horas. Todas as outras horas com excedentes locais 
podem ser equilibradas pela integração (ou seja, por meio 

6 O curtailment da FERv ocorre quando a alimentação da FERv 
excede a carga doméstica predominante e quando as linhas 
de interconexão transfronteiriça já estão totalmente utiliza-
das (para que nenhuma exportação adicional possa ocorrer).

7 Autarquia significa que os países não estão interconectados. 
Para o cenário de integração, assumimos um 
desenvolvimento plausível das capacidades de interconexão 
transfronteiriça (com as capacidades de interconexão 
aumentando em toda a Europa em 41% até 2030).

de exportações). Na região do PLEF, o curtailment limitado 
ocorre apenas em 205 horas do ano. 

A integração do sistema elétrico, crucial para suavizar a pro-
dução regional e mitigar as necessidades de flexibilidade, 
depende de fluxos de eletricidade entre fronteiras. As impor-
tações e exportações de países do PLEF com seus vizinhos são 
mostradas na Figura S5. Todos os sete países mostram a ativi-
dade de transferência nas direções de importação e exporta-
ção. Áustria,  França e Alemanha são exportadores líquidos e a 
Suíça e os países do Benelux são importadores líquidos.

Geração de energias renováveis e  
consequências para o sistema  
convencional de geração de eletricidade

A implantação de FERv afeta o papel desempenhado e a 
contribuição do restante do portfólio de geração de ele-
tricidade, conhecido como o “parque de usinas de eletri-
cidade residual”. Muitas situações desafiadoras surgem 
quando se trata da flexibilidade na matriz de geração re-
sidual, incluindo a capacidade de reagir em períodos mais 
curtos e mais longos.

Fraunhofer IWES
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Exportação

Importação

Importações e exportações de eletricidade em 2030 para os países do PLEF no cenário de integração.   Figura S5
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A Figura S6 fornece um instantâneo dos sistemas elétri-
cos do PLEF em 2030 por uma semana com alta geração 
FV. O gráfico mostra, para cada hora da semana, a carga 
predominante em GW (equivalente à demanda horária de 
energia em GWh), juntamente com a geração de energia 
renovável e convencional. Durante o dia, quando a carga é 
geralmente mais alta, o padrão de carga se alinha bem com 
a produção de FV. Quando a geração fotovoltaica é baixa – 
durante as mudanças acentuadas de carga, especialmente 
de manhã e à noite – há um aumento no uso de energia de 
hidrelétrica com reservatório na Áustria, França e Suíça. 
É também nessas horas que o nível de geração térmica 
convencional e o número de usinas de biomassa flexíveis 
aumentam em toda a região do PLEF. Com a alta partici-
pação geral de renováveis  na semana representada, as 
capacidades térmicas também podem contribuir para as 
exportações para as regiões vizinhas (como mostra a ge-
ração total na região do PLEF excedendo a carga).

A Figura S7 mostra uma semana com baixa produção de ener-
gia eólica e fotovoltaica, onde a carga é atendida principalmente 
por usinas termelétricas. Para apoiar as termelétricas, as usi-
nas hidrelétricas na Áustria, França e Suíça são acionadas pela 
manhã e à noite, quando a demanda de eletricidade aumenta. 
Em certas horas, quando a geração total na região do PLEF está 
abaixo da carga predominante, as importações contribuem 
para atender à demanda de eletricidade do PLEF. 

Além dos instantâneos semanais acima, o impacto das FERv 
sobre a necessidade do sistema de usinas residuais pode ser 
ilustrado através de curvas de duração, como mostrado na 
Figura S8. A figura mostra, para a região do PLEF, as curvas 
de duração (classificação de valores horários para um ano 
inteiro do maior para o menor valor) para carga e geração do 
parque residual de usinas (carga menos geração FERv mais 
exportações líquidas).8 Através destas curvas de duração, 
pode ser derivado o número de horas por ano que uma certa 

8 Como FER variáveis não queimam combustível, seus custos 
de geração de curto prazo são essencialmente zero. De uma 
perspectiva de mercado (o chamado princípio de ordem de 
mérito), FER variáveis são então despachados antes de fontes 
térmicas (residuais) de geração. Assim, ao avaliar a geração 
de usinas residuais, subtraímos as FER variáveis da carga.

carga ou nível de geração é excedido. Como pode ser visto, a 
curva de geração residual é consideravelmente menor que 
a curva de carga. A diferença entre a curva de duração da 
carga e a curva de duração da geração residual é igual à ge-
ração de renováveis variáveis.

Para algumas horas de pico, ocorrem situações em que a dife-
rença entre as duas curvas de duração é pequena. Isso implica 
que podem ocorrer situações nas quais as usinas convencio-
nais e as importações devem cobrir quase toda a carga, inde-
pendentemente da parcela de capacidade de FERv.

A carga residual – diferença entre a carga e a produção por FERv 
– torna-se o determinante relevante do sistema de energia e 
impulsiona as exigências de flexibilidade do sistema elétrico e do 
parque de usinas convencionais. Isso é contrário à situação atual, 
onde a carga determina o parque convencional de usinas.

A geração reduzida de usinas convencionais implica que o par-
que de usinas tenha uma estrutura e composição diferentes. 
As capacidades de base diminuirão em relação às de hoje, en-
quanto as capacidades de pico e de mérito médio aumentarão.

Juntamente com as mudanças na estrutura e na quantidade de 
capacidades instaladas, surge um padrão operacional alte-
rado para o parque de usinas residual. A Figura S9 compara as 
rampas de hora em hora (a mudança na produção de uma hora 
para a próxima) do parque de usinas nucleares alemãs com o 
nível predominante de geração de energia para 2013 e 2030.9

Uma diferença importante entre as rampas horárias atuais e 
de 2030 para o parque de usinas convencionais é que rampas 
horárias de moderadas a grandes já ocorrem com frequência 
em baixos níveis de produção, como mostrado na Figura S9 
para a Alemanha. Isso desafia o modo como as usinas con-
vencionais são operadas e implica aumento da rampa do par-
que de usinas residuais com operação em carga parcial e mais 
partidas e paradas a curto prazo. A situação é especialmente 
desafiadora na Alemanha porque tem a maior parcela de FERv 
nos países do PLEF. Os parques de usinas convencionais em 

9 Isso pressupõe um nível must-run de 5 GW de 
capacidade  convencional para a Alemanha em 2030.
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Geração de renováveis e 
demanda de eletricidade em 
2030, ano meteorológico 2011, 
semana 3

Carga

Geração e demanda de energia para a semana 3 do ano (baixa participação de FERv) em 2030, 
para cada região do PLEF e no total.  Figura S7
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Perspectivas nacionais e regionais –  
implicações e recomendações

As simulações descritas acima enfatizam os crescentes 
requisitos de flexibilidade nos sistemas elétricos futuros 
causados  pela crescente participação da energia eólica e 
fotovoltaica. Para gerenciar isso, as renováveis, as capaci-
dades de geração convencionais, as redes e as tecnologias 

outros países precisam fornecer ao mercado mudanças de pro-
dução um pouco mais curtas e em menor quantidade.

Essas mudanças ficam ainda mais fortes se olharmos para as 
rampas que ocorrem durante períodos de tempo mais longos. 
Em uma base diária (ou seja, mudanças na geração de um dia 
para o outro), partes maiores do parque de usinas residuais 
precisarão ser ligadas e desligadas com mais frequência.

Rampas horárias do parque de usinas residuais alemãs versus nível de geração predominante 
para 2013 (fi gura superior) e 2030 (fi gura inferior) para o cenário de integração. Figura S9

Agora Energiewende, baseado em Fraunhofer IWES
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pensáveis e uma alta participação de energias renová-
veis variáveis. Uma estratégia de transição energética a 
longo prazo – baseada na implantação de energias reno-
váveis, na reotimização do parque nuclear e no desen-
volvimento do potencial de flexibilidade – será funda-
mental para atingir as metas de 2030 da diversificação 
energética francesa e para minimizar os custos.

O armazenamento hídrico desempenha e continuará a 
desempenhar um papel importante nos países alpinos da 
Áustria e da Suíça no enfrentamento dos desafios da fle-
xibilidade. Os dois países têm o potencial de gerar mais 
energia hidrelétrica de uma só vez do que seu pico anual 
de carga e também podem fornecer flexibilidade para os 
vizinhos da região. Além disso, como o armazenamento 
hídrico (e o armazenamento reversível) não é limitado 
por um nível de geração obrigatório, importações eleva-
das também são possíveis.

Os países do Benelux servem como um importante “centro 
de eletricidade” graças à sua localização central no noro-
este da Europa. No entanto, como sua geografia é predo-
minantemente plana, com pouco potencial para usinas hi-
drelétricas (com reservatórios de acumulação), esses países 
precisam de interconectores bem desenvolvidos para lidar 
com os desafios de flexibilidade. A mudança frequente das 
direções do fluxo de potência sublinha o benefício da inte-
gração regional para todos os países.

Olhando para a região do PLEF no agregado, pode-se 
concluir que, ao lado do reforço da rede, a diversificada 
matriz de tecnologias disponíveis pode facilitar a inte-
gração das FERv. É importante notar que o desenvolvi-
mento de redes nacionais é obrigatório se os benefícios 
da integração europeia forem utilizados. É por isso que a 
localização central da região do PLEF no sistema elétrico 
europeu interconectado é altamente benéfica para a in-
tegração de FERv.

A análise realizada negligenciou vários aditivos de fle-
xibilidade, como o armazenamento reversível, gerencia-
mento do lado da demanda (incluindo power-to-heat) e 
novos consumidores de energia (por exemplo, veículos 

de armazenamento precisarão tornar-se mais responsivas. 
Apontamos o papel das interconexões e melhoria da inte-
gração do mercado para facilitar as importações e exporta-
ções como opções de flexibilidade. Além de ser benéfico para 
a integração de energias renováveis, um sistema elétrico in-
terconectado reduz os custos totais de geração.10

O novo sistema elétrico exige uma combinação de recur-
sos flexíveis para promover alta confiabilidade – e uma 
transformação significativa do sistema elétrico atual. Do 
lado da oferta, serão necessárias mais usinas de pico e de 
mérito médio e menos usinas de base inflexíveis, impli-
cando uma matriz e um padrão operacional diferentes. 
Além disso, ativar o potencial de flexibilidade do lado da 
demanda será crucial em todos os países europeus. Tanto 
o lado da demanda ativa quanto o parque de usinas adap-
tado ajudarão a gerenciar os desafios de flexibilidade.

O sistema de energia alemão irá – de acordo com as 
metas oficiais – ver as FER como principais fontes de 
geração em 2030, com a energia eólica e a fotovoltaica 
representando as principais fontes renováveis. O dire-
cionamento para flexibilidade, as opções de backup e a 
integração regional são, portanto, cruciais para altos ní-
veis de confiabilidade. A implantação de FERv desafia a 
forma como outras usinas (bem como o armazenamento 
e a resposta da demanda) são operadas. Isso exigirá 
maiores rampas do sistema residual em carga parcial e 
mais partidas e paradas de usinas.
  
O sistema elétrico francês permanecerá caracterizado 
por uma alta participação de capacidade de energia nu-
clear indispensável. A incorporação de 40% de energias 
renováveis  exigirá algum redimensionamento do par-
que nuclear. No entanto, as capacidades de atendimento 
de carga do parque nuclear francês podem, tecnica-
mente, responder em parte às crescentes necessidades 
de flexibilidade. Várias outras opções de flexibilidade, 
a energia hidrelétrica em particular, ajudarão a reduzir 
o conflito entre a alta participação de nucleares indis-

10     Veja, por exemplo, Booz&Co et al., 2013, Benefits of an
   Integrated European Energy Market. Final Report.
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Em suma, uma melhor integração do sistema elétrico 
pode ajudar a atender às futuras necessidades de flexi-
bilidade. O desafio da flexibilidade é administrável do 
ponto de vista técnico, mas é importante notar que os 
efeitos econômicos fora do escopo deste estudo podem 
afetar a magnitude das mudanças aqui descritas. Em 
particular, o desenho do mercado de eletricidade deve 
fornecer incentivos econômicos para investimentos em 
opções de flexibilidade. Uma estrutura regulatória opor-
tuna e de suporte precisa ser implementada para que um 
sistema elétrico flexível possa surgir.

elétricos). A modelagem também não considerou que as 
energias renováveis  podem e terão um papel ativo na 
contribuição aos serviços do sistema (como a provisão 
de energia de balanceamento). Implantação de projetos 
em condições mais favoráveis ao sistema (por exemplo, 
orientação leste/oeste de FV) também pode fazer parte da 
solução. Portanto, o potencial de flexibilidade de outras 
fontes é grande, mas seu desenvolvimento exigirá políti-
cas proativas e uma estrutura apropriada.
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essas tecnologias representem uma parte significativa da 
matriz energética europeia até 2030.13

Tendências e metas nos países do Fórum 
Pentalateral da Energia

A crescente importância da energia FV e eólica está refle-
tida nas estratégias nacionais dos Estados-Membros da UE, 
particularmente nos Planos Nacionais de Ação para Ener-
gia Renovável (National Renewable Energy Action Plans – 
NREAP 2010) determinados pela Comissão Europeia, que 
estabelecem metas de capacidade para todas as fontes de 
energia renovável  de 2010 a 2020. As Figuras 1 e 2 indi-
cam as metas de energia eólica e solar dos países-membros 
do Fórum de Energia Pentalateral (PLEF), bem como os níveis 
atuais.14, 15  O crescimento dinâmico entre 2010 e 2013 corro-
bora a importância da energia eólica e da energia fotovoltaica, 
com as metas de 2013 sendo superadas pelo desenvolvimento, 
especialmente da energia fotovoltaica.

Estratégias nacionais recentes para o desenvolvimento de Fon-
tes de Energia Renovável (FER) complementam os NREAPs. Em 
2014, a Alemanha adotou uma meta nacional de 40% a 45% de 
energias renováveis  no consumo de eletricidade até 2025 e de 
55% a 60% em 2035. Para atingir esses objetivos, a revisão da Lei 
Alemã de Energia Renovável (EEG 2014) introduziu um “corredor 
de expansão” com alvos anuais de expansão de capacidade16 de 

13    Para comparar os custos totais das diferentes tecnologias, deve- 
se pensar além do conceito LCOE e levar em conta os custos de 
integração (custos de grid, backup, balanceamento e “perfil”).

14    A Suíça, um observador no PLEF, não está representada 
nas Figuras 1 e 2, pois não é membro da UE e, portanto, 
não tem obrigações de desenvolver um NREAP.

15    Os dados para a atual participação de energia fotovoltaica e eólica 
são do Barômetro fotovoltaico (2014) e do Barômetro de energia 
eólica (2014) da EUROBSERV'ER (www.eurobserv– er.org). 

16    Um sistema flexível para definir as remunerações 
permite um ajuste da implantação, caso as capacidades 
não atinjam a trajetória de expansão prevista.

Um olhar sobre as estratégias nacionais de energia revela 
uma tendência de aceleração: os futuros sistemas elétri-
cos na Europa serão cada vez mais transformados pela 
energia eólica e pela implantação de FV. Apesar de todas 
as diferenças nas combinações nacionais de geração e nas 
políticas energéticas, espera-se que a energia fotovoltaica 
e eólica configurem de forma significativa os futuros siste-
mas de fornecimento de eletricidade da maioria dos países 
europeus. A Alemanha tem estado à frente da tendência.

O movimento em direção a sistemas elétricos descarboniza-
dos é uma medida fundamental para reduzir o aquecimento 
global e sua crescente ameaça às condições de vida globais. 
A União Europeia adotou recentemente um novo quadro 
normativo sobre energia e clima, que visa uma redução de 
40% nas emissões de gases de efeito estufa abaixo dos ní-
veis de 1990 e uma quota de 27% de renováveis  no portfólio 
energético da UE até 2030. Isso traduz-se numa parcela de 
energia renovável de 45% a 53% no setor elétrico.11 

Espera-se que a energia fotovoltaica e eólica sejam o pi-
lar dessa transformação. Ambas as tecnologias já sofre-
ram reduções de custo significativas por meio de efeitos 
de escala e atualmente são competitivas com as novas 
tecnologias de usinas convencionais (em termos de custo 
nivelado de energia – LCOE). Diversos estudos (ver infra) 
demonstraram que um sistema baseado em FV e energia 
eólica – incluindo capacidades de backup – é uma opção 
econômica para a descarbonização.1 2 , 13 Espera-se que 

11    Ver, por exemplo, European Commission (2011): Energy Roadmap 
2050; IEA (2013): The Power of Transformation; EC (2014). Impact 
Assessment Accompanying the Communication A policy frame-
work for climate and energy in the period from 2020 up to 2030.

12    Carbon Technologies; IRENA (2015): Renewable power gen-
eration costs in 2014; Fraunhofer ISE (2015): Current and 
Future Cost of Photovoltaics. Long-term Scenarios for Market 
Development, System Prices and LCOE of Utility-Scale PV 
Systems. Estudo realizado para Agora Energiewende.

1.  Energias Renováveis incentivam o desenvolvimento 
do sistema europeu de energia
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Capacidades instaladas de energia eólica (onshore e o� shore) de acordo com os NREAP e os valores reais de 2013. Figura 1

Fraunhofer IWES, baseado em NREAPs e Wind Energy Barometer 2014
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(e a Áustria e a Suíça), metas vinculativas em matéria de po-
lítica energética ainda não existem para 2030.

Dados de entrada para nossa análise de cenário

Este estudo avalia a transformação do sistema elétrico dos 
países do PLEF no contexto de dinâmica política e tendên-
cias econômicas em favor das energias renováveis. Da-
dos de estratégias energéticas nacionais, planos nacionais 
de desenvolvimento de redes e o recente SO&AF (Scena-
rio Outlook & Adequacy Forecast) da ENTSO-E (European 
Network of Transmission System Operators) serviram de 
base para o nosso estudo.19 Esses dados estão resumidos na 
Figura 3, que mostra as capacidades instaladas. de energia 
eólica (onshore e offshore) e FV nos países do PLEF previstas 
para 2030, juntamente com a carga de pico esperada. Como a 
França está atualmente reformulando sua política energética 
e climática, decidimos considerar dois cenários diferentes 
para a transformação do sistema elétrico francês, com base 
nas previsões recentes do TSO RTE francês.20 Um cenário 
ambicioso, chamado de “nova matriz”, mostra uma parcela de 
energias renováveis no consumo de eletricidade de cerca de 
40% em 2030. Esse é o cenário de referência para o escopo 
geral deste estudo. Um segundo cenário de “diversificação” 
prevê uma parcela de energias renováveis  de 30% no sis-
tema elétrico francês. Esse cenário será discutido especifi-
camente na seção dedicada à França (seção 5.2).  

Como pode ser visto na Figura 3, em todos os países da 
região do PLEF, as capacidades eólicas fotovoltaicas ins-
taladas no sistema atingirão níveis próximos ou mesmo 
acima da carga de pico nacional. As simulações projetam 
que, em 2030, cerca de 35% do consumo líquido anual 
de eletricidade será suprido pela energia eólica e FV nos 
países do PLEF. Isso ilustra a importância dessas tecno-
logias para futuros sistemas elétricos do PLEF. Embora 
tenham sido promulgadas políticas energéticas comprome-
tidas com energia fotovoltaica e eólica, seu desenvolvimento 

19    Veja o apêndice sobre dados de entrada e seleção 
de cenários para informações detalhadas.

20    RTE, 2014. Generation adequacy report on the 
electricity supply demand balance in France.

2.500 MW p.a. para eólica onshore (líquida) e 2.500 MW p.a. 
para FV (bruta).

A França também adotou novas metas ambiciosas para 
diversificar sua matriz elétrica. No verão de 2014, o go-
verno francês adotou uma lei para a transição energética 
em favor do crescimento verde, que estabelece metas para 
reduzir a participação da energia nuclear na matriz elé-
trica para 50% até 2025 (contra 72% em 2012) e aumentar 
a energia renovável no consumo final de energia para 32% 
até 2030 (2012: 16%). No setor elétrico, um plano energético 
plurianual – a ser adotado até o final de 2015 – estabelecerá 
objetivos concretos para as capacidades instaladas de ener-
gias renováveis. Isso poderia significar uma parcela de cerca 
de 40% de renováveis  no consumo de eletricidade em 2030. 

Tendências semelhantes podem ser observadas nos ou-
tros países do PLEF. Na Áustria, a capacidade instalada de 
energia eólica e fotovoltaica foi de 1,1 e 0,24 GW em 2011, 
respetivamente. Previsões recentes do TSO projetam 4 GW 
de energia eólica e cerca de 3 GW de energia FV até 2030. A 
Estratégia energética suíça 2050, atualmente em discussão 
no parlamento, prevê uma participação de 25% de energias 
renováveis, além da energia hidrelétrica, no consumo final 
de eletricidade em 2030 e 45% de participação em 2050.17 

Quanto aos países do Benelux, a Holanda prevê um aumento 
na participação das energias renováveis na matriz ener-
gética de 4,5% em 2013 para 16% em 2023. Obviamente, a 
parcela na matriz elétrica é maior em relação às respectivas 
parcelas na matriz energética. Medidas políticas recentes 
e planejadas indicam uma participação de 50% das FER na 
matriz de geração de eletricidade até 2030.18 Para a Bélgica, 
os cenários para o potencial realizável de FER no consumo 
final de energia em 2030 mostram valores entre 32% e 43%. 
Luxemburgo não pode ser facilmente comparado com os ou-
tros países da região do PLEF no que diz respeito às estraté-
gias energéticas e desenvolvimentos, devido à sua dimensão 
e localização. Tal como no caso dos outros países do Benelux 

17    68% do consumo final de eletricidade deverá ser 
atingido pela energia hidrelétrica em 2035.

18   ECN e PBL, 2014. Nationale Energieverkenning 2014, Petten.
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pode estar enfrentando resistência pública, retardando o 
alcance das metas nacionais.

O box ao lado apresenta mais detalhes sobre os dados de 
entrada aplicados.

Além da energia eólica e fotovoltaica, existem outras 
importantes fontes renováveis  que contribuirão para 
um sistema elétrico descarbonizado. A energia hidro-
elétrica tem sido usada há muitos anos e atualmente for-
nece uma parte significativa da produção de eletricidade 
na Escandinávia e nos países alpinos. Em conjunto com 
bombas, a energia hidrelétrica pode servir como arma-
zenamento de energia (ajudando a integrar as energias 
renováveis  variáveis  dependentes do clima (FERv), 
como fotovoltaica e eólica). Mesmo sem bombas, a ener-
gia hidrelétrica fornece armazenamento flexível e ener-
gia despachável. Durante períodos de geração excessiva 
das FERv, a utilização de hidrelétricas com reservatórios 
pode ser reduzida para economizar energia hidrelétrica 
para uso posterior. Na maioria dos países, no entanto, 

Dados de entrada para os cenários simulados
Dados de entrada no nível de cada país foram compilados para 
a execução das simulações. Os dados compreendem o consumo 
anual de eletricidade, a carga de pico anual, as capacidades de 
renováveis instaladas e as capacidades líquidas de interligação 
para transferência de energia. Os dados foram extraídos de estra-
tégias nacionais de energia, planos nacionais de desenvolvimento 
de redes e, para países onde tal informação não existia, do recente 
SO&AF 2014-2030 e do Plano de Desenvolvimento de Rede De-
cenal (Ten-Year Network Development Plan), ambos da ENTSO-E.

As fontes de dados de entrada produzem poucas mudanças nos 
níveis de carga de pico, mas mostram fortes aumentos na capa-
cidade de energia eólica e fotovoltaica (contribuindo para que 
cerca de 54% do consumo líquido anual de eletricidade seja aten-
dido pelas FER no PLEF em 2030). Isso pressupõe um aumento 
de 41% na capacidade de interconexão na Europa até 2030 em 
relação aos dias de hoje. Dado que os países do PLEF apresentam 
atualmente capacidades de interligação interna acima da média, 
o nível de interconexão entre eles aumentará em 22%, enquanto 
o nível de interconexão entre o PLEF e os restantes países da UE 
aumentará 76%. Para mais informações, consulte o apêndice so-
bre dados de entrada e seleção de cenários.

Carga

FER variável

FV

Eólica onshore

Eólica o� shore

Capacidades de energia eólica onshore, energia eólica o� shore e FV instaladas em 2030 e picos de carga nos 
países do Fórum Pentalateral da Energia. Para a França, são mostrados os valores do cenário “nova matriz”. Figura 3

ENTSO-E (2014), documentos de estratégia nacional.
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o potencial hidrelétrico é limitado e não aumentará de 
maneira considerável no futuro. 

Outra tecnologia potencial é a biomassa, que pode ser usada 
para complementar FERv dependentes do clima. No entanto, 
a biomassa tornou-se controversa nos últimos anos devido 
a conflitos com a produção de alimentos, custos de produção 
e impacto ambiental (incluindo preocupações sobre a pegada 
de carbono deixada pela produção da própria biomassa). 
Tecnologias de energia, como energia das marés, das on-
das e de osmose, ainda estão em fase de pesquisa e não estão 
prontas para implantação em grande escala.

Nas seções a seguir, os níveis projetados de capacidade 
de geração renovável de 2030 servirão como ponto de 
partida para nossas simulações do sistema elétrico eu-
ropeu. Não é surpresa que as operações do sistema elé-
trico sejam significativamente afetadas pelo aumento 
das participações de renováveis  variáveis. O aumento 
da flexibilidade do sistema é especialmente crucial. 
Continuar a conectar os sistemas elétricos entre as fron-
teiras é uma parte importante da mitigação das necessi-
dades de flexibilidade. 



Agora Energiewende | O Sistema Europeu de Energia em 2030: Desafios de Flexibilidade e Benefícios da Integração

20



ANALYSIS | O Sistema Europeu de Energia em 2030: Desafios de Flexibilidade e Benefícios da Integração

21

2.1 Efeitos de suavização de eólica e FV

Os efeitos de diferentes padrões climáticos 
Diversas razões contribuem para a suavização geográ-
fica das FERv, notadamente a energia eólica e a geração de 
energia fotovoltaica. Os padrões de vento e sol tendem a ser 
equilibrados na Europa: locais com boas condições de vento 
no norte caracterizam-se por baixos níveis de irradiação, 
e locais menos ventosos no sul têm maior probabilidade de 
serem ensolarados (ver Figura 4). As quantidades mensais 
de produção de energia eólica e fotovoltaica para a Europa 
estão representadas na Figura 5, mostrando que a diminui-
ção da produção de energia eólica no verão é compensada 
por geração FV e vice-versa, com apenas pequenas dife-
renças entre os níveis mensais de produção. Observe que os 

A seção 1 forneceu uma visão do futuro sistema elétrico 
europeu, bem como de suas capacidades instaladas. Vere-
mos que o aumento da produção de fontes renováveis va-
riáveis está associado à necessidade de maior flexibilidade 
do sistema elétrico. O nivelamento espacial, facilitado por 
redes elétricas fortes, desempenha um papel fundamental 
na integração de altas parcelas de FERv. Esta seção mostra 
que a integração de FERv em áreas geográficas maiores é 
facilitada pelos efeitos de suavização geográfica  nos níveis 
de geração e demanda. Os efeitos de suavização da geração 
surgem de diferentes regimes climáticos em toda a Europa 
(seção 2.1). A baixa correlação entre os perfis de carga entre 
os países também permite alguns efeitos de suavização (me-
nos pronunciados) no lado da demanda (seção 2.2). Concluí-
mos com uma curta perspectiva (seção 2.3).

2.  Efeitos da suavização geográfica: mitigando 
as necessidades de flexibilidade advindas da 
implantação de FERv

m/s W/m2

Recursos eólicos e solares em toda a Europa para o ano de 2007. Velocidade média do vento a  
aprox. 70 m acima do solo (esquerda) e irradiação horizontal global média (direita).  Figura 4

Fraunhofer IWES, baseado em dados da COSMO-EU do Serviço Meteorológico Alemão
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únicos valores que se destacam são os de energia eólica em 
dezembro. Isso ocorre porque as velocidades do vento em 
dezembro de 2011, nas quais a simulação foi baseada, foram 
excepcionalmente altas. Mas, além dos outliers estatísticos, a 
produção mensal agregada de FERv é distribuída de maneira 
mais ou menos uniforme ao longo do ano.

Uma segunda fonte de suavização surge da distribuição de-
sigual das velocidades do vento na escala da UE, como mos-
trado na Figura 6. As massas de ar fluem de uma área de alta 
pressão para uma área de baixa pressão enquanto são des-
viadas pela força de Coriolis. Isso leva a regiões circulares de 
maior velocidade do vento sobre o Mar do Norte, afetando os 
países do Benelux, Alemanha e França. Em contrapartida, os 
países alpinos, a Espanha, a Itália e a Europa Oriental apre-
sentam velocidades relativamente baixas.

Em algumas áreas, os chamados ventos térmicos podem ser 
causados por gradientes de temperatura entre regiões vi-
zinhas. Exemplos de tais ventos térmicos são as brisas ma-
rítimas e terrestres, bem como os ventos das montanhas e 

FV

Energia eólica

Produção sazonal de energia fotovoltaica e eólica na UE em 2030. Figura 5

Fraunhofer IWES
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Outro indicador de suavização geográfica é a geração de eletrici-
dade como uma porcentagem da capacidade instalada. A Figura 
7 apresenta o indicador de energia eólica em diferentes níveis de 
agregação para maio de 2030, com base no clima de 2011. A série 
temporal de um único pixel (representando uma área de ~8 km²) 
flutua pesadamente, com altos picos e intervalos de quase ne-
nhuma produção. Quanto maior for a agregação, mais suave será 
a série temporal. Na Europa, a produção de energia eólica ins-
tantânea é geralmente muito menos volátil, de modo que os va-
lores extremos altos ou baixos desaparecem. Na Tabela 2, os co-
eficientes de variação para a produção eólica são mostrados em 
diferentes níveis de agregação. O coeficiente de variação é uma 
medida padronizada para a variação estatística de um conjunto 
de dados. Um alto coeficiente de variação indica dados distri-
buídos em uma ampla faixa em torno do valor médio. Os valo-
res diminuem conforme a área aumenta. Para a Europa, o coefi-
ciente de variação é apenas um terço do valor de um único pixel.

A Figura 8 leva essa análise adiante e a expande para um ano 
inteiro. Ela descreve a frequência relativa de geração de ener-
gia eólica como uma porcentagem da capacidade instalada para 
2030. Para áreas menores, a produção próxima a zero ocorre 
com frequência, mas também ocorrem valores extremamente al-
tos perto da capacidade instalada. Quanto maior a área conside-
rada, menos valores extremos. Os valores predominantes de pro-
dução estão localizados principalmente no centro do espectro.

Esse efeito de suavização torna-se ainda mais claro quando 
se consideram os gradientes (as mudanças na produção de 
uma hora para a próxima) da produção de energia eólica para 

dos vales, causados  por certas formações geográficas. Um 
efeito adicional de suavização é esperado com instalações 
de energia eólica nessas regiões, onde os ventos são menos 
correlacionados com os padrões de vento dominante devido 
a fluxos entre sistemas de alta e baixa pressão. Geralmente, 
dentro de uma área tão grande quanto a Europa, há regiões 
onde, às vezes, a produção de energia eólica é alta, alcan-
çando alta geração total, e outras regiões onde é baixa ao 
mesmo tempo (estas últimas usando importações ou geração 
térmica para atender à demanda).

Quantificando o efeito de suavização 
Diversos parâmetros capturam o efeito de suavização geo-
gráfica da geração das FERv.

Um parâmetro que mostra o efeito de suavização geográfica 
para FERv é o fator de simultaneidade, que é o valor máximo 
(maior ocorrência) de produção em relação à capacidade 
instalada (Pmax/Pnom). Para uma única unidade de geração 
renovável, esse fator é igual ou próximo a 100% e diminui à 
medida que a área de distribuição de usinas cresce. A Tabela 
1 mostra os fatores de simultaneidade de FV e eólica onshore 
para países individuais do PLEF, a região do PLEF como um 
todo e para todos os países europeus modelados. Como mos-
tra a tabela, esses fatores são mais altos para países indi-
viduais do que para grupos de países. Isso implica que, no 
agregado, os picos de geração de eletricidade individuais são 
suavizados e, portanto, mais fáceis de integrar. Com a FV e a 
eólica onshore juntas, o efeito de suavização torna-se ainda 
mais pronunciado.

Fraunhofer IWES

Fatores de simultaneidade de FERv em países PLEF e na Europa simulados para 2030 (com base em dados  
meteorológicos de 2011). Os valores indicam que picos de geração individuais são mitigados em áreas maiores. Tabela 1

AT BE CH DE FR LU NL PLEF Europa

FV 77 % 71 % 76 % 73 % 69 % 71 % 72 % 71 % 67 %

Eólica onshore 88 % 93 % 84 % 89 % 83 % 93 % 91 % 82 % 66 %

FV + Eólica 71 % 62 % 64 % 62 % 59 % 72 % 65 % 54 % 46 %
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geração residual, que equilibra as mudanças da produção de 
FERv, os requisitos técnicos para rampas acentuadas são de-
safiadores e resultam em maiores custos de geração de eletri-
cidade. Isso significa que a estabilidade da rede e os modestos 
custos de produção de eletricidade são fortalecidos por uma 
produção de eletricidade suavizada com gradientes baixos, 
como resultado de usinas a FERv amplamente espalhadas.

O principal fator que determina a produção de eletricidade das 
instalações fotovoltaicas é a irradiação solar. Isso depende pre-

o ano de 2030. A Figura 9 representa as frequências relativas 
dos gradientes de produção de energia eólica onshore para di-
ferentes níveis de agregação. Para um único pixel, rampas altas 
de cerca de 20% da capacidade instalada ocorrem, enquanto 
rampas menores ocorrem com menos frequência em relação 
às regiões com maior área de superfície. Quanto maior a área 
de agregação, mais raras as rampas elevadas se tornam. Para 
a Europa, gradientes maiores que +-5% da capacidade insta-
lada ocorrem apenas durante 23 horas do ano. A maior rampa 
horária individual é de -10% da capacidade instalada. Para a 

Séries temporais de geração de energia eólica onshore em uma simulação para maio de 2030 em diferentes níveis 
de agregação (como porcentagem da capacidade instalada). Um pixel é equivalente a uma área de 2,8 x 2,8 km.   Figura 7
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Coeficiente de variação da geração de energia eólica onshore com base na média  
de produção para diferentes níveis de agregação em maio de 2030. Tabela 2

Maio 2030 Pixel Bavária Alemanha PLEF Europa

Coeficiente de variação 1,20 0,98 0,78 0,68 0,41
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Frequência relativa de produção horária de energia eólica onshore em 2030 para diferentes níveis de agregação. Figura 8
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desvios temporais menores devido a diferenças na longitu-
de,22 dias e estações do ano são os parâmetros dominantes que 
afetam a produção fotovoltaica. Isso explica por que a produ-
ção fotovoltaica segue um padrão muito similar em diferentes 
regiões (embora algumas variações permaneçam devido a nu-
vens e céus encobertos). Por essas razões, o efeito de suavização 
da FV é muito menos pronunciado do que para a energia eólica.

Finalmente, a Figura 10 mostra tanto a geração eólica como 
a fotovoltaica23 para cada país ou sub-região do PLEF, bem 
como agregada em toda a região do PLEF para uma semana 
selecionada em julho. Obviamente, a geração total de energia 
eólica é consideravelmente afetada pelo efeito de suaviza-
ção geográfica que ocorre na região como um todo; o perfil 
de geração fotovoltaica é determinado principalmente pelo 
curso diurno do sol. 

22    Uma diferença de 15° de longitude (cerca de 1.000 km de leste 
a oeste da Europa central) é igual a 1 hora de diferença.

23    Esta é a produção potencial simulada sem levar em con-
ta possíveis perdas de transmissão ou corte.

dominantemente do ângulo entre o sol e o módulo fotovoltaico, 
bem como das nuvens e nebulosidade. A cobertura de nuvens e 
a clareza do céu estão sujeitas a influências meteorológicas se-
melhantes à velocidade do vento. Portanto, coerências seme-
lhantes se aplicam em relação ao efeito de suavização geográ-
fico. O segundo fator que influencia a insolação – a posição do 
sol em relação ao módulo – afeta as usinas fotovoltaicas em toda 
a Europa de forma comparável.21 Com módulos fotovoltaicos 
fixos, a trajetória diurna e anual do sol determina amplamente 
a produção fotovoltaica. Embora existam algumas diferenças 
resultantes de diferentes latitudes geográficas, bem como alguns 

21    Os módulos fotovoltaicos são geralmente instalados de maneira a 
otimizar o rendimento anual por capacidade instalada. Isso sig-
nifica que as instalações de espaço aberto estão voltadas para o sul 
e inclinadas em um ângulo de 20° a 40° (dependendo da latitude). 
Com custos reduzidos para os módulos fotovoltaicos, as instalações 
orientadas para leste-oeste tornaram-se cada vez mais populares. 
Enquanto o rendimento energético por capacidade instalada diminui, 
o rendimento aumenta em relação à área de superfície. Em contra-
partida, a orientação das instalações fotovoltaicas em telhados varia 
em função da área de cobertura disponível, sendo que as voltadas 
para o sul são favorecidas por um maior retorno do investimento. 

Geração normalizada de energia eólica onshore e fotovoltaica durante uma semana em julho para a região do PLEF. Figura 10
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cial de suavização nos países do PLEF. Para um único país, 
o valor é 100% por definição; e é ligeiramente reduzido para 
áreas maiores. Na simulação de 2030, o fator de simultanei-
dade é de cerca de 98% para a região do PLEF e de cerca de 
97% para a Europa. Assim, a carga de pico de toda a região do 
PLEF e UE é 2% e 3%, respectivamente, inferior à soma das 
cargas de pico individuais de cada país.

A Figura 11 descreve os perfis de carga de uma semana para 
quatro sub-regiões do PLEF e a região do PLEF agregada. 
Efeitos dia/noite claros podem ser observados em todos os 
perfis. Isso não é surpreendente porque a carga é geralmente 
maior durante o dia. Além disso, o menor consumo de ener-
gia nos fins de semana é visível em todas as regiões, embora 

2.2 Efeitos de suavização da demanda de  
       eletricidade

Observando mais de perto os efeitos de suavização no lado da 
demanda, notamos que o padrão não simultâneo de demanda 
de eletricidade é causado em parte por diferentes perfis de 
atividade. Diferenças sociais e horas de luz ligeiramente vari-
áveis resultam em picos de carga anuais em diferentes regiões 
em diferentes períodos do dia e em diferentes épocas do ano.

Os fatores de simultaneidade para a carga, especificamente 
ao comparar a carga de pico de uma região com a carga de 
pico total (ou seja, a soma de todas as cargas de pico do país, 
sejam concorrentes ou não), mostram um pequeno poten-

Perfi s de carga conforme observados na região do PLEF durante uma semana em julho, normalizados para carga de pico. Figura 11
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2.3 Perspectivas

Mostramos nesta seção que os efeitos de suavização 
ocorrem quando se agrega a geração de energia eólica e 
fotovoltaica em uma área grande. Isso resulta em pi-
cos mais baixos em relação à produção média, em me-
nos situações em que pouca ou nenhuma eletricidade é 
gerada e em mudanças de saída mais brandas e lentas. 
Esses fatores são de grande utilidade porque reduzem os 
requisitos de flexibilidade. Isso reduz a eletricidade de 
balanceamento que precisa ser fornecida e as capacida-
des de backup. Também diminui a quantidade de ener-
gia que precisa ser cortada com uma alta produção de 
FERv, disponibilizando mais energia de exportação para 
regiões onde a carga ainda não está coberta. Na próxima 
seção, descrevemos os múltiplos benefícios do aumento 
da integração da rede. 

as formas diurnas variem umas das outras. Isso suaviza 
a forma triangular do perfil de carga da Áustria – Suíça 
(AT– CH) e atenua regionalmente o pico noturno no con-
sumo de eletricidade da França, conforme mostrado no perfil 
de carga agregado de toda a região do PLEF.
 
Para países do sul da Europa, as diferenças de carga sazo-
nal são menores. Mas os perfis de carga são influenciados 
não apenas por atividades diurnas deslocadas, mas também 
pela mudança de temperatura devido ao aumento do aque-
cimento (países do norte, meses de inverno) e resfriamento 
(sul da Europa, meses de verão). Portanto, diferenças regio-
nais na temperatura ambiente também resultam em uma 
suavização da demanda de energia dependente da tempera-
tura. Porém, como as condições especialmente de clima frio 
(por exemplo, o “anticiclone siberiano”) geralmente afetam 
uma grande parte da Europa, esse efeito de suavização para 
a carga de pico anual não é particularmente pronunciado.24

24  No entanto, benefícios significativos surgem da avaliação da 
segurança do suprimento regionalmente em vez de nacionalmente. 
Uma conta mais detalhada está além do escopo deste relatório.



ANALYSIS | O Sistema Europeu de Energia em 2030: Desafios de Flexibilidade e Benefícios da Integração

29

de autarquia é puramente teórico, pois os fluxos de eletricidade 
entre os países ocorrem o tempo todo (na máxima extensão dis-
ponível). Embora irrealista, a “visão de autarquia” dos sistemas 
elétricos nacionais muitas vezes enquadra discussões políticas 
e públicas. Portanto, usamos isso como um cenário de “referên-
cia” para medir o benefício da integração contínua. No segundo 
cenário (referido como “integração”), uma certa quantidade de 
capacidade de interligação transfronteiriça é assumida, permi-
tindo aos países trocarem energia com base em capacidades de 
transferência líquidas realistas (NTCs) entre países até 2030. 
(Ver os apêndices de modelagem e dados para mais detalhes.)

Como visto na seção 2, a integração da geração de eletricidade 
em grandes áreas, como a Europa, cria efeitos de suavização 
para FERv e cargas inflexíveis. Esta seção examina mais de 
perto o impacto no sistema elétrico como um todo.

Dois cenários foram desenvolvidos, avaliados e comparados 
neste estudo. O primeiro cenário é caracterizado pela autarquia 
elétrica, na qual nem as importações nem as exportações ocor-
rem. Os excedentes de eletricidade têm de ser reduzidos e os dé-
ficits de eletricidade têm de ser equilibrados com o aumento da 
produção em centrais térmicas ou hidroelétricas. Esse cenário 

3.  Integração dos sistemas de energia europeus: 
utilizando o potencial das FERv por meio da  
troca transfronteiriça

Fraunhofer IWES

Coeficientes de correlação (baseados na classificação tau de Kendall) entre os países do PLEF para carga,  
geração eólica onshore e fotovoltaica. Tabela 3

Carga AT BE CH DE FR LU NL

AT 100% 72% 57% 82% 57% 57% 74%

BE 72% 100% 63% 73% 66% 57% 70%

CH 57% 63% 100% 54% 73% 43% 48%

DE 82% 73% 54% 100% 52% 61% 77%

FR 57% 66% 73% 52% 100% 43% 49%

LU 57% 57% 43% 61% 43% 100% 54%

NL 74% 70% 48% 77% 49% 54% 100%

FV AT BE CH DE FR LU NL

AT 100% 82% 89% 90% 83% 83% 83%

BE 82% 100% 86% 88% 87% 92% 94%

CH 89% 86% 100% 90% 90% 87% 86%

DE 90% 88% 90% 100% 86% 89% 88%

FR 83% 87% 90% 86% 100% 86% 86%

LU 83% 92% 87% 89% 86% 100% 90%

NL 83% 94% 86% 88% 86% 90% 100%

Eólica AT BE CH DE FR LU NL

AT 100% 24% 45% 35% 27% 29% 22%

BE 24% 100% 27% 49% 55% 66% 60%

CH 45% 27% 100% 28% 39% 32% 22%

DE 35% 49% 28% 100% 33% 47% 58%

FR 27% 55% 39% 33% 100% 52% 34%

LU 29% 66% 32% 47% 52% 100% 44%

NL 22% 60% 22% 58% 34% 44% 100%
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levando a superávits e interconectores “congestionados”. As-
sim, podemos concluir que a integração da rede é mais útil para 
eventos fracamente correlacionados. 

3.2  Curtailment de renováveis: integração 
vs. autarquia

Um benefício da integração do sistema de energia surge de FERv 
e a carga serem menos que perfeitamente correlacionadas en-
tre os países. Os números mencionados na Figura 12 mostram a 
quantidade de energia FERv cortada no ano simulado de 2030 
para ambos os cenários da região do PLEF e Europa. A redução 
no caso da autarquia é cerca de dez vezes maior devido à falta 
de interconexões e opções de troca com outras regiões. Evitar o 
curtailment geralmente seria difícil de conseguir apenas aumen-
tando as capacidades de transferência líquidas, pois situações de 
produção altamente correlacionadas poderiam ocorrer. Em qual-
quer caso, a integração da rede impede que uma grande quanti-
dade de energia renovável excedente seja “jogada fora”.26 A Figura 
12 mostra que, no cenário de integração, não apenas a quanti-
dade de energia cortada é menor; as horas de corte diminuem 
significativamente. Na Europa, sem integração, o curtailment 
ocorreria em quase todas as horas do ano (7.217 horas). No en-
tanto, mesmo com a integração da rede, picos de produção raros, 
mas altos, de FERv ocorrem em vários países e não podem ser 
totalmente balanceados pela integração da rede (Figura 12). Em 
outras palavras, um número limitado de horas com curtailment 
também pode ser encontrado no cenário de integração. Com a 
suposta expansão de interconectores na Europa, o curtailment 
é necessário durante aprox. 2.150 horas. Todas as outras horas 
com excedentes locais podem ser equilibradas pela integração 
(isto é, exportando). Por meio dos níveis de interconexão assumi-
dos, o curtailment limitado ocorre na região do PLEF apenas em 
205 horas do ano. A energia cortada equivale a 0,41% da geração 
europeia por FERv e a 0,16% da região do PLEF.

É importante ressaltar que não apenas o cenário da autar-
quia é hipotético; também o cenário de integração avaliado é 
baseado em simplificações. Assume-se que a transferência 
de eletricidade dentro de cada país se beneficie de uma “placa 
de cobre”, implicando que quaisquer restrições de rede dentro 

26   Alternativamente, a energia excedente poderia ser armazenada.

3.1   Correlação de carga, eólica e FV entre países

Para o cenário de autarquia, não importa como a produção por 
FERv ou os padrões de carga diferem entre os países, já que não 
há capacidade de interconexão de qualquer maneira e a sua-
vização geográfica entre fronteiras não ocorre. No cenário de 
integração, os efeitos de suavização desempenham um papel 
importante. Para caracterizar a escala de suavização, calcula-
mos os coeficientes de correlação das séries históricas de carga, 
energia eólica onshore e FV para pares de países do PLEF. Os 
coeficientes de correlação de Kendall são representados para 
carga, geração de energia eólica e FV na Tabela 3. Eles consi-
deram tanto as dependências lineares como não lineares entre 
as séries históricas normalizadas. A partir da análise desses 
coeficientes é possível obter um quadro abrangente do quão 
similares, ou associados, eles são. A correlação das séries his-
tóricas de cada país consigo mesmo é sempre de 100%, o que 
implica que as séries históricas comparadas são idênticas. Duas 
séries históricas completamente aleatórias e não correlaciona-
das produziriam um valor próximo de zero. Consequentemente, 
o benefício da integração em grandes áreas tende a ser maior 
quanto menos correlacionadas forem a carga e os padrões de 
produção de FERv. De acordo com a tabela, pode-se ver que a 
geração fotovoltaica é mais estreitamente correlacionada entre 
os países, enquanto a geração de energia eólica é menos cor-
relacionada entre os países. Correlações entre pequenos países 
vizinhos são geralmente mais altas do que entre países mais 
distantes. O coeficiente comunica informações sobre o vínculo 
entre as saídas transnacionais em geral, ao mesmo tempo em 
que desconsidera o comportamento em situações específicas. 
Padrões de produção entre dois países podem ser moderada-
mente correlacionados em geral (por exemplo, quando avalia-
dos ao longo de um ano inteiro), embora o padrão de produção 
possa ser, às vezes, bastante similar. Consequentemente, o be-
nefício da integração diminui à medida que aumenta a correla-
ção de eventos simultâneos. Situações típicas podem ser situ-
ações climáticas “frias e calmas” no inverno causadas por áreas 
de alta pressão, que resultam em quase nenhuma produção de 
energia eólica em grandes partes da Europa.25 Há também mo-
mentos em que o nível de vento é alto na maioria dos países, 

25   Pöyry, 2011. The challenges of intermittency in
North West European power markets.
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gração das energias renováveis  nacionais. Como era de 
se esperar, grandes países como a França e a Alemanha 
podem se beneficiar de efeitos internos de suavização. 
Os gráficos a seguir apontam para o benefício da inte-
gração dentro de um país (e a importância do reforço da 
rede doméstica no caso de congestionamentos de rede 
dentro de um país). A Figura 13 mostra os efeitos de su-
avização na Alemanha, dividida em três regiões de norte 
a sul. A parte norte é dominada pela energia eólica; o 
sul tem mais FV. A Figura 14 mostra uma análise seme-
lhante para a França em cinco regiões.

de um país não são levadas em conta. Além disso, o modelo é 
focado na simulação do balanço de potência ativa, enquanto 
as demandas de inércia ou potência reativa não são conside-
radas. Muitas opções de flexibilidade existentes também não 
foram consideradas, incluindo usinas hidrelétricas reversí-
veis, opções power-to-heat ou gerenciamento pelo lado da 
demanda. Essas opções de flexibilidade permitiriam que a 
eletricidade excedente fosse utilizada em vez de ser cortada.

Questões domésticas para integração de renováveis 
Embora não tenhamos modelado as restrições da rede 
doméstica, queremos fornecer uma breve visão da inte-

Corte 
máximo [GW]

Energia
cortada [TWh]

Autarquia

Integração

Energia de FERv cortada dentro da região do PLEF e da Europa (fi gura superior) e curvas de duração 
de corte anual (duração máxima), potência máxima cortada e quantidade anual de energia cortada 
para a região do PLEF e Europa (fi gura inferior) nos cenários de autarquia e integração. Figura 12
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Efeitos de suavização da produção por FERv na Alemanha para a semana 9 do ano. Figura 13
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igual a mais de cinco vezes a quantidade de energia cortada 
no cenário de autarquia. Para os países com uma parcela 
menor de FERv, a relação é ainda maior. Consequente-
mente, as interconexões entre os países vizinhos não ape-
nas diminuem enormemente o curtailment, mas também 
reduzem os custos da geração de eletricidade, já que as usi-
nas com os menores custos marginais podem ser escolhi-
das do outro lado das fronteiras nacionais.27

Enquanto a Figura 15 mostra números anuais agregados, as 
Figuras 16 e 17 apresentam instantâneos de fluxos de ele-
tricidade transfronteiriços dentro da Europa, juntamente 
com a parcela de atendimento de carga por FERv. A primeira 
figura mostra uma hora ensolarada por volta do meio-dia 
na primavera, quando países do sul da Europa são capazes 
de atender a uma parte significativa de sua carga com FV. 
Aqui as exportações do sul (Espanha, França e Itália) tendem 

27 Observe novamente que um parque de usinas resumido 
foi assumido para nossa simulação, resultando 
em fluxos de energia levemente adulterados.

A agregação da produção de energia eólica variável para 
cada região produz uma curva de produção achatada para 
todo o país. Com relação à FV, os efeitos de suavização 
doméstica criam uma curva de produção mais homogê-
nea. Curvas de produção de topo plano ou desgastado de 
uma única região seguem o formato típico de "percurso 
do dia" e diferem em grande parte na altura. Isso facilita a 
previsão, especialmente quando se consideram as rampas.

3.3 Fluxos de eletricidade transfronteiriços

Além da avaliação do corte (evitado) das renováveis, a 
quantidade de importações e exportações de eletricidade 
fornece insights sobre os benefícios da integração. As im-
portações e exportações agregadas dos países do PLEF com 
seus vizinhos são mostradas na Figura 15 (somente para 
o cenário de integração). Todos os sete países mostram 
atividade de transferência em ambos os sentidos, onde a 
Áustria, a Alemanha e a França são exportadores líquidos 
e a Suíça e os países do Benelux são importadores líqui-
dos. Para a Alemanha, a quantidade de energia exportada é 
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FER total

Atendimento de carga [%]

Atendimento de carga [%]

Eólica

 FV

Fluxos de energia transfronteiriços na Europa em condições de sol. Figura 16
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importação e exportação entre a região do PLEF e o resto da 
Europa durante todas as horas do ano. Isso significa que a 
integração da rede não é importante apenas entre os países 
do PLEF, mas também na Europa como um todo. As expor-
tações líquidas da região do PLEF ocorrem principalmente 
no verão. A abundância de produção por FERv em todos os 
países do PLEF, juntamente com um significativo nível de 
must-run convencional28 na França e alta disponibilidade 
de energia hidrelétrica, causam superávits agregados, a 
maioria dos quais são exportados.

28    Para garantir a prestação de serviços ancilares, como energia 
de reserva e energia reativa, uma parcela mínima de unidades 
geradoras convencionais deve permanecer permanentemente 
em funcionamento. O calor (por meio de usinas de cogeração de 
energia elétrica) é fornecido em grande parte por unidades que 
operam quando a demanda por aquecimento é predominante, 
proporcionando, assim, a geração de eletricidade obrigatória durante 
esses períodos. Restrições técnicas (como usinas não sendo capazes 
de reduzir a produção rapidamente) geram inflexibilidade, pelo 
menos a curto prazo. Outras das chamadas capacidades must-run 
incluem tecnologias de energia renovável não despachável, como 
energia eólica, energia fotovoltaica e hidrelétrica a fio d'água.

a fluir para o norte. A Figura 17 mostra uma situação dife-
rente, quando a produção de energia eólica da Dinamarca 
permite que a energia flua um pouco do norte para o sul. Em 
ambas as situações, a Alemanha e a França exportam exce-
dentes domésticos. Os países do Benelux servem principal-
mente como uma região de trânsito, proporcionando flexibi-
lidade. Os países alpinos também fornecem flexibilidade na 
medida em que atuam como drenos de eletricidade.

A Figura 17 também mostra o que acontece quando as inter-
conexões transfronteiriças entre a França e a Suíça e entre 
a Alemanha e a Suíça são totalmente utilizadas. Devido ao 
congestionamento, fluxos adicionais de energia fluem para 
a Suíça via Itália e Áustria. Outro exemplo é a conexão bas-
tante estreita entre a França e a Espanha pelos Pirineus. À 
medida que as quotas de FERv aumentam, o reforço da rede 
deve tornar-se mais importante para a Europa como um 
todo, a fim de aproveitar os benefícios da integração da rede.

A Figura 18 mostra as séries históricas de importação e ex-
portação nas fronteiras dos países do PLEF. Vemos que uma 
parcela significativa da eletricidade é trocada nas rotas de 
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Na Figura 18, padrões de fluxo futuros entre países e 
regiões na Europa mostram padrões sazonais pronun-
ciados. Os padrões de fluxo transfronteiriços mudam de 
forma mais dinâmica ao longo do dia e do ano.

Enquanto a implementação de FERv afeta a contribuição 
do restante do portfólio geral de geração de eletricidade, 
a integração do sistema de energia é crucial para explo-
rar os efeitos regionais de suavização por FERv e carga. 
Na próxima seção, analisamos as implicações e requisitos 
subsequentes para o parque de usinas residuais.
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acordo com isso, a capacidade de controle e a flexibilidade de 
uma usina podem ser aumentadas com um retrofitting.

Existem muitas situações desafiadoras que surgem da flexi-
bilidade da matriz de geração residual, compreendendo a ca-
pacidade de reagir em períodos mais curtos e longos. As exi-
gências de flexibilidade em curtos períodos são causadas por 
mudanças rápidas na carga (que precisam ser balanceadas em 
segundos ou minutos para manter a estabilidade do sistema) 
e pela produção de FERv (que não precisa ser correlacio-
nada para carregar). Desafios de flexibilidade podem ocorrer 
quando as frentes de vento criam rampas íngremes de ener-
gia eólica, quando ocorrem excedentes de eletricidade (por 
exemplo, em épocas de alta geração de vento à noite) e quando 
surgem erros de previsão para geração de FERv ou aumento 
de carga. Erros de previsão podem aumentar no futuro por 
causa de cargas de novas tecnologias31  e incerteza sobre o 
consumo e o acúmulo de energia fotovoltaica, aumentando a 
necessidade de balanceamento flexível.32 Ao mesmo tempo, 
a carga é esperada para se tornar mais flexível por meio da 
reação por parte da demanda. Esses desafios podem trazer 
o potencial de flexibilidade da carga residual ao seu limite, 
particularmente quando é restringido por uma certa quota 
de residual must-run. Eventos não planejados de usinas 
convencionais, como transmissões súbitas de unidades de 
geração, também exigem flexibilidade.

31 Novos padrões de consumo, como bombas de calor elétricas, 
condicionamento de ar adicional e mobilidade elétrica, que 
também participam do gerenciamento pelo lado da demanda 
(DSM), devem adicionar seus perfis de carga específicos à 
carga geral, aumentando a complexidade de sua previsão.

32  Balanceamento de energia é uma função de vários parâmetros. 
Além da implantação da FERv, a integração do mercado, o 
tamanho da área de balanceamento, o desenho do mercado 
intradiário e de balanceamento, o projeto de políticas de suporte 
às renováveis e a especificação de produtos de balanceamento de 
energia também são importantes. O curtailment de FERv também 
pode ser contado como fonte de balanceamento negativo.

Nas seções anteriores, descrevemos a suavização da produção 
de FERv em grandes áreas, bem como os efeitos da integra-
ção de rede transfronteiriça. Como as FERv são dependen-
tes do tempo e não despacháveis, a geração residual precisa 
preencher a lacuna potencial entre a geração por FERv e a 
demanda de energia.29 Essas usinas despacháveis são repre-
sentadas por um sistema convencional hipotético de geração 
eletricidade, usinas hidrelétricas com reservatórios e unida-
des flexíveis de biomassa. O sistema elétrico real incorpora 
vários tipos de centrais térmicas (alimentadas a gás, a carvão 
e nucleares) com diferentes eficiências e desempenhos. Como 
o nosso estudo se concentra nas necessidades de flexibilidade 
do sistema elétrico residual, faz sentido assumir um parque 
estimado de usina que difere em suas eficiências elétricas, 
mas não depende de um tipo de combustível específico. (Veja 
o Apêndice de Modelagem para mais detalhes.)

4.1  Características da usina e flexibilidade  
do sistema de energia

A flexibilidade de, digamos, uma usina termelétrica é determi-
nada pela sua capacidade de funcionar em carga parcial, bem 
como por parâmetros como velocidade de rampa, tempo de 
partida e tempo de parada mínimo. Boa capacidade de opera-
ção de carga parcial, curto tempo de partida e mínimo tempo de 
parada aumentam a flexibilidade da usina, permitindo que ela 
reaja rapidamente às mudanças na carga residual. Em todas as 
usinas térmicas de carga parcial, a operação é restringida por 
uma geração mínima de energia. Isso se aplica especialmente 
a usinas nucleares, mas também a instalações movidas a car-
vão e gás.30 Em suma, a flexibilidade de uma usina depende de 
sua tecnologia, sua idade e o estado de seus equipamentos. De 

29    Observe novamente que a flexibilidade do lado da demanda não 
foi incluída em nossa modelagem. Claramente, a resposta pelo 
lado da demanda representa uma fonte crucial de flexibilidade 
e pode ajudar a aliviar os padrões voláteis de carga residual.

30   Veja seção 5.2 para mais detalhes.

4.  A variabilidade da geração de FER e consequências para 
as necessidades de flexibilidade do sistema de energia
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A dependência climática das FERv fornece uma contri-
buição (muito) limitada à capacidade firme. As capacida-
des de potência convencionais ainda são necessárias como 
backup – o nível requerido não é afetado pelo desenvolvi-
mento de FERv –, mas sua utilização diminui à medida que 
a participação das FERv aumenta. Como essas usinas são 
necessárias para menos horas do ano, turbinas a gás flexí-
veis (com custos marginais mais altos) podem ser usadas 
para garantir a carga de pico de maneira econômica.

É importante ressaltar que a capacidade “firme” em um 
sentido puramente “estático” não é suficiente para garantir 
a segurança do fornecimento e a confiabilidade do sistema 
elétrico. A capacidade disponível também deve ser consi-
derada de forma “dinâmica”, ou seja, pela sua capacidade de 
fornecer flexibilidade.34

34    Para mais detalhes, veja, por exemplo, RAP (2014): Operações 
no Mercado de Energia e Confiabilidade do Sistema: uma 
contribuição para o debate de desenho de mercado no Fórum 
Pentalateral da Energia. Estudo em nome da Agora Energiewende.

Desafios mais duradouros podem ocorrer durante os perío-
dos de alta carga e baixa geração de energia por FERv, como 
ocorre no “anticiclone siberiano” mencionado anteriormente.

4.2  Capacidade firme e o papel das usinas 
convencionais e de FERv

Para garantir a segurança do fornecimento, a capacidade dis-
ponível do sistema de geração de eletricidade deve exceder a 
carga máxima e incluir uma “margem de segurança” para even-
tos inesperados. Apenas uma parte da capacidade instalada 
do sistema pode ser considerada “firme”, dada a necessidade 
de manutenção ou as possíveis perturbações imprevistas. Até 
agora, essa capacidade “firme” foi avaliada e considerada a ní-
vel nacional, sem ter em conta os efeitos de suavização a níveis 
europeu ou regional. Essa abordagem regional – como a reali-
zada para o Fórum Pentalateral da Energia – reduziria a quanti-
dade necessária de capacidade firme.33

33    Elia et al., 2015. Pentalateral Energy Forum Support
   Group 2 – Generation Adequacy Assessment: Pentalateral    

  generation adequacy probabilistic assessment.
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atendida por usinas convencionais, independentemente 
da alta parcela de FERv.36 

As implicações para a estrutura do sistema elétrico estão 
ilustradas na Figura 20. Ela mostra o histograma de carga e 
geração de energia residual (isto é, despachável) para a re-
gião do PLEF. Em um sistema elétrico “clássico”, a carga total 
deve ser atendida por usinas convencionais, cuja produ-
ção varia entre o pico e a carga mínima (40% abaixo do valor 
máximo). Algumas usinas podem gerar permanentemente 
mais ou menos energia nominal, fornecendo carga de base. 
Mas o sistema elétrico projetado para 2030 é caracteri-
zado por uma faixa mais ampla de cargas residuais, de zero a 
quase a carga de pico. Esse intervalo é causado pela produ-
ção variável de renováveis. Valores mais baixos de gera-

36    Este estudo apenas simula um único ano. A geração 
residual de pico pode ser ainda maior; se tivéssemos levado 
em conta anos adicionais, a diferença da carga de pico 
poderia ter sido menor. A diferença entre a carga de pico e 
a “geração despachável de pico” é coberta por importações 
(como a alimentação por FERv já é levada em conta).

4.3  Impactos das FERv na estrutura da carga 
residual

Para ilustrar os impactos das FERv nas exigências do sis-
tema de usinas residuais, as curvas de duração mostradas 
na Figura 19 podem ser úteis. A figura mostra as curvas 
de duração (classificação de valores do maior para o me-
nor), para carga e geração por usinas residuais35 de toda 
a região do PLEF. Essas curvas de duração nos permitem 
deduzir o número de horas por ano que uma certa carga 
e o nível de geração residual serão excedidos. A curva de 
duração para geração despachável é consideravelmente 
menor que a carga. Para situações de pico, no entanto, o 
intervalo entre as duas curvas de duração torna-se pe-
queno por várias horas de cada vez. Isso significa que po-
dem ocorrer situações em que quase toda a carga deve ser 

35  Em outras palavras: geração despachá-
vel incluindo suas exportações.
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atendimento da carga. O padrão diurno de carga ainda é 
visível no padrão de carga residual, enquanto as flutua-
ções da carga residual em uma semana com alta geração 
por FERv ocorrem em uma escala de tempo menor. Espe-
cificamente, a carga residual contém dois picos distintos 
de manhã e à noite devido à alta geração fotovoltaica ao 
redor do meio-dia.

4.4   Carga residual como principal impulsio-
nador dos requisitos de flexibilidade

As Figuras 23 e 24 também mostram como a variabi-
lidade da carga residual aumenta com a produção das 
FERv. Isso afeta a estrutura das rampas do sistema elé-
trico, desafiando a flexibilidade das usinas em opera-
ção. Na Figura 25 fica claro que as rampas máximas em 
2030 dentro de escalas de tempo de 1 hora e 20 horas 
são maiores para a carga residual do que para a própria 
carga. Isso faz com que a carga residual seja o novo de-
terminante para requisitos de flexibilidade e sistemas 
elétricos, em oposição à situação atual em que são deter-
minados principalmente pela carga.37 

A secção 5 irá aprofundar-se nessas questões, desta-
cando as características específicas das regiões do PLEF: 
França, Alemanha, Benelux e Áustria/Suíça. 

37    Será novamente mencionado que os pressupostos neste estudo 
tendem a ser bastante conservadores, como algumas opções de 
flexibilidade, por exemplo, gestão pelo lado da demanda, usinas 
hidrelétricas reversíveis etc., foram negligenciadas no modelo 
(consulte o Apêndice de Modelagem para obter mais detalhes).

ção de energia residual ocorrem com mais frequência, e o 
número de valores extremamente altos diminui, conforme 
indicado pelo deslocamento à esquerda do histograma para 
geração de energia residual. O número menor de valores al-
tos significa menor demanda por combustíveis fósseis. Mas 
os valores muito baixos de geração residual significam que 
as usinas devem apresentar um alto nível de flexibilidade e 
reduzir sua produção com mais frequência. Usinas de base 
podem limitar o potencial de flexibilidade.

Enquanto as curvas de duração, os histogramas de carga 
e a geração de energia residual ilustram a mudança do 
parque residual de usinas, surge um limite à medida que 
a dependência de tempo entre os valores de carga horá-
ria (residual) é perdida. Também é importante observar as 
séries históricas de carga e geração para entender melhor 
a dinâmica do desafio de flexibilidade.

As Figuras 21 e 22 mostram a geração de eletricidade de 
duas semanas diferentes com uma baixa e alta parti-
cipação de FERv, respectivamente. A diferença entre a 
carga e a geração por FERv produz a chamada curva de 
carga residual. Essas curvas de carga residual resultan-
tes podem ser vistas nas Figuras 23 e 24. A semana com 
alta geração de energia por FERv acompanha uma par-
cela comparativamente baixa de carga residual e vice-
-versa. Durante a semana de alta produção por FERv, 
ocorrem quantidades negativas da carga residual, que, 
juntamente com a parcela must-run do parque de usinas 
convencionais, levam a excedentes globais que devem 
ser exportados da região do PLEF. Para a situação de 
baixa produção por FERv, as usinas hidrelétricas com 
reservatório adicionam flexibilidade, equilibrando pi-
cos e rampas das FERv e, portanto, contribuindo para o 
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Carga

Geração de energia na região do PLEF com pouca FERv (semana 3 do ano).  Figura 21

Fraunhofer IWES
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Carga

Carga residual

Carga residual para a semana 32 do ano (alta geração por FERv).   Figura 24

Fraunhofer IWES
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Carga residual para a semana 3 do ano (pequena geração por FERv).  Figura 23
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Máx.

Rampas máximas para carga e carga residual nos países do PLEF. Figura 25

Agora Energiewende, baseado em Fraunhofer IWES.
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 5.1 FERv, flexibilidade e backup: o sistema  
  elétrico alemão

Renováveis  como principal fonte de geração de energia
De acordo com as metas atuais da legislação, as FER devem 
compor a principal fonte38 para atender à demanda interna 
de eletricidade em 2030, sendo a energia eólica e a FV as 
principais fontes renováveis. A crescente participação de 

38  O limite superior é maior que 50%.

Os capítulos anteriores forneceram uma visão geral dos 
efeitos de integração selecionados das FERv nos sistemas 
elétricos europeus. Os seguintes estudos de caso visam 
levar essa análise adiante, dividindo-a em conteúdos 
específicos. Selecionamos sub-regiões do PLEF para des-
tacar esses aspectos. A Figura 26 mostra que as situações 
variam bastante de país para país − em termos da partici-
pação das renováveis  na geração de eletricidade em geral e 
em termos da matriz de geração.

 5. Estudos de casos de países específicos

Contribuição das fontes de energia 
na geração em 2030 no Cenário: 
integração europeia – nova matriz

Parcela de renováveis na geração líquida de eletricidade e breakdown por tecnologia.   Figura 26

Fraunhofer IWES
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GW durante esse período. Isso, mais uma vez, aponta para a 
importância de um sistema interconectado no qual as im-
portações e as tecnologias de backup domésticas supram es-
sas lacunas sempre que surja (Figura 28).

A geração de energias renováveis  reflete-se nas exporta-
ções e importações, embora a geração convencional também 
contribua para as exportações (ver Figura 27). Em períodos 
de alta geração de renováveis, as tecnologias must-run con-
tinuam operando, mas a economia desempenha um papel. A 
alta oferta de fontes renováveis  no país A (aqui: Alemanha) 
e a baixa geração de energia renovável em outro país da re-
gião exigem que este último também despache uma geração 
convencional mais cara, enquanto o país A pode fornecer 
importações baratas para o outro país devido às amplas ca-
pacidades de geração convencional naquele momento. Por 
outro lado, a baixa produção renovável e a alta utilização de 
capacidade de geração convencional nacional levam às im-
portações no país A. Esse padrão contínuo de importações 
e exportações é mostrado na Figura 29 para a Alemanha em 
junho de 2030. 

energias renováveis  variáveis desintegrará os padrões de 
geração e demanda, forçando energias renováveis, demanda, 
geração flexível, redes e armazenamento a se tornarem mais 
responsivos uns aos outros. O resultado: uma transformação 
completa do atual sistema elétrico.

Os efeitos da variabilidade
As simulações projetam que, em 2030, as fontes de energia 
renovável na Alemanha excederão a carga doméstica por 
cerca de 1.200 horas. O exemplo mostrado na Figura 27 re-
presenta uma semana de alta produção de energia eólica.

A figura deixa claro que, sem interconexões transfronteiri-
ças, o excedente de geração de energia renovável precisaria 
ser cortado39 ou armazenado.

Em 2030, a produção por fontes renováveis  variáveis não 
é projetada para exceder 25 GW (30% da carga de pico) por 
200 horas, significando uma carga residual maior que 60 

39    Veja a seção 3 para uma análise mais detalhada do corte.

Geração de fontes renováveis e demanda de eletricidade para uma semana de muito 
vento na Alemanha (semana 50 do ano).      Figura 27

Fraunhofer IWES
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Geração de fontes renováveis e demanda de eletricidade por uma semana na Alemanha, 
com baixa produção por FER (semana 46 do ano).       Figura 28

Fraunhofer IWES
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um sistema elétrico nacional autárquico, esses excedentes 
poderiam ser armazenados, usados  para cobrir a demanda 
que pode ser transferida para essas situações excedentes 
ou cortados. Integração transfronteiriça para flexibilidade 
reduz o curtailment de renováveis, e a curva de carga resi-
dual “efetiva” (depois de levar em consideração as exportações 
líquidas) torna-se menos íngreme, como mostra a diferença 
entre as linhas rosa pontilhada e sólida na Figura 30.

A área abaixo da curva de carga residual “efetiva” tem que 
ser atendida pela geração doméstica despachável.41   A curva 
de carga residual “efetiva” mais acentuada em 2030 (com-
parada com a de 2013) é a primeira indicação de uma maior 
necessidade de capacidades de mérito-médio e de pico e de 
uma menor necessidade de capacidades de carga de base.

A curva de carga residual mais acentuada implica que um 
espectro mais amplo de níveis de carga residual ocorre com 

41 Em nossa modelagem, a geração despachável compreende 
usinas de biomassa flexíveis, armazenamento hidrelétrico 
e o parque estimado de usinas termelétricas.

O parque de usinas residuais: fonte de backup e  
flexibilidade
A diferença entre a carga doméstica e a produção de energias 
renováveis  variáveis e não despacháveis40 deve ser satis-
feita pela geração convencional, reação da demanda , arma-
zenamento ou importações. Essa diferença é a carga residual. 
Como vimos na seção 4, ela pode servir como um importante 
indicador de como o parque de usinas (residual) deve evoluir 
para responder ao aumento da produção por FERv.

A Figura 30 fornece algumas comparações das curvas de du-
ração de carga e de carga residual (incluindo e excluindo os 
fluxos de eletricidade transfronteiriços) para 2013 e 2030. 
Para 2013, podemos observar que a última é um “desloca-
mento paralelo” da primeira (resultante de 25% de renováveis  
no sistema); para 2030, vemos mais mudanças estruturais 
no padrão da curva de carga residual. A curva é mais acen-
tuada, levando a excedentes em renováveis  (indicados por 
valores negativos de carga residual). No caso (hipotético) de 

40  Não modelado aqui.

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

LDC 2013

LDC 2030

RLDC 2030

RLDC 2013 incl. export. líq.

RLDC 2030 incl. export. líq.

Curvas de duração da carga (LDC), curvas de duração da carga residual (RLDC) e curvas de duração da carga residual 
incluindo exportações líquidas (equivalente à geração doméstica despachável) para a Alemanha em 2013 e 2030. Figure 30

Agora Energiewende, baseado em Fraunhofer IWES e Agorameter.
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Agora Energiewende, baseado em Fraunhofer IWES.
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uma carga de pico de 86 GW.43 Os valores positivos de carga 
residual na simulação do cenário são fornecidos por usinas 
de geração convencional doméstica, armazenamento hí-
drico, biomassa flexível e importações.44 Os níveis negativos 
de carga residual são equilibrados pelas exportações de ele-
tricidade ou pelo curtailment de renováveis. Como mostrado 
pela maior diferença entre os valores máximo e mínimo da 
carga residual em relação à carga residual mais as exporta-
ções líquidas na Tabela 4, as importações e exportações aju-
dam a estabilizar a geração da matriz de usinas residuais.45 

O diferente padrão de carga residual claramente tem implica-
ções para a estrutura e composição do parque de usinas residu-
ais. Um parque estimado de usinas residuais pode ser derivado 
da curva de duração da carga residual mais as exportações lí-
quidas (mostradas pela linha rosa sólida na Figura 30) dividindo 
as usinas em três categorias pelo número de horas de operação 
por ano: “carga de base”, com mais de 7.000 horas de operação 
por ano (e um fator de capacidade de 80% ou mais); “mérito-mé-
dio”, com 1.750 a 7.000 horas de operação por ano (e um fator de 
capacidade entre 20% e 70%); e “carga de pico”, com menos de 
1.750 horas de operação por ano (e um fator de capacidade me-

43   Note que nossa simulação leva em conta apenas um ano   
  meteorológico. A contribuição das FERv para a carga de pico  

   não deve ser interpretada como um crédito de capacidade.

44   Observe que a resposta do lado da demanda não é modelada aqui.

45   A carga residual mais as exportações líquidas é igual 
   à  geração do parque de usinas residuais domésticas.

maior frequência. Também pode ser observado que o pa-
drão de carga residual se desloca para a esquerda quando 
se comparam os valores de carga residual para 2030 e 
2013. Isso indica que os volumes de geração de usinas des-
pacháveis se contraem (uma consequência não surpreen-
dente do aumento da implantação de renováveis).

Um espectro mais amplo de níveis de carga residual também 
implica menos estabilidade e periodicidade para determi-
nados níveis de carga. Em particular, o claro padrão de pico/
fora de pico, uma característica dos sistemas elétricos “pas-
sados”, desaparece.42  A Figura 31 compara a frequência de 
certos níveis de carga com a frequência de certos níveis de 
geração do parque de usinas residuais para a Alemanha em 
2030. Podemos observar que os níveis de carga de cerca de 
55 GW e 80 GW ocorrem com maior frequência, represen-
tando regimes típicos de pico e fora de pico. Um padrão um 
pouco mais uniforme e amplamente difundido surge para a 
implantação do parque de usinas residuais despacháveis.

O diferencial entre os valores máximo e mínimo da carga 
residual (Tabela 4) é uma característica das necessidades de 
flexibilidade do sistema. Enquanto a carga residual variou 
entre 18 e 77 GW em 2013, nosso cenário avaliado para 2030 
projetou níveis de carga residual variando de -18 a +73 GW e 

42    Hers et al., 2013. Energy-only and capacity markets and the eco– 
nomics of the power sector in a simulation of the North–West 
European Power Market. VGB Power Tech Journal,out. 2013.

Agora Energiewende, based on data from Fraunhofer IWES, ENTSO–E and Agora Energiewende (2014)

Carga máxima e mínima, carga residual e carga residual mais valores de exportação líquida  
(equivalente à geração de usinas domésticas despacháveis) em 2013 e 2030 para a Alemanha.  Tabela 4

 Carga residual Carga residual mais export. líq. Carga

[GW] 2013 2030 2013 2030 2013 2030

Mínimo 18 -18 24 5 39 36

Máximo 77 73 77 67 84 86

Delta (máx– mín) 58 92 54 62 46 50
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2030, 23 GW são projetados para rodar mais de 7.000 horas por 
ano, mas em 2013 a mesma quantidade de horas rendeu 43 GW. 
Em comparação com hoje, em outras palavras, as capacidades de 
carga de base diminuem significativamente, enquanto as capa-
cidades de carga de pico e de médio-mérito aumentam.

Não apenas a estrutura das capacidades instaladas mudará, 
como também o padrão operacional do parque de usinas 

nor que 20%).46 A  Figura 32 mostra a estrutura do parque esti-
mado de usinas na Alemanha para 2013 e 2030. Vemos que em 

46    Os fatores de capacidade aplicados aqui são principalmente para 
ilustração. Poderíamos também ter escolhido um fator de ca-
pacidade de 70% ou 90% para derivar as capacidades de carga 
de base. O ponto é este: quanto maior o fator de capacidade que 
assumimos, menor o nível de capacidade necessária em 2030 
e menor a necessidade de capacidades de “carga de base”.

Rampas horárias do parque de usinas residuais alemãs versus nível de geração predominante em 2013 
(fi gura superior) e 2030 (fi gura inferior) para o cenário de integração. Figura 33

Agora Energiewende, baseado em Fraunhofer IWES e Agorameter.
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residuais (por exemplo, horas de funcionamento, rampas de 
acionamento e desligamento, número de arranques e paradas). 
A Tabela 4 e a Figura 32 mostram como a estrutura e a quanti-
dade de usinas residuais instaladas englobam a dimensão “es-
tática” das necessidades de flexibilidade em 2030. Os padrões 
operacionais, em contraste, abrangem a dimensão “dinâmica”. 
A Figura 33 compara as rampas horárias do parque de usinas 
residuais com o nível de geração predominante em 2013 e 
2030.47 A figura mostra que rampas horárias de até +15 GW e 
-10 GW ocorrem em quase todos os níveis de geração do par-
que de usinas residuais (este último variando de 5 a 67 GW). 
Em 2013, essas rampas ocorrem principalmente na faixa de 
produção de 40 a 75 GW.48 

Uma diferença importante para as rampas horárias atu-
ais é que, em 2030, rampas horárias moderadas a elevadas já 
ocorrem com frequência em níveis baixos de produção. Isso 
desafia o modo como as usinas convencionais são operadas, 
exigindo o aumento das rampas do parque de usinas residuais 
em carga parcial e maior número de arranques/paragens de 
usinas a mais curto prazo.

Essas mudanças ficam ainda mais fortes se olharmos para 
o estágio de planejamento do dia seguinte. Frequentemente, 
grandes partes dos parques de usinas residuais precisam ser 
ligadas/desligadas, como refletido nas rampas de 20 horas. 
(Veja a Figura 34, que mostra as rampas de 20 horas do par-
que de usinas residuais em função do nível de geração pre-
dominante.) Enquanto em 2013 rampas de 20 horas grandes 

47 Assim, por exemplo, um ponto na figura em uma rampa horária de 
5 GW e nível de geração de 20 GW significa que o parque de usinas 
residuais está operando em um nível de produção de 20 GW na hora 
t e tem que operar em um nível de produção de 25 GW na hora t+1.

48 Caso o leitor se pergunte sobre as “linhas” “verticais” e “inclinadas 
a 45°” que aparecem no gráfico de dispersão em níveis baixos de 
geração residual: nossa modelagem assume um nível de 5 GW 
de operação obrigatória para a Alemanha. Por isso, as ram-
pas não ocorrem abaixo de uma produção de 5 GW. Além disso, 
as rampas negativas não podem ser maiores do que o nível de 
geração real menos 5 GW de operação obrigatória, daí o limi-
te de “45°” do gráfico de dispersão para rampas negativas.

e positivas de cerca de 30 GW ocorrem em níveis de geração 
residual de 30 a 45 GW, em 2030 as rampas de cerca de 30 a 
50 GW ocorrem em níveis de geração de 5 a 30 GW. A figura 
também mostra que, na escala de um dia, o parque de usi-
nas residuais muitas vezes tem que ser desligado completa-
mente. Isso não foi observado no ano de 2013.49 

A Figura 35 resume as rampas máximas (ou seja, rampas 
positivas) e mínimas (ou seja, rampas negativas) durante um 
intervalo horário e de 20 horas do parque de usinas elétricas 
residuais em 2013 e 2030. Para períodos horários, as rampas 
são mais ou menos sem mudanças quando se compara 2013 
com 203050; as rampas de 20 horas aumentam significati-
vamente em ambas as direções entre 2013 e 2030.

Principais desafios, como mostrado pelo caso alemão
Os cenários simulados apontam para os crescentes requi-
sitos de flexibilidade para sistemas elétricos futuros. As 
energias renováveis variáveis e despacháveis, as capacida-
des de geração convencionais, as redes e as tecnologias de 
armazenamento precisarão se tornar mais responsivas. Esta 
seção concentrou-se nas mudanças estruturais esperadas 
no padrão de carga residual,51 e no papel da interconexão na 
facilitação da flexibilidade das importações e exportações.

O novo sistema elétrico exigirá uma combinação de recursos 
flexíveis se for tratar eficientemente da adequação dos recursos. 
Do lado da oferta, serão necessárias mais usinas de pico e mé-
dio-mérito e menos usinas de base inflexíveis. Ativar o poten-
cial de flexibilidade do lado da demanda também será crucial. É 
importante notar que este estudo não considera os efeitos eco-
nômicos e o desenho do mercado de energia elétrica, fatores que 
podem afetar a magnitude das mudanças aqui descritas.

49  Novamente, observe as linhas “verticais” e “inclinadas” aparecendo   
  no gráfico de dispersão nos níveis mais baixos de geração   

 residual. Veja a nota de rodapé 48 para mais explicações.

50  Conforme observado anteriormente, note que uma diferen-
  ça importante em relação às rampas horárias atuais é que, 
  em 2030, rampas horárias de moderadas a altas já ocor-
  rem com frequência em níveis baixos de produção.

51  Observe novamente que o DSM não foi modelado.
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Mudanças a cada 20 horas (ou seja, rampas que ocorrem em uma escala de tempo de 20 horas) do parque de usinas 
residuais na Alemanha em 2013 (fi gura superior) e 2030 (fi gura inferior) versus nível de geração predominante.  Figura 34
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Máx.

Comparação das magnitudes de rampa para 2013 e 2030 (cenário de integração). A fi gura mostra as 
rampas horárias (de uma hora para a próxima) e rampas que ocorrem durante um intervalo de 20 horas. Figura 35

Agora Energiewende, Fraunhofer IWES.
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voltaica, hidroelétrica a fio d'água e biomassa inflexível) 
contribuirão para entre cerca de um terço (nova matriz) e um 
quarto (diversificação) do consumo total anual de energia da 
França. Incluindo hidrelétrica despachável e biomassa fle-
xível, espera-se que a participação das energias renováveis 
nos dois cenários seja de pouco mais de 40% e 30%, respec-
tivamente. As energias renováveis cobrem pelo menos me-
tade da carga nacional por mais de 2.150 horas (ou 25% do 
ano) no cenário de nova combinação e por cerca de 600 ho-
ras (ou 7% do ano) no cenário de diversificação. As energias 
renováveis  não despacháveis (excluindo o armazenamento 
hídrico e a biomassa) cobrem pelo menos 60% da carga por 
370 horas no cenário de nova matriz; no outro extremo, elas 
cobrem menos de 15% da carga por 620 horas.

As Figuras 36 e 37 ilustram instantâneos de semanas tí-
picas em 2030, onde o efeito do aumento da parcela de 
renováveis se manifesta. A Figura 36 representa uma se-
mana ensolarada no verão (cenário de nova combinação). 
Na segunda e quinta-feira, a geração fotovoltaica con-
tribui para atender a mais de um terço da carga em torno 

5.2  A estratégia de diversificação para a  
matriz elétrica da França: um equilíbrio  
de renováveis variáveis, hidrelétricas  
e nucleares

No verão de 2014, o governo francês adotou a chamada “lei de 
transição energética para o crescimento verde”, estabelecendo 
objetivos ambiciosos para a diversificação da matriz elétrica 
e o crescimento da energia renovável (ver seção 1 para mais 
detalhes). Como a trajetória concreta dessa transformação da 
matriz elétrica ainda precisa ser definida, este estudo consi-
dera dois cenários diferentes baseados em previsões recentes 
de adequação de longo prazo do TSO francês52. Ambos os cená-
rios − “diversificação” e “nova matriz” − envolvem um desen-
volvimento significativo de capacidades de energia renovável 
variável, conforme mostrado na Tabela 6 do Apêndice.

Nossa simulação projeta que, em 2030, os recursos reno-
váveis  não despacháveis (energia eólica, energia foto-

52   Ver RTE (2014).
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Geração e demanda de energia em uma semana ensolarada de meados de julho com alta taxa de produção 
fotovoltaica na França (semana 28 − cenário de nova matriz) para o ano de 2030.       Figura 36

Fraunhofer IWES
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Hidroelétrica: um recurso de flexibilidade no  
sistema elétrico francês
A França beneficia-se de recursos hidrelétricos signifi-
cativos, com mais de 25 GW de capacidade instalada em 
2014, incluindo usinas a fio d'água de 13 GW e 12 GW de 
usinas com reservatório flexíveis. Essa quantidade de 
energia hidrelétrica, a segunda maior capacidade instalada 
na Europa (depois da Noruega), desempenha um papel fun-
damental no atendimento da demanda de eletricidade. Em 
2014, a energia hidrelétrica gerou 68 TWh, cobrindo cerca 
de 15% do consumo de eletricidade da França. Ela fornece 
cerca de 50% da energia de balanceamento.

Embora a expansão adicional das capacidades de ener-
gia hidrelétrica seja limitada na França, as atuais capaci-
dades instaladas também são projetadas para desempe-
nhar um papel importante no balanceamento de energias 
renováveis  em 2030, como visto nas Figuras 36 e 37. A 
energia de hidroelétrica com reservatório é parcialmente 
substituída devido à alta geração de FERv, por exemplo, por 
FV, no meio dos dias de sol. No entanto, também é despa-
chada com maior frequência para compensar flutuações 
e gradientes íngremes de carga e de geração de eletrici-
dade. Como resultado, a produção hídrica anual − 66 TWh 
em 2030 − permanece em níveis semelhantes aos de hoje. 
Portanto, a energia hidrelétrica continua sendo a principal 
fonte de flexibilidade do sistema elétrico francês, facili-
tando a integração de níveis mais altos de recursos reno-
váveis  variáveis. (Isso constitui uma vantagem impor-
tante, por exemplo, sobre a Alemanha, que não possui um 
nível comparável de recursos hidrelétricos despacháveis.)

A incorporação de 40% de energias renováveis 
exigirá algum redimensionamento do parque 
nuclear, mas não alterará fundamentalmente a 
operação de curto prazo do parque residual
Como o atual sistema elétrico francês é dominado por 
uma grande parcela de energia nuclear, operando es-
sencialmente na carga de base, a integração de grandes 
quantidades de energias renováveis na França representa 
desafios específicos para o sistema elétrico. A Figura 
38 mostra várias curvas de carga e de carga residual em 
2030, nos dois cenários franceses (diversificação e nova 

do meio-dia, o que implica uma redução significativa na 
produção de energia hidrelétrica durante essas horas. (A 
energia hidrelétrica atinge um pico temporariamente de 
manhã, em resposta a um aumento da carga, e volta a su-
bir à noite, quando a energia FV diminui.) Durante esses 
dias, o perfil de geração combinada de energias renová-
veis  corresponde ao perfil de carga, facilitando a geração 
mais estável das usinas de energia residuais. As condi-
ções climáticas ventosas durante o fim de semana re-
sultam em alta produção de energia renovável, cobrindo 
cerca de 60% do consumo geral de eletricidade durante 
esses dois dias. Durante toda a semana, a alta produção 
nacional de eletricidade (a partir de usinas renováveis  e 
convencionais) gera um superávit de geração que pode 
ser exportado ou armazenado. 53 Na noite de quinta-feira, 
quando a geração de renováveis  é baixa, a geração de 
energia residual, dominada pela energia nuclear, cobre 
aproximadamente 80% da carga. A carga de pico das 20 
horas é atingida com a ajuda da energia hidrelétrica.

A Figura 37 ilustra uma típica semana de novembro em 
2030 para o cenário de diversificação. Vemos perío-
dos de significativa produção de energia eólica na terça, 
quinta e no fim de semana; a produção de energia eólica 
(onshore e offshore) cobre mais de um terço da carga du-
rante esses três dias. FV não gera muita energia porque 
é final do outono e a semana é nublada. No entanto, con-
tribui para a carga no meio do dia, transferindo alguma 
produção de energia hidrelétrica de reservatório flexí-
vel para as horas da manhã e da noite. Durante os dias 
com baixa geração de energia eólica (especialmente na 
segunda-feira), a energia hidrelétrica é a principal fonte 
de geração de energia renovável. Ao longo da semana, o 
parque de usinas residuais − a maioria nuclear − opera 
em um nível bastante constante; no fim de semana é 
parcialmente substituído por uma alta produção de 
energia eólica.

53 O armazenamento reversível ou outras formas de armaze-
namento de energia do lado da demanda não foram levados 
em conta em nosso modelo, embora certamente desempe-
nhem um papel crescente no futuro sistema elétrico francês.
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dual (setas brancas na Figura 38), reduzindo a necessidade de 
outras usinas de energia de pico a gás. A frota de geração tér-
mica convencional precisa fornecer a energia residual (áreas 
abaixo da linha azul em 2030 e abaixo da linha pontilhada 
em 2013). A comparação das situações em 2013 e 2030 (setas 
verdes na Figura 38) mostra que a transformação do sistema 
elétrico francês requer uma redução das capacidades térmi-
cas convencionais, enquanto a forma da curva de duração da 

matriz). A curva de duração da carga residual de 2013 
também é ilustrada para referência (linha pontilhada). 

Esses gráficos mostram várias características importan-
tes da futura transformação do sistema. Primeiro, vemos o 
papel fundamental desempenhado pela energia hidrelétrica. 
Sua capacidade de acompanhar a carga, ou de ser ativamente 
despachada, diminui significativamente a carga de pico resi-

Curvas de duração de carga residual (CR) na França em 2013 e 2030 - Diversifi cação

Curvas de duração de carga residual (CR) na França em 2013 e 2030 – Nova matriz

CR+exp-imp-hidro (2013)

CR+exp-imp (2030)

Carga residual (2030)

CR+exp-imp-hidro (2030)

Curvas de duração da carga residual na França em 2013 e 2030. As três linhas sólidas descrevem a situação em 2030, 
representando, respectivamente, as curvas de duração da carga residual, a carga residual incluindo as exportações 
líquidas e a carga residual incluindo as exportações líquidas, mas subtraindo a energia hidroelétrica despachável. 
A linha pontilhada representa a curva de carga residual em 2013, incluindo as exportações líquidas, mas subtraindo 
a energia hidroelétrica despachável.   Figura 38

Agora Energiewende, baseado em Fraunhofer IWES e RTE
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maioria dos países os opera exclusivamente como geradores 
de carga de base.56 Mas, na realidade, os reatores modernos 
foram projetados com significativa flexibilidade operacio-
nal. Eles podem contribuir para a regulação e balancea-
mento57 de frequência  e são capazes de ajustar horários de 
geração diários ou semanais para adaptar-se às variações 
cíclicas da demanda (ou seja, ajustando a baixa demanda à 
noite, aos domingos e feriados). Isso é especialmente verda-
deiro em um país como a França, onde a energia nuclear às 
vezes cobre quase toda a carga. À medida que a penetração 
de FERv aumenta, os operadores do portfólio nuclear tam-
bém podem ter um interesse econômico maior na operação 
por acompanhamento de carga para responder à maior vola-
tilidade dos preços de eletricidade. 

A Figura 40 ilustra a potência do reator nuclear Golfech 2 
(operacional desde 1994) durante uma semana em junho de 
2013. O reator é capaz de reduzir  sua potência máxima para 
20% e operar uma ou duas grandes mudanças de potência 
por dia. Em contraste, o reator de Fessenheim (o mais antigo 
da França) não opera no modo de acompanhamento de carga, 
como vemos na Figura 40.

As capacidades de acompanhamento de carga dos reatores 
nucleares modernos podem, em princípio, contribuir para 
equilibrar a alta produção solar ou eólica. Na realidade, eles 
estão sujeitos a certas restrições técnicas e de segurança58 
e não oferecem os mesmos recursos de flexibilidade que, 
digamos, usinas termoelétricas a gás (Tabela 5). Eles são, no 
entanto, comparáveis aos das grandes unidades movidas a 
carvão59 (ver Tabela 5 e seção 4.1). Nem todos os novos re-
atores poderão operar com flexibilidade no nível da usina, 

56     Isso é por razões de eficiência econômica e simplicidade operacional.

57    Isso inclui reservas primárias e secundárias para uma margem 
de controle total de cerca de 7% da energia nominal.

58    A manobrabilidade da energia nuclear varia fortemente com 
a irradiação de combustível. Depende da capacidade do rea-
tor de controlar o xenônio (mais fácil no início do ciclo, quando 
a concentração de boro é alta). As unidades nucleares não po-
dem, portanto, ser usadas no modo de acompanhamento de 
carga durante os últimos 5% a 20% do ciclo de combustível.

59    Para uma análise abrangente das capacidades 
de carga nuclear, veja NEA (2013).

carga residual permanece globalmente inalterada (“desloca-
mento paralelo”)54. Essa redução é mais pronunciada no cená-
rio da nova matriz do que no cenário de diversificação.55

Os padrões de rampa da carga residual também serão al-
terados no futuro. Como pode ser visto na Figura 39, a 
operação das capacidades térmicas muda para produções 
mais baixas (no eixo x) em 2030. Ao mesmo tempo, os pa-
drões de rampa de uma hora se tornam mais voláteis (eixo 
y), mas as mudanças são relativamente moderadas.

Esta análise mostra que a integração de 30% a 40% de FER 
requer alguma redução da capacidade residual, mas ape-
nas mudanças moderadas na operação de curto prazo (1h) 
da frota total. Também mostra que, na escala de tempo de 
1h, os padrões agregados dos dois cenários não diferem 
significativamente. Altas participações de FERv (espe-
cialmente no cenário da nova matriz) impõem, no entanto, 
um desafio específico de flexibilidade no nível da usina, 
necessitando de um reajuste das operações tradicionais.

Com sua capacidade de acompanhamento de carga, 
a frota nuclear francesa pode responder em parte às 
crescentes necessidades de flexibilidade.
O sistema elétrico francês dispõe de 58 reatores de água 
pressurizada (PWRs − Pressurised Water Reactors), com 
uma capacidade geral de 63 GW. Os reatores nucleares são 
frequentemente retratados como tecnologias inflexíveis e a 

54  É importante ressaltar que a análise da carga residual é base-
ada em um único ano. O gráfico descreve as tendências gerais, 
embora características específicas da análise possam diferir 
de outros anos meteorológicos. Por exemplo, vemos neste grá-
fico um nivelamento mais forte da curva de duração da carga 
residual em 2030 do que em 2013, mas não podemos concluir 
que a combinação de energia hidrelétrica e FER não despachá-
vel efetivamente reduz a necessidade de picos (como a análi-
se é baseada em apenas um ano meteorológico específico).

55    Nosso modelo não foi projetado para avaliar a participação otimi-
zada da energia nuclear na matriz francesa. Em seu relatório de 
adequação de longo prazo (RTE 2014), o TSO francês prevê uma 
redução da frota nuclear em 2030 para 37,6 GW (cenário de nova 
combinação) e 47,7 GW (cenário de diversificação), ao contrário 
dos 63 GW instalados hoje. Nossa figura indica uma necessi-
dade similar, embora um pouco menor, de redução nuclear.
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Cenário diversifi cação 2030

Cenário nova matriz 2030

2013

Rampa de geração térmica (rampas de 1 hora) em função da geração em 2013 e 2030 
(cenários diversifi cação e nova combinação). Figura 39

Agora Energiewende, baseado em Fraunhofer IWES e RTE
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Geração horária da usina nuclear francesa Golfech 2 durante uma semana em junho de 2013 (acima). 
Geração horária da usina nuclear Fessenheim durante todo o ano de 2013 (abaixo). Figura 40

Agora Energiewende, baseado em dados da RTE.
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Capacidade de acompanhamento de carga de usinas despacháveis em comparação. Tabela 5

Tempo de partida Mudança máxima em 30 seg Taxa de rampa máxima (%/min)

Turbina a gás de ciclo aberto (OCGT) 10-20 min 20-30% 20%/min

Turbina a gás de ciclo combinado (CCGT) 30-60 min 10-20% 5-10%/min

Usina a carvão 1-10 horas 5-10% 1-5%/min

Usina nuclear 2 horas-2 dias até 5% 1-5%/min
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vez mais importante no futuro, quando a produção de 
energia nuclear será limitada não apenas pela demanda 
sazonal (como é o caso hoje), mas também pelo nível de 
produção de energia renovável variável.

As Figuras 42 e 43 ilustram a geração nuclear de hoje 
(2013) em comparação com a situação potencial em 2030 
para os dois cenários. Para o ano de 2030, o “corredor de 
geração nuclear”60 é exibido para todas as semanas do 
ano. Essa análise permite capturar características im-
portantes do desafio provocado pela integração de ener-
gias renováveis  em um sistema com altas parcelas de 

60    Como descrito, o “corredor de geração nuclear” é a faixa mínima e 
máxima de produção nuclear que pode, em princípio, ser forne-
cida todas as semanas, a fim de satisfazer a carga mais as ex-
portações líquidas menos a produção de energias renováveis. 
Na realidade, a energia nuclear irá gerar menos que os máximos 
do corredor, especialmente em tempos de pico de demanda. Isso 
ocorre porque usinas movidas a combustíveis fósseis, especial-
mente usinas a gás, serão despachadas para responder a mu-
danças bruscas de carga. Essa análise simplifica a situação, 
pois é baseada em dados de clima e carga de apenas um ano.

mas uma otimização do parque nuclear em geral pode aju-
dar a atender às necessidades de flexibilidade. Esse modo 
de operação requer um bom design, habilidades de opera-
ção e manutenção regular. 

Uma reotimização da operação da frota nuclear 
é crucial para incorporar maiores quantidades de 
energias renováveis  no sistema elétrico francês.
Atualmente, a produção da frota nuclear francesa é ajus-
tada para corresponder às mudanças cíclicas da carga 
(diária, semanal e sazonal). A Figura 41 mostra isso 
para 2013. As interrupções das usinas (para reabaste-
cimento ou revisões de segurança) têm sido otimizadas 
adequadamente. O gráfico também indica o “corredor 
de geração nuclear” semanal, ou seja, as faixas mínima 
e máxima de produção nuclear a cada semana em 2013. 
Observamos que esse spread pode atingir até 17 GW no 
verão (semana 26), o que representa 40% da produção 
nuclear mínima para essa semana. Portanto, o gerencia-
mento flexível de longo prazo já é um requisito funda-
mental para a indústria nuclear. Isso se tornará cada 

Capacidade instalada: 63,1 GW

Faixa: 17 GW

Geração nuclear anual na França em 2013.     Figura 41

Agora Energiewende, baseado em dados da RTE.
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Semanas de inverno e verão com geração muito alta em 2030 (cenário de nova matriz) em relação à situação atual.    Figura 43

Agora Energiewende, baseado em dados da RTE.
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Agora Energiewende, baseado em dados da RTE.
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carga de base nuclear. Esses cenários supõem um nível 
específico da produção nuclear durante todo o ano por 
razões técnicas (o chamado “must-run nuclear”). Esse 
nível está definido em 20 GW no cenário de diversifica-
ção e 15 GW no cenário da nova matriz. 

No cenário de diversificação (Figura 42), a operação se-
manal da frota nuclear segue um padrão semelhante ao 
de hoje (Figura 41). Vinte e duas semanas são caracte-
rizadas por um “corredor de geração nuclear” com um 
spread inferior a +50% da produção mínima semanal. Ou 
seja, durante essas semanas, a operação nuclear de longo 
prazo está contida em um corredor semelhante ao de 
hoje. No entanto, em 2030, os padrões cíclicos de ener-
gia nuclear observados em 2013 assumem uma forma 
menos regular, uma vez que são limitados pelo nível de 
geração variável de energia renovável. Essa mudança de 
operação pode ser realizada durante essas semanas, pelo 
menos no nível técnico (ver seção anterior). Oito sema-
nas são caracterizadas por um intervalo do corredor de 
geração superior a +75% da produção semanal mínima 
(variando entre 17 e 27 GW).

No cenário da nova matriz (Figura 43), essas situações 
extremas são mais frequentes e o spread do “corredor de 
geração nuclear” – assumindo uma necessidade técnica 
de 15 GW – é mais errático. Vinte e três semanas são ca-
racterizadas por um spread superior a +100% da produção 
semanal mínima. Ou seja, se a frota nuclear precisa cor-
responder exatamente à carga residual em todos os mo-
mentos, sua produção semanal máxima será mais do que 
o dobro de sua produção mínima durante essas semanas. 
Tais situações extremas representam um desafio especí-
fico de flexibilidade ao sistema elétrico francês, como ve-
remos nas próximas seções.

A manutenção de altos níveis de must-run nuclear 
(por razões econômicas ou técnicas) aumentaria  
exponencialmente o excedente de geração elétrica 
Embora tecnicamente possível61, reduzir a produção da 

61   Veja o nível (relativamente) baixo de must-
  run adotado em nossa simulação.

frota de energia nuclear para ajustar a produção de FERv 
em todos os momentos (Figura 44) não necessariamente 
faria sentido no nível microeconômico62. Além disso, em 
semanas com uma produção FERv altamente variável, a 
operação pode representar desafios técnicos particulares. 
Por isso, é mais provável que ocorram níveis mais altos 
de must-run nuclear (que os utilizados em nossa simula-
ção63) durante semanas específicas.

Nesta seção, construímos vários cenários de sensibili-
dade que investigam o impacto desses níveis mais altos de 
must-run. Uma geração mais alta e mais estável de ener-
gia nuclear pode levar a excedentes de geração elétrica, que 
precisam ser exportados, armazenados ou cortados. Esses 
cenários são ilustrados na Figura 45.

O cenário “business as usual” representa uma situação 
em que a frota nuclear está funcionando exatamente no 
mesmo nível de hoje em termos de capacidade instalada 
e produção. Esse cenário nos permite investigar o que 
aconteceria se o parque nuclear não fosse redimensio-
nado, mas a participação das energias renováveis aumen-
tasse. Em outro extremo, o cenário de “must-run técnico” 
representa a situação estudada até agora, com uma pro-
dução nuclear mínima constante de 15 GW (nova matriz) 
e 20 GW (diversificação). Construímos então uma série de 
cenários de adaptação intermediária, que captam tanto a 
variação sazonal da geração nuclear64 como a necessidade 
de se adaptar à geração variável de energias renováveis 
não despacháveis.65 

62    O operador preferiria aumentar o fator de carga e a produção, a 
fim de gerar receitas para cobrir seus altos custos de capital. A 
lucratividade da frota de energia nuclear francesa depende de 
pelo menos 6.000 horas por ano de operação em plena carga. 

63  15 GW must-run no cenário “nova matriz” e 20 
GW must-run no cenário “diversificação”.

64    Ou seja, maior produção no inverno, quando a demanda é alta, 
e menor produção no verão, quando a demanda é baixa.

65 Os diferentes cenários investigados neste estudo são interpo-
lações lineares entre o cenário “must-run” (limite inferior), os 
“corredores de geração nuclear” (descritos na seção anterior) e 
a geração atual da frota nuclear francesa (limite superior).
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Geração e carga do sistema elétrico francês em 2030 (cenário de nova matriz) durante duas semanas 
com geração muito alta por fontes renováveis (inverno e verão)

Geração e carga do sistema elétrico francês em 2013 durante duas semanas com geração muito alta 
por fontes renováveis (inverno e verão)

Semanas de inverno e verão com geração muito alta em 2030 (cenário de nova matriz) em relação à situação atual.   Figura 44

Agora Energiewende, baseado em dados da RTE.
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(mais de 60 TWh por ano no cenário da nova matriz e 25 
TWh por ano no cenário de diversificação). Como mos-
tra a linha cinza pontilhada, a opção de flexibilidade de 
permitir um corte de 5% na produção renovável variá-
vel já permitiria níveis muito mais altos de necessidade 
nuclear (cerca de 38 GW no verão e 50 GW no inverno no 
cenário de diversificação).

Trocas transfronteiriças e outras opções de 
flexibilidade (PtH, corte pontual, armazenamento, 
DSM) podem facilitar significativamente a integração 
das FERv na matriz elétrica da França. 
Existem várias opções de flexibilidade para reduzir o 
conflito entre manter uma maior participação da energia 
nuclear no sistema elétrico e alcançar uma alta produção 
de energia por fontes renováveis variáveis.

A primeira e provavelmente mais barata opção de flexi-
bilidade é exportar o excedente de geração para os países 
vizinhos. Em 2030, grandes exportações continuarão em 

A Figura 46 mostra o nível de superávit da geração do-
méstica sob os vários cenários, variando do cenário de 
“must-run técnico” na extrema esquerda até o cená-
rio “business as usual” na extrema direita. Vemos que os 
níveis nucleares obrigatórios aumentam o excedente de 
geração elétrica de maneira não linear. Com um must-run 
nuclear de cerca de 30 GW no verão e de 35 GW a 40 GW 
no inverno (o cenário do “limite superior da geração nu-
clear 2030”, no meio do gráfico), o nível de superávit da 
geração doméstica francesa poderia atingir até 25 TWh 
por ano no caso de autarquia. Com uma hipótese conser-
vadora de exportações (25 TWh ao longo do ano66), esse 
excedente de geração cai para quase zero. Se as energias 
renováveis  forem incorporadas sem a reotimização da 
frota nuclear (cenário “business as usual”, no lado direito 
do gráfico), o excedente de geração aumentaria explici-
tamente, mesmo depois de se considerar as exportações 

66  Este nível de exportação – que deve ocorrer oportunamente com a alta 
oferta de fontes renováveis de energia – deve ser comparado aos 90 
TWh exportados pelo sistema elétrico francês durante o ano de 2013.

Business as usual 
(cenário 2.0)

Cenário intermediário 
(interpolação 1.2)

Limite superior do corredor de 
geração 2030 (cenário 1.0)

Cenário intermediário 
(interpolação linear 0.5)

Must-run técnico de 15 GW 
(cenário 0.0)

(*) Este eixo representa o eixo 
X da fi gura seguinte (Fig. 46)

(*)

Diferentes cenários de must-run nuclear em 2030 (nova combinação).      Figura 45

Agora Energiewende

 [G
W

]

Jan.Dez. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

70

60

50

40

30

20

10

0



Agora Energiewende | O Sistema Europeu de Energia em 2030: Desafios de Flexibilidade e Benefícios da Integração

66

Cenários de must-run nuclear (cont. Fig. 45)
(interpolação entre cenários principais)

5% de exced.

Must-run 
técnico

Limite superior do corredor 
de geração 2030

Business as 
usual 2013

Nível de excedente de geração doméstica sob os diferentes cenários de must-run ilustrados na Figura 45.    Figura 46
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zação da frota nuclear e no desenvolvimento do poten-
cial de flexibilidade será, portanto, a chave para atingir 
as metas de 2030 estabelecidas pelo projeto de transição 
energética francês.

5.3 O papel do armazenamento hídrico: um  
 estudo de caso alpino sobre o sistema 
 elétrico austríaco e suíço

Como mostramos na seção anterior sobre o sistema elétrico 
francês, as capacidades de armazenamento hídrico controlá-
vel e flexível desempenham um papel importante nos siste-
mas elétricos existentes e futuros. Sem surpresa, esse papel 
é particularmente proeminente nos países alpinos Áustria e 
Suíça. Seus sistemas elétricos são caracterizados por grandes 
capacidades de hidrelétricas a fio d'água e armazenamento 
hídrico (reversível), o último possibilitando alta flexibilidade. 
Embora a participação de energia fotovoltaica e eólica seja 
moderada, especialmente na Suíça, a grande maioria da gera-
ção de eletricidade líquida é proveniente de fontes renová-
veis  no cenário de 2030, como vemos na Figura 26.

dias com uma alta parcela de energias renováveis, con-
forme ilustrado na Figura 44. Nossa simulação projeta que 
a França continuará sendo um exportador líquido de ele-
tricidade em 2030. Sob o pressuposto conservador de que 
a França pode exportar cerca de 25 TWh de eletricidade 
em épocas de alta geração de FERv (ver seção anterior), o 
nível de excedente de geração elétrica é reduzido signifi-
cativamente. Assim, uma interconexão mais forte com os 
países vizinhos facilitará a integração de altas parcelas de 
energias renováveis  no sistema francês.

Outras medidas de flexibilidade nacional, especialmente aque-
las facilitadas por eletrificação adicional (power-to-heat, 
armazenamento, veículos elétricos), gerenciamento pelo 
lado da demanda e corte pontual de FERv (por exemplo, 
<5% da produção anual), também facilitará a integração 
de FERv, mantendo um alto must-run nuclear, permi-
tindo um trade-off entre as duas tecnologias.

Uma estratégia de transição energética a longo prazo ba-
seada na expansão das energias renováveis, na reotimi-
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os meses de inverno, ambos fazem uso da flexibilidade 
importando excedentes de países vizinhos (devido, di-
gamos, a uma alta produção de energia eólica). Durante 
os meses de verão, em contraste, os estoques de ener-
gia hidrelétrica dos Alpes estão bem abastecidos após 
o degelo da primavera. Isso permite que a Suíça e a 
Áustria exportem eletricidade, por exemplo, ajudando a 
atender às maiores demandas no sul da Europa causa-
das pelo uso de ar condicionado.

Abaixo, fornecemos mais detalhes sobre essa interação de 
“troca de flexibilidade” nacional e regional.

A função de backup e flexibilidade de curto prazo do 
parque de usinas residuais
As Figuras de 48 a 50 fornecem insights sobre a flexibili-
dade e o backup potencialmente disponíveis nos países al-
pinos. Cada figura mostra uma semana amostral em 2030 
caracterizada por circunstâncias especiais.

A Figura 48 representa uma semana em que a partici-
pação de FERv é moldada pela alta geração de energia 
fotovoltaica em todos os países do PLEF. Aqui, a carga é 
geralmente mais alta durante o dia do que à noite, o que 
se alinha bem com a produção por FV. A rampa matinal 
de carga e os picos noturnos de carga devem ser balan-
ceados quando a geração fotovoltaica estiver baixa. A 
hidroeletricidade de reservatório na Áustria, Suíça e 
França (ver seção 5.2 para mais detalhes) é apoiada por 
alguma biomassa flexível. Em uma semana no verão, os 
indicadores de nível de água nos rios e armazenagens 
são altos e têm de ser transportados para evitar per-
das de energia através dos vertedouros, o que explica a 
enorme quantidade de energia hidrelétrica de reserva-
tório e a fio d’água no sistema alpino. No geral, a Áustria 
e a Suíça produzem mais eletricidade do que consomem. 
Eles exportam a diferença como mostrado na Figura 48, 
com geração total na região do PLEF excedendo a carga 
local predominante.

Com uma produção de energia eólica errática não ne-
gligenciável, como vemos no meio da semana na Figura 
48 ou durante a maior parte da semana na Figura 49, os 

Características do sistema elétrico nacional e  
fluxos transfronteiriços
Hoje, as capacidades das turbinas67 são de 7,8 GW na 
Áustria e 10,5 GW na Suíça, e as capacidades de rever-
síveis chegam a 3,2 GW na Áustria e 1,6 GW na Suíça.68 
Para 2030, projetamos capacidades de turbinas na Áus-
tria e Suíça de 9,7 GW e 15,9 GW, respectivamente. Esses 
valores correspondem ao potencial total. A comparação 
com a carga de pico modelada para 2030 (Áustria: 13,3 
GW; Suíça: 12,4 GW) mostra que, para a Suíça, a carga de 
pico é excedida pela capacidade de turbina instalada nas 
usinas de reservatório e reversíveis. Além disso, 61% da 
demanda de eletricidade é atendida por hidroelétricas 
na Áustria e 48% na Suíça em 2030. No total, esses fatos 
mostram que o sistema de geração de eletricidade alpina 
é projetado especificamente para flexibilidade. No pa-
pel, o sistema pode gerar instantaneamente mais ener-
gia hidrelétrica do que pode consumir na carga de pico69 
e exportar o excedente para os países vizinhos. A flexi-
bilidade desta energia hidrelétrica – exceto, é claro, pelas 
usinas a fio d'água – não é limitada por uma base must-
-run, que também permite um alto nível de importações.

A Figura 47 mostra as exportações e importações mo-
deladas da Áustria e Suíça decorrentes da nossa simu-
lação do sistema elétrico para 203070. Apesar do fato 
de a Áustria ser um exportador líquido e a Suíça ser 
um importador líquido (ver seção 3.3), uma tendência 
similar pode ser observada nos dois países. Durante 

67   Isso inclui turbinas em usinas de armazenamento  
   e armazenamento bombeado.

68    Fontes: Suíça: http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/
index.html?lang=de&dossier_id=01049 (BFE, 2014. Statistik 
der Wasserkraftanlagen der Schweiz); Áustria: http://
www.e-control.at/de/statistik/strom/bestandsstatistik (E– 
Control, 2014. Bestandsstatistik) and IWHW, 2014. Energie 
aus Wasser – Wasserkraft und Wasserkraftwirtschaft.

69   Isso é limitado à quantidade de água armazenada. Em  
   outras palavras, a Áustria e a Suíça são "limitadas pela  
   energia" em vez de "limitadas pela capacidade".

70    Novamente, não consideramos as capacidades de 
reversíveis no cenário para 2030. Capacidades como 
essas aumentariam a flexibilidade do sistema.
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Geração de renováveis e 
demanda de eletricidade em 
2030, ano meteorológico de 
2011, semana 23

Carga

Geração e demanda de eletricidade para a semana 23 do ano (alta participação de FV) em 2030, 
para cada região do PLEF, bem como no agregado. Figura 48
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Devemos salientar que todos os números cobrem apenas 
os valores horários. Flutuações que ocorrem dentro de uma 
hora (negociadas nos mercados intradiários ou de balance-
amento) não podem ser vistas. No entanto, para fins de es-
tabilidade do sistema, é crucial que existam usinas elétricas 
que sejam flexíveis o suficiente para balancear essas varia-
ções de curto prazo em segundos ou minutos. Por exemplo, 
usinas hidrelétricas de reservatório ou turbinas a gás podem 
atender a essas necessidades de balanceamento.

Os países alpinos, portanto, desempenham um papel impor-
tante na gestão dos desafios de flexibilidade descritos na 
seção 4. Eles não apenas conseguem equilibrar e respaldar 
sua própria produção de FERv; suas grandes capacidades de 
armazenamento e turbinas hidrelétricas permitem a troca 
de eletricidade com seus vizinhos. Isso fornece uma função 
de buffering para todo o sistema elétrico interconectado, in-
cluindo países com altos compartilhamentos de FERv. Hoje, 
isso se dá principalmente com a Alemanha, mas no futuro 
também se aplicará à Itália e à França, impactando positiva-
mente a estabilidade de todo o sistema energético europeu. 

requisitos de balanceamento se tornam mais comple-
xos, embora o suporte “cíclico” de energia hidrelétrica 
para a rampa de carga matinal e para a carga de pico 
noturna ainda possa ser observado. De qualquer forma, 
a quantidade total de energia fornecida pelas hidrelé-
tricas é menor, uma vez que as nossas simulações con-
sideram mais capacidade eólica do que fotovoltaica. A 
Alemanha, por exemplo, cobre quase toda a sua carga 
com renováveis  durante a semana, exportando, por 
exemplo, para os países alpinos. Isso combina bem com 
os níveis de demanda mais altos: no inverno, os níveis 
de água são baixos.

Finalmente, a Figura 50 mostra uma semana com baixa 
produção de FV e energia eólica. A carga é maioritaria-
mente coberta por centrais térmicas. Para apoiar as últi-
mas, as usinas hidrelétricas flexíveis são acionadas nas 
manhãs e no período noturno do dia, quando as rampas 
de carga são íngremes. Dessa forma, a demanda de ele-
tricidade nos países alpinos é atendida principalmente 
pela energia hidrelétrica.

Geração de renováveis e 
demanda de eletricidade em 
2030, ano meteorológico de 
2011, semana 49

Carga

Geração de eletricidade e demanda para a semana 49 do ano (alta participação de energia eólica) em 2030, 
para cada região do PLEF, bem como no agregado.       Figura 49
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Carga residual e matriz de geração elétrica por FER
A Figura 51 mostra a carga residual dos três países Benelux. 
Um olhar mais atento revela que a carga residual frequen-
temente mostra um padrão semelhante nos três países. Ob-
servam-se horas em que a carga residual é bastante baixa ou 
até levemente negativa, bem como ocasiões em que valores 
altos da carga residual coincidem. Outra razão para padrões 
semelhantes de carga residual é a estrutura similar da matriz 
de renováveis  holandesa e belga e a composição do sistema 
elétrico, como mostra a Figura 26. Para 2030, quase metade 
da geração de eletricidade é projetada como proveniente de 
fontes renováveis. Espera-se que a energia eólica, especial-
mente offshore, desempenhe o papel mais importante.

A Figura 52 mostra as curvas de duração da geração de ele-
tricidade onshore e offshore belga e holandesa. Ambas as 
tecnologias mostram geração de eletricidade em quase todas 
as horas do ano, embora diferenças claras na estrutura de 
geração entre onshore e offshore possam ser observadas. A 
produção máxima onshore ultrapassa claramente a produção 

5.4 Os países Benelux: integrando as  
  energias renováveis no polo  
  energético do noroeste da Europa

Bélgica, Holanda e Luxemburgo estão situados entre e es-
treitamente ligados aos seus vizinhos maiores, a França e a 
Alemanha, bem como com países situados do outro lado do 
mar do Norte, nomeadamente o Reino Unido e a Escandiná-
via. É essa localização central dos países Benelux que lhes dá 
uma posição crítica para o trânsito de eletricidade.

Em contraste com os países alpinos, os países Benelux são 
principalmente planos, com pouco potencial para usinas 
hidrelétricas de reservatório, e devem, portanto, atender às 
necessidades de flexibilidade de forma diferente. Os três 
países cobrem uma pequena área com potencial limitado 
para efeitos de suavização geográfica dentro de cada país. 
De acordo com os coeficientes de correlação mostrados na 
seção 3, pode-se observar que os efeitos de suavização nos 
países Benelux são bastante modestos.

Geração de renováveis e 
demanda de eletricidade em 
2030, ano meteorológico de 
2011, semana 3

Carga

Geração e demanda de eletricidade para a semana 3 do calendário (baixa participação de FERv) em 2030, 
para cada região do PLEF e também no agregado. Figura 50
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gráfica nos países do Benelux e a variabilidade da geração 
elétrica por FER é alta. No entanto, os países do Benelux 
parecem capazes de lidar com o desafio. A carga residual 
na Figura 51 contém poucas horas com valores negativos, 
indicando superávits reais (de RES). Como as exportações 
ocorrem durante essas horas, o corte não é necessário e o 
potencial de geração total pode ser utilizado. Além disso, 
devido aos seus níveis de trânsito, a região Benelux é me-
nos vulnerável a problemas de flexibilidade: as interco-
nexões bem desenvolvidas fornecem maior flexibilidade e 
facilitam a situação para os países vizinhos também.

Como mostra a Figura 53, a principal parcela das importa-
ções dos três países serve para fins de exportação imediata, 
tornando-se efetivamente fluxos de trânsito. Menos da me-
tade das importações são usadas para cobertura de carga do 
Benelux. A geração doméstica excedente para exportação é a 
menor contribuição para o total dos fluxos transfronteiriços.

A Figura 54 representa as séries históricas de exporta-
ções, importações e exportações líquidas (a diferença entre 

offshore,71 mas depois diminui bastante rapidamente. Em con-
trapartida, os parques eólicos offshore fornecem eletricidade 
perto da capacidade nominal durante cerca de 1.000 a 2.000 
horas de 2030. Essa diferença é notável, especialmente para a 
Bélgica, pois os parques eólicos onshore estão geralmente lo-
calizados em áreas costeiras, de modo que um comportamento 
semelhante entre onshore e offshore pode ser esperado.

No entanto, a geração de energia eólica onshore e offshore 
varia muito. Devido à alta participação da energia eólica 
onshore e offshore na geração total de eletricidade, essa va-
riação desafia a flexibilidade do sistema.

Trânsito – a maneira Benelux de gerenciar o desafio da 
flexibilidade
Inicialmente, as condições parecem desfavoráveis  para 
atender ao desafio de flexibilidade proposto pela implan-
tação de FERv, pois há poucos efeitos de suavização geo-

71  Claramente relacionado ao fato de que mais  
  capacidades onshore estão instaladas.

Série histórica da carga residual em cada país do Benelux e em somatório.  Figura 51
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Exportação real

Trânsito

Importação real
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para Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Figura 53

as duas primeiras) dos países do Benelux. Pode-se obser-
var que, durante quase todas as horas, tanto as exportações 
como as importações ocorrem, enfatizando o papel do Be-
nelux como um “hub de eletricidade” ou região de trânsito. 
Durante os meses de inverno, as exportações são um pouco 
maiores do que no verão. No entanto, as exportações se-
guem um padrão dinâmico, gerando exportações líquidas 
com frequentes mudanças de direção. Isso significa que o 
Benelux também desempenha um papel importante, aten-
dendo às necessidades de flexibilidade para toda a região. 
As rápidas mudanças nas direções do fluxo de eletricidade 
indicam o uso otimizado de complementaridades entre os 
países, facilitado pela integração do mercado regional, be-
neficiando todos os envolvidos.

A região exporta energia durante cerca de 2.500 ho-
ras do ano; durante as horas restantes, a região importa 
mais do que exporta. A Figura 55 mostra a curva de du-
ração de acordo com as exportações líquidas do Benelux 
em 2030. Ela representa os fluxos nas direções de ex-
portação e importação, classificadas da maior exporta-
ção aos maiores valores de importação.

Curvas de duração da geração de energia eólica onshore e o� shore belga e holandesa em 2030. Figura 52
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A figura mostra que nos meses de inverno o Reino Unido ex-
porta seus excedentes – principalmente de suas considerá-
veis capacidades eólicas offshore instaladas72 – para Benelux 
e França, o que eventualmente facilita o trânsito de eletri-
cidade mais ao sul para regiões com diferentes situações de 
vento. Por outro lado, durante a primavera e o verão, o sul ex-
porta excedentes de eletricidade para as Ilhas Britânicas.

Em suma, a região Benelux representa um “centro energético” 
crucial que administra a flexibilidade tanto para os três paí-
ses que a constituem como para toda a região do PLEF. Além 
disso, liga os países do Mar do Norte à Europa continental. A 
mudança frequente das direções do fluxo de eletricidade res-
salta o benefício da integração regional da complementação 
das condições de geração e demanda entre os países.

72 Em nossas simulações, o Reino Unido contém a maior 
quantidade de capacidade eólica offshore.

 Benelux e a integração do Reino Unido com a Europa 
continental
A região de Benelux liga eletricamente as Ilhas Britâ-
nicas ao continente europeu. Para avaliar as interações 
entre a Europa continental com o Reino Unido e a Ir-
landa, a conexão do Reino Unido para a França também 
precisa ser considerada. As importações e exportações 
agregadas entre Bélgica, Holanda e França, por um lado, 
e Reino Unido, por outro, estão representadas na Figura 
56. As trocas entre os três países continentais e o Reino 
Unido mostram padrões notavelmente semelhantes, 
com poucas horas em que as exportações fluem nos 
dois sentidos. Além disso, as importações e exportações 
mostram muita variação e a capacidade de transfe-
rência disponível é muitas vezes totalmente utilizada. 
Isso não é surpreendente, uma vez que o Reino Unido 
também está em uma posição de trânsito como a única 
conexão com a Irlanda.

Exportação

Importação

Fraunhofer IWES

15

10

5

0

-5

-10

-15

[G
W

]

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

Exportação
líquida

Exportações (líquidas) e importações entre o Benelux e países vizinhos para o ano de 2030.    Figura 54



Agora Energiewende | O Sistema Europeu de Energia em 2030: Desafios de Flexibilidade e Benefícios da Integração

74

Exportações BE/NL/FR 
para Reino Unido

Exportações Reino 
Unido para BE/NL/FR

Importações e exportações entre Bélgica, Holanda, França e o Reino Unido em 2030 no cenário de integração. Figura 56
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O sistema elétrico francês permanecerá caracterizado por 
uma alta participação de capacidade de energia nuclear 
must-run. A incorporação de 40% de energias renováveis  
exigirá algum redimensionamento do parque nuclear. No 
entanto, as capacidades de acompanhamento de carga da 
frota nuclear francesa podem, tecnicamente, responder em 
parte às crescentes necessidades de flexibilidade. Várias 
outras opções de flexibilidade, a energia hidrelétrica em 
particular, ajudarão a reduzir o conflito entre a alta necessi-
dade nuclear e uma alta participação de energias renováveis  
variáveis. Uma estratégia de transição energética a longo 
prazo – baseada na implantação de energias renováveis, na 
reotimização da frota nuclear e no desenvolvimento do po-
tencial de flexibilidade – será fundamental para atingir as 
metas de 2030 na diversificação energética francesa e para 
minimizar os custos.

A armazenagem hídrica desempenha e continuará a desem-
penhar um papel importante nos países alpinos da Áustria e 
da Suíça no enfrentamento dos desafios da flexibilidade. Os 
dois países têm o potencial de gerar mais energia hidrelé-
trica de uma só vez do que seu pico anual de carga e também 
podem oferecer flexibilidade aos vizinhos da região. Além 
disso, como as hidrelétricas com reservatório (e as reversí-
veis) não são limitadas por um nível de geração obrigatório, 
importações altas também são possíveis.

Os países do Benelux servem como um importante “centro 
de eletricidade” graças à sua localização central no noro-
este da Europa. No entanto, como sua geografia é prati-
camente plana, com pouco potencial para usinas hidrelé-
tricas (com reservatório), os países do Benelux exigem 
interconexões bem desenvolvidas para lidar com os de-
safios de flexibilidade. A mudança frequente das direções 
do fluxo de eletricidade sublinha o benefício da integra-
ção regional para todos os países.

As simulações descritas anteriormente enfatizam os cres-
centes requisitos de flexibilidade nos sistemas elétricos 
futuros causados  pela crescente parcela de energia eólica e 
fotovoltaica. Para gerenciar isso, as renováveis, as capaci-
dades de geração convencionais, as redes e as tecnologias 
de armazenamento precisarão se tornar mais responsivas. 
Apontamos o papel das interconexões e melhorias na inte-
gração do mercado para facilitar as importações e exporta-
ções como opções de flexibilidade. Além de ser benéfico para 
a integração de energias renováveis, um sistema elétrico in-
terconectado reduz os custos totais de geração.73 

O novo sistema elétrico exige uma combinação de recur-
sos flexíveis para alta confiabilidade – e uma transforma-
ção significativa do sistema elétrico atual. Do lado da oferta, 
serão necessárias mais usinas de pico e de mérito médio e 
menos usinas de carga de base inflexíveis, implicando uma 
matriz e um padrão operacional diferentes. Além disso, ati-
var o potencial de flexibilidade do lado da demanda será 
crucial em todos os países europeus. Tanto o lado da de-
manda ativa como o parque de usinas ajustado ajudarão a 
gerenciar os desafios de flexibilidade.

O sistema elétrico alemão irá – de acordo com os alvos ofi-
ciais – ver as FER como principais fontes de geração em 
2030, com energia eólica e energia fotovoltaica represen-
tando as principais fontes renováveis. A flexibilidade, as op-
ções de backup e a integração regional são, portanto, cruciais 
para altos níveis de confiabilidade. A implantação de FERv 
desafia a forma como outras usinas (bem como o armaze-
namento e a resposta à demanda) são operadas. Isso exigirá 
aumento das rampas do sistema residual em carga parcial e 
mais partidas e paradas de usinas. 

73    Veja, por exemplo, Booz&Co et al., 2013, Benefits of 
an Integrated European Energy Market. Final Report 
elaborado para Directorate General Energy European 
Commission; and ECF, 2011. Power Perspectives 2030.

6.  Perspectivas nacionais e regionais, implicações  
e recomendações
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ativo na contribuição para os serviços do sistema (como a 
provisão de energia de balanceamento). Implantação favo-
rável ao sistema (por exemplo, orientação leste/oeste de FV) 
também pode fazer parte da solução. Assim, o potencial de 
flexibilidade de outras fontes é grande, mas seu desenvolvi-
mento exigirá políticas proativas e uma estrutura favorável.

Em suma, uma melhor integração do sistema elétrico pode 
ajudar a atender às futuras necessidades de flexibilidade. 
O desafio da flexibilidade é administrável do ponto de vista 
técnico, mas é importante notar que os efeitos econômicos 
fora do escopo deste estudo podem afetar a magnitude das 
mudanças aqui descritas. Em particular, o desenho do mer-
cado de eletricidade deve fornecer incentivos econômicos 
para investimentos em opções de flexibilidade. Uma estru-
tura regulatória oportuna e de apoio precisa ser implemen-
tada para que um sistema elétrico flexível possa surgir. 

Olhando para a região do PLEF no agregado, pode-se 
concluir que, ao lado do reforço da rede, a diversificada 
matriz de tecnologias disponíveis pode facilitar a integra-
ção de FERv. É importante notar que o desenvolvimento 
de redes domésticas é obrigatório para que os benefícios da 
integração europeia sejam concretizados. É por isso que a 
localização central da região do PLEF no sistema elétrico 
europeu interconectado é altamente benéfica para a in-
tegração de FERv.
 
A análise realizada negligenciou vários facilitadores adi-
cionais de flexibilidade, como hidrelétricas reversíveis, o 
gerenciamento pelo lado da demanda (incluindo power-to-
-heat) e os novos consumidores de eletricidade (por exem-
plo, veículos elétricos). A modelagem também não consi-
derou que as energias renováveis  podem e terão um papel 
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séries históricas de produção. Dados disponíveis publica-
mente (EEG – Stammdaten, Betreiber-Datenbasis, TheWin-
dpower.net etc.) fornecem a localização precisa de muitas 
unidades geradoras existentes. A diferença entre as instala-
ções conhecidas e a capacidade instalada na região74 no ce-
nário 2030 é alocada por um modelo específico de expansão. 
Especificamente, unidades de nova geração são adicionadas 
a locais adequados com base em uma análise estatística de 
itens recentes e dos recursos eólicos e solares predominan-
tes. Os locais adequados são identificados por uma análise 
do sistema de informações geográficas (GIS) baseada em 
CORINE e dados de cobertura, áreas de conservação natural 
e, no caso de energia eólica, distâncias mínimas para locais 

74  As capacidades instaladas são definidas para a Alemanha 
por estado federal ("Länder") e para a França por região 
administrativa ("région"). Para todos os outros países, os 
valores de capacidade são definidos para o nível federal.

A simulação do futuro sistema elétrico europeu baseia-se 
num modelo desenvolvido no Fraunhofer IWES. O modelo 
abrange 25 países (principalmente Estados-Membros da 
União Europeia), conforme ilustrado na Figura 57.

Séries históricas realistas de produção de energia eólica e 
fotovoltaica são geradas pelo acoplamento de energia eólica 
física e modelos fotovoltaicos com dados dos modelos de 
previsão meteorológica COSMO-DE (Alemanha, Benelux, 
países alpinos) e COSMO-EU (outros países) do Serviço Me-
teorológico Alemão (Deutscher Wetterdienst). Devido à alta 
resolução espacial dos modelos de previsão – ~3 km (COSMO 
– DE) e ~7 km de malha (COSMO-EU) –, desenvolvemos essa 
abordagem para levar em conta os efeitos de suavização da 
geração distribuída com mais precisão.

Informações detalhadas sobre a localização de turbinas eóli-
cas e geradores fotovoltaicos são necessárias antes de gerar 

Apêndice 1: Modelagem do sistema elétrico europeu

Países da região do PLEF (vermelho) e países europeus adicionalmente considerados (azul) 
no modelo do sistema elétrico. Figura 57

Fraunhofer IWES



Agora Energiewende | O Sistema Europeu de Energia em 2030: Desafios de Flexibilidade e Benefícios da Integração

80

Além disso, as vazões de usinas a fio d'água na Alema-
nha são baseadas nos níveis de água para o ano de 2011 
registrados em pontos de medição próximos às usinas. 
As taxas de fluxo europeias foram tiradas dos perfis 
anuais médios de longo prazo dos principais rios. As 
turbinas de usinas hidrelétricas com reservatório foram 
modeladas com base em dados de entrada disponíveis 
publicamente, enquanto as bombas, que poderiam forne-
cer flexibilidade adicional, foram omitidas. Isso também 
vale para as usinas hidrelétricas reversíveis.75  

75    No modelo de comprometimento de unidade, um sinal de preço é 
necessário para modelar armazenamentos. Devido à abordagem 
que escolhemos, na qual os portfólios de usinas reais não são 
modelados, nenhum sinal de planejamento para armazenamento 
está disponível. Nossa abordagem conservadora, portanto, 
subestima a flexibilidade disponível no sistema elétrico.

residenciais (mín. 1.000 m). Além disso, esse modelo leva em 
conta o desenvolvimento de tecnologias de turbinas eólicas, 
fazendo suposições sobre o aumento da altura dos eixos e a 
redução da potência nominal em relação à área varrida pelo 
rotor. Ambos os aspectos levam a maiores fatores de carga 
para futuras turbinas eólicas.

Para dar conta do futuro uso flexível da biomassa, 75% das 
capacidades esperadas de biogás e biolíquido foram modela-
das como biomassa flexível com armazenamento (de gás) de 
12 horas e uma cogeração superdimensionada por um fator 
de dois. Todas as outras tecnologias de biomassa (biomassa 
sólida, gás de esgoto, gás de aterro sanitário, parcela biogênica 
de resíduos) foram consideradas juntas como uma fonte de 
produção inflexível (gerando “carga de base”).

Dados meteorológicos 
do DWD*

Malha de 2,8 km: 
Benelux, AT, CH, DE

Malha de 6,8 km: 
restante da Europa 
no ano de 2011

Resolução temporal: 1 h

Resolução espacial: 8-46 km²

Agregado na área de mercado

Cenário de FER

Unidades de FER 
existentes

Análise de SIG

Recurso de FER

Modelo de expansão

...

Modelagem de produção a partir de fontes de energia renováveis.      Figura 58

Fraunhofer IWES

*Serviço Meteorológico Alemão,
Deutscher Wetterdienst

Energia eólica

Fotovoltaica

Hidrelétrica

Distribuição espacial de FER

Modelos físicos de FER

Séries históricas de FERDados meteorológicos
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resposta da demanda foram considerados na modelagem, o que, 
portanto, subestima a flexibilidade do lado da demanda. Todos 
os dados de entrada meteorológicos e perfis de carga corres-
pondentes foram de 2011 para assegurar a consistência nas 
correlações entre carga e situação meteorológica.

A próxima etapa da abordagem de modelagem compreende 
a derivação de séries históricas de carga residual para cada 
país. Elas foram determinadas pela subtração de séries histó-
ricas de produção horária de renováveis must-run das séries 
temporais de carga horária. Na etapa seguinte de modelagem, 
os déficits nacionais de eletricidade restantes (ou seja, valores 
de carga residual positivos) tiveram que ser balanceados com 
eletricidade adicional, seja despachando usinas térmicas, usi-
nas hidrelétricas flexíveis de biomassa ou hidroelétricas com 

A Figura 58 mostra a abordagem aplicada para derivar a 
série temporal de produção renovável.

Os perfis de carga históricos da ENTSO-E para cada país foram 
dimensionados para corresponder à carga de pico anual espe-
rada e ao consumo total de eletricidade. (Consulte o Apêndice 
2, sobre dados de entrada, para obter mais informações.) Esses 
perfis de carga refletem o consumo de eletricidade atual. Em 
2030, novos padrões de consumo decorrentes de consumidores 
adicionais, como bombas de calor elétricas, ar-condicionado 
adicional e mobilidade elétrica, são esperados. Os novos consu-
midores adicionarão seus perfis específicos à carga geral, mas 
também seria esperado que (pelo menos em parte) participem 
do gerenciamento pelo lado da demanda (DSM) no futuro. Nem 
os novos consumidores nem outros aplicativos de DSM ou de 

Séries históricas:

- Biomassa fl exível

- Turbinas de armaz. hídrico

- Usinas térmicas

- Importação/exportação

- Curtailment

Ilustração da abordagem de modelagem    Figura 59

Fraunhofer IWES
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e são consideradas como uma condição de contorno no 
comprometimento da unidade.

A troca de eletricidade entre os países vizinhos e a inte-
gração do mercado europeu hoje em dia já desempenham 
um papel importante na redução dos custos gerais do 
sistema elétrico e no aumento da segurança do forneci-
mento. Ao avaliar os benefícios da integração do sistema 
elétrico europeu, analisamos duas variantes, um cenário 
autárquico nacional e um cenário de integração (“cená-
rio NTC”) com capacidades de interconexão bem desen-
volvidas. (Veja o Apêndice sobre dados de entrada para 
mais informações.) Assim, enquanto não há importações 
e exportações no cenário de autarquia, a energia pode 
ser trocada entre países interconectados até um máximo 
das capacidades de transferência líquidas assumidas 
(NTC) no cenário de integração, permitindo importações 
e exportações, bem como fluxos de trânsito. Para con-
tabilizar as perdas de transporte, assumimos perdas de 
energia de ~1% por 100 km de distância entre os centroi-
des de carga79. Essa abordagem negligencia os congestio-
namentos da rede elétrica dentro das áreas de mercado, 
o que implica que aplicamos uma abordagem de “placa de 
cobre” nos países. (No entanto, uma expansão paralela da 
rede elétrica dentro dos países é implicitamente assu-
mida.) Caso contrário, a energia renovável gerada não 
poderia ser transportada nas fronteiras para exportação 
ou importação.80

Finalmente, os resultados gerados pelo modelo energé-
tico europeu incluem, para cada país, as séries históricas 
de consumo, geração/curtailment de energia renovável e 
despacho de biomassa, usina hidrelétrica com reservató-
rio, produção de usinas termelétricas e fluxos de energia 
transfronteiriços.

79    Assim, o consumo de eletricidade em um país é condensado 
em um ponto que está localizado no centroide da sua área de 
superfície, ponderada por sua densidade populacional.

80    O modelo assume a cooperação transfronteiriça “perfeita” 
ou “completa” das operações do sistema, otimizando 
os fluxos de eletricidade em escala europeia.

reservatório, ou importando eletricidade de países vizinhos. A 
eletricidade excedente pode ser exportada ou, na ausência de 
possibilidades de exportação, ser cortada.76 O balanceamento 
de carga residual ao custo total mínimo é determinado por 
uma simulação do mercado europeu baseada no comprome-
timento da unidade e otimização de despacho (ver Figura 59). 
As suposições sobre o portfólio de usinas e as capacidades de 
troca de eletricidade entre os países (capacidades de interco-
nexões baseadas em NTC) são necessárias como parâmetros 
de entrada adicionais para o comprometimento da unidade.

Para enfatizar os desafios e as oportunidades de um fu-
turo sistema elétrico europeu sem discutir a adequa-
ção do parque de usinas existentes, um parque de usinas 
resumidas “neutras” foi desenvolvido para o modelo de 
comprometimento de unidade.77 Para esse fim, o portfó-
lio de usinas de cada país consiste em 70 unidades ge-
radoras térmicas com eficiência de 30% a 65%, enquanto 
sua potência agregada é igual à carga residual máxima 
menos a capacidade suposta de turbina das hidrelétri-
cas com reservatório. Essa abordagem garante que cada 
país tenha um parque de usinas residuais semelhante 
com uma estrutura de custo semelhante. Para garantir 
a prestação de serviços anciliares, como energia de re-
serva e fornecimento de energia reativa, uma participa-
ção mínima de unidades geradoras convencionais deve 
permanecer permanentemente em operação. Além disso, 
a demanda de calor (via usinas de cogeração) se traduz 
parcialmente em unidades permanentemente operacio-
nais. Juntas, essas chamadas capacidades must-run são 
dimensionadas como 5% do parque residual de usinas78 

76    Eletricidade excedente também seria usada para carregar 
armazenamentos, o que não é modelado aqui.

77    A ideia por trás da escolha de uma abordagem com um 
parque genérico de usinas foi mostrar os benefícios e as 
oportunidades de integração do sistema elétrico europeu, sem 
ser afetada pela estrutura heterogênea existente na Europa. 
As diferenças nos custos marginais do portfólio de usinas de 
cada país resultariam em fluxos de eletricidade adicionais 
e poderiam desfocar os efeitos apontados pelos autores.

78    Para a Alemanha, assumimos um nível must-run de 5 GW. O 
nível de  must-run para a França é definido para 15 GW no 
cenário de nova matriz e 20 GW no cenário de diversificação. 
(Veja a seção sobre a França para mais detalhes.)
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Carga de pico anual
A Figura 61 mostra a suposta carga de pico predominante 
nos países modelados em 2030. Para Alemanha e França, os 
planos de desenvolvimento das redes nacionais foram usa-
dos  como insumo; para os outros países, o Vision 3 (Green 
transition) do SO&AF 2014 da ENTSO-E foi aplicado. Como 
podemos ver, as fontes de dados de entrada assumem pouca 
mudança nos níveis de carga de pico atuais.

Capacidades de energia renovável instaladas
A Figura 62 mostra as supostas capacidades instala-
das de energia eólica onshore e offshore e energia solar 
para os países do PLEF em 2030 e compara esses níveis 
de instalação com os picos de carga predominantes. Para 
Áustria, Alemanha, França e parcialmente a Holanda, os 
planos de desenvolvimento de redes nacionais e os docu-
mentos nacionais de estratégia energética foram usados  
como insumo; para os outros países, o Vision 3 (Green 
transition) do SO&AF 2014 da ENTSO-E foi aplicado. 

Para realizar as simulações, compilamos dados de entrada por 
país. Isso incluiu o consumo anual de eletricidade, carga de 
pico anual, capacidades de renováveis  instaladas e capacida-
des de interligação de transferência líquida. Os dados foram 
extraídos de estratégias nacionais de energia, planos nacio-
nais de desenvolvimento de redes e, para os países em que 
faltavam essas informações, do recente Cenário Outlook & 
Adequacy Forecast (SO&AF) 2014– 2030 da ENTSO-E e do 
Plano de Desenvolvimento de Rede Decenal da ENTSO-E.

Consumo anual de eletricidade
A Figura 60 mostra os níveis de consumo de eletricidade de 
203081 que assumimos para nossas simulações. Para Áustria, 
Alemanha e França, os planos nacionais de desenvolvimento de 
redes foram usados  como insumo; para os outros países, o Vision 
3 (Green transition) do SO&AF 2014 da ENTSO-E foi aplicado. 

81    Definimos aqui o consumo de eletricidade como a demanda líquida 
de eletricidade mais as perdas na rede. Portanto, o consumo próprio 
das usinas elétricas não está incluído nos números indicados.

Apêndice 2: Dados de entrada e seleção de cenário

Demanda líquida de eletricidade (incl. perdas na rede) em 2030 dos países modelados. Figura 60

ENTSO-E (2014), documentos de estratégia nacional.
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Cargas de pico do sistema de 2012 e 2030 nos países modelados. Figura 61

ENTSO-E (2014), documentos de estratégia nacional.
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Capacidades instaladas de energia eólica onshore, energia eólica o� shore e FV em 2030 e carga de pico 
nos países do PLEF. Para a França, são mostrados valores para o cenário de nova combinação. Figura 62
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Cenários para 2030, capacidades eólica e FV instaladas e carga de pico na França. Figura 63

RTE (2014)
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Capacidades de energia renovável instaladas nos países modelados em 2030. Para a França, são mostrados os valores  
para o cenário de nova combinação. Para energia hidrelétrica, também é mostrada a quantidade de energia fornecida. Tabela 6

Eólica onshore [MW] Eólica offshore [MW] FV [MW] Biomassa [MW] Hidrelétrica [MW] Hidrelétrica [TWh]

AT 5.500   3.500 1.200 14.110 72,81
BE 4.540 4.000 5.740 2.290 933 1,91
CH 900   3.000 1.300 15.904 64,29
CZ 860   3.620 560 1.415 4,82
DE 71.200 15.000 58.200 7.700 5.200 23,86
DK 4.020 3.770 1.440 3.970 10 0,04
ES 46.100   37.000 4.600 24.599 53,59
FI 2.550 2.350 40 3.230 3.732 14,57
FR 27.600 9.000 24.100 4.100 30.000 104,78
UK 14.000 35.150 8.274 3.430 4.290 10,62
HU 1.000   200 1.140 460 0,33
IE 5.150 550 50 550 556 0,83
IT 21.100 1.000 48.900 10.570 20.867 74,03
LU 180   120 70 145 0,28
NL 7.000 6.000 8.000 2.900 80 0,20
NO 5.000   0 0 35.100 245,00
PL 7.300 2.700 1.000 2.400 3.409 5,85
PT 6.340   720 230 9.607 16,26
SK 450   720 440 2.850 8,58
SI 240   1.120 0 880 4,27
SE 10.000 1.100 1.000 5.300 17.840 134,46
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do modelo foram realizadas) serviu como ponto de par-
tida para determinar os níveis de interconexão NTC entre 
os países modelados. Como pode ser visto na Figura 64, a 
implementação completa do TYNDP duplicaria os NTCs 
em relação ao status quo. Como isso parece bastante am-
bicioso, assumimos uma certa taxa de atraso para os pro-
jetos propostos. Isso está de acordo com a experiência de 
planos anteriores, que tinham uma taxa de atraso de 50%. 
Em seguida, utilizamos dados de dois projetos de pes-
quisa82 para cruzar os dados de NTC derivados do TYNDP 
(levando em consideração a taxa de atraso). Selecionamos 
um “cenário provável para 2030”, que produz um aumento 
da capacidade de NTC na Europa de 41% até 2030 em re-
lação ao status quo. Os países do PLEF estão atualmente 
caracterizados por capacidades de interconexão acima da 
média entre eles. Seu nível de interconexão está proje-
tado para aumentar em 22%; o nível de interligação entre 
o PLEF e os restantes países da UE, em 76%. 

82   Agora Energiewende (2014), Consentec and IAEW (2012).

Para a França, dois cenários foram selecionados. (Veja a 
seção 5.2 para uma análise mais detalhada). A Figura 63 
mostra os dados dos dois cenários franceses.

Como pode ser visto, em todos os países do PLEF, as capa-
cidades eólica e fotovoltaica atingirão níveis próximos ou 
acima da carga de pico nacional. Isso não quer dizer que 
essas fontes atenderão ao consumo anual – as simulações 
preveem que aproximadamente 34% do consumo anual de 
eletricidade líquida será atendido por eólica e FV no PLEF 
em 2030. Mais propriamente, serve para ilustrar a impor-
tância da energia eólica e da FV em futuros sistemas elétri-
cos do PLEF.

A Tabela 6 fornece um breakdown específico das tecnolo-
gias das capacidades de energia renovável instaladas em 
todos os países modelados em 2030.

Capacidades de interligação de transferência líquida
A minuta do Plano Decenal de Desenvolvimento de Rede 
2014 (TYNDP) (ainda em consulta quando as execuções 

Status quo 2030

Valores assumidos para a capacidade de transferência líquida (NTC) em 2030 comparados com o status quo. Figura 64

Agora Energiewende, baseado em ENTSI-E, Agora Energiewende (2014), Consentec e IAEW (2012).
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Como podemos realizar a Energiewende?* 
Que legislação, iniciativas e medidas pre-
cisamos 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 
totalmente descarbonizado. Como think-
and-do-tank, trabalhamos com as princi-
pais partes interessadas para melhorar a 
base de conhecimento e facilitar a con-
vergência de pontos de vista.

*Energiewende: transição energética.

A Agora Energiewende é uma iniciativa conjunta da Fundação Mercator e da European Climate Foundation.


