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1. Introdução 

O Brasil está em um momento de modernização do setor elétrico, com discussões sobre a revisão do 

marco regulatório e ações em várias outras frentes. Como exemplos podemos citar o projeto de lei 

de modernização e abertura do mercado livre de energia, oriunda da Consulta Pública 33, consulta 

pública na Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) sobre tarifação binômia e geração distribuída 

e a implementação de preços horários. 

Com a evolução das tecnologias de comunicação, sensoriamento e monitoramento, o uso de energia 

elétrica vem passando por grandes transformações. Essa mudança de paradigma vem abarcada no 

conceito de smart grid. Em termos gerais, smart grid é um sistema elétrico automatizado que 

permitirá uma vasta penetração de novas tecnologias que as redes elétricas atuais ainda não 

suportam. Como relatado em IEC (2010), as tecnologias inteligentes converterão a atual rede elétrica 

estática em uma infraestrutura flexível e “viva”, operada de forma criativa e com grande participação 

dos consumidores. 

Estas novas tecnologias são chamadas de Recursos Energéticos Distribuídos (RED, ou Distributed 

Energy Resources – DER em inglês), que são definidos como tecnologias de geração e/ou 

armazenamento de energia elétrica, localizados dentro dos limites da área de uma determinada 

concessionária de distribuição, normalmente junto a unidades consumidoras, atrás do medidor 

(behind the meter) (EPE,2018). 

 

Figura 1 – A transformação da rede elétrica. 

Dentre este conjunto de novas tecnologias, destaca-se a resposta da demanda. A resposta da 

demanda trará aos consumidores de energia elétrica maior poder e conhecimento sobre o seu 

consumo de energia, deixando de ser um coadjuvante no mercado de energia elétrica e passando a 

possuir participação ativa no futuro do sistema energético (Muller, 2016). Algumas práticas já foram 

adotadas no Brasil no âmbito da resposta da demanda, como a tarifação diferenciada na carga pesada 
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para grandes consumidores, que revelou o potencial do consumidor de reagir a preços, inclusive com 

adoção de geração distribuída térmica.  

A resposta da demanda trará benefícios, podendo prover aumento de confiabilidade, eficiência e 

flexibilidade, mas também desafios, como, por exemplo, a inclusão dessas tecnologias no 

planejamento energético brasileiro. Além disso, a resposta da demanda é capaz de potencializar os 

benefícios providos pelos outros REDs, em grande parte para os consumidores residenciais. 

A presente nota tem o objetivo de, além de realizar uma rápida conceitualização sobre a resposta da 

demanda e dos programas já realizados no Brasil neste tema, apresentar os principais programas de 

resposta da demanda já realizados no mundo, focando nos produtos ofertados. Posteriormente, 

serão apresentados aspectos sobre a consideração da resposta da demanda no planejamento da 

expansão de médio e longo prazo.  

Destaca-se que o sistema elétrico brasileiro está passando por um importante processo de 

modernização para adequar desde as técnicas de análise até o desenho de mercado às inovações 

tecnológicas e novo contexto energético. Nesse sentido, foi instituído por meio da Portaria nº 187, 

de 4 de abril de 2019 o “Grupo de Trabalho Modernização do Setor Elétrico”, para aprimorar 

propostas que viabilizem essa modernização, fundamentadas nos pilares da governança, estabilidade 

jurídico-regulatória e diálogo com a sociedade. Dentre os temas discutidos, a resposta da demanda 

tem sido avaliada nos estudos de diversos subgrupos, como os com foco na “Inserção de Novas 

Tecnologias” e na “Sustentabilidade da Distribuição”. Portanto, a presente Nota Técnica e suas 

referências são importantes insumos para auxiliar as discussões e trabalhos do grupo.  
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2. Resposta da Demanda 

A resposta da demanda refere-se aos mecanismos para gerenciar o consumo dos clientes em 

resposta às condições de oferta, como por exemplo, realizar a redução ou deslocamento do consumo 

de energia em momentos críticos por meio de pagamentos ou em resposta a preços de mercado 

(Gellings, 2009). 

De acordo com a Comissão Europeia (2016), a resposta da demanda é capaz de melhorar a 

adequação do sistema e reduzir substancialmente a necessidade de investimento para o 

atendimento da demanda máxima, deslocando o consumo para momentos de baixa demanda e 

adicionando estabilidade ao sistema. 

A importância da resposta da demanda está intrinsicamente ligada às principais características do 

setor elétrico. Primeiramente, a geração e o consumo devem estar equilibrados em tempo real. Em 

seguida, as condições da rede elétrica (oferta e demanda) variam constantemente, e mudanças 

bruscas podem causar desequilíbrios importantes. Por fim, o setor elétrico é capital intensivo, com 

as áreas de geração e transmissão demandando investimentos altos em obras. 

Estas variáveis e as incertezas relacionadas a elas fazem com que a resposta da demanda, com a 

valoração de todos os benefícios e correto desenho dos produtos ofertados, seja de grande 

importância para os operadores do sistema, concessionárias de energia, reguladores e planejadores 

devido ao custo inferior de implantação, se comparado com as fontes tradicionais de geração e 

flexibilidade para atendimento à demanda. 

A resposta da demanda não é tema novo no setor de energia. Já em 1967, de acordo com 

Lampropoulos et al. (2013), a empresa Detroit Edison foi pioneira na instalação de um sistema de 

controle de rádio unidirecional para controlar remotamente os aquecedores de água. Em 1971, 

William Vickrey faz o primeiro trabalho que relaciona preços dinâmicos e empresas de serviços 

públicos, em seu artigo “Responsive Pricing Of Utility Services” (Vickrey, 1971). No artigo, Vickrey 

relata que o preço de um determinado serviço que responde às variações na demanda ou oferta 

pode produzir melhorias significativas no uso de suas instalações, com aumento de fatores de 

capacidade e diminuições dos custos gerais.  

Desta forma, entende-se que a resposta da demanda é um mecanismo que permite aos 

consumidores maior gerenciamento do uso da energia elétrica, respondendo às variações no preço 

e aos comandos do operador do sistema mediante pagamentos. A participação ativa dos 

consumidores permite que o sistema elétrico alcance uma série de benefícios, principalmente 

captando todos os seus potenciais benefícios sistêmicos, dentre os quais podemos citar: 
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 Maior flexibilidade e confiabilidade, principalmente com a maior inserção dos recursos 

energéticos distribuídos, reduzindo, por exemplo, o curtailment1 de fontes renováveis e picos 

na demanda devido ao carregamento de veículos elétricos; 

 Menor emissão de gases de efeito estufa devido ao não acionamento de usinas térmicas a 

diesel e óleo combustível para atendimento da demanda máxima; 

 Diminuição dos custos de geração, pois com a diminuição da demanda no horário de ponta, 

térmicas caras serão menos despachadas, trazendo benefícios econômicos sistêmicos mesmo 

para os consumidores que não estão participando dos programas de resposta da demanda; 

 Postergar/evitar a construção de novas unidades de geração, transmissão e distribuição, pois 

com a diminuição da demanda máxima devido a estes programas, os investimentos podem 

não ser necessários; 

 Redução do poder de mercado de geradores de energia por meio de retenção de capacidade 

de produção pela flexibilidade no consumo alcançada pela resposta da demanda; 

 Diminuição da volatilidade de preços com a consequente redução de riscos financeiros para 

agentes do mercado (geradores, comercializadores e consumidores). 

2.1. Tecnologia na Resposta da Demanda 

A smart grid, em conjunto com a disseminação dos smart meters (medidores inteligentes que 

permitem a comunicação bidirecional, permitindo envio de dados em duas vias, entre os pontos de 

consumo e a concessionária), transformará a resposta da demanda, melhorando a capacidade de 

geradores e consumidores de eletricidade se comunicarem e tomarem decisões sobre quando e 

como produzir e consumir energia. Essa tecnologia permite que os consumidores migrem de um 

modelo de resposta da demanda baseado em eventos, onde o operador emite uma ordem de 

redução de consumo, para um modelo de resposta da demanda mais contínuo, onde o consumidor 

consegue enxergar o sinal para mudar sua demanda a todo instante, tornando-se um agente ativo 

do sistema.  

Conforme relatado em Muller (2016), além da chegada dos medidores inteligentes, as tecnologias 

facilitadoras são necessárias para alcançar resultados mais arrojados. Estas tecnologias são 

introduzidas para ajudar os consumidores a entenderem seu padrão de consumo, seja por meio de 

sites de internet ou in-home displays (IHD). Deste modo, os consumidores conseguem ter acesso ao 

preço da energia no momento do uso. Outras tecnologias permitem aos consumidores controlar 

equipamentos, como ar-condicionado, que equipados com sensores ligados diretamente aos 

medidores inteligentes, são acionados mediante sinalização em tempo real.  

                                                           
1Curtailment refere-se à quantidade de energia produzida que não é usada para atender à demanda de energia, sendo 

deste modo perdida. Também corresponde ao desligamento forçado destas mesmas usinas.  
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Na Figura 2 demonstram-se os ganhos obtidos com a introdução de tecnologias, além do uso dos 

medidores inteligentes, na resposta da demanda. Os pontos marcados em laranja são os projetos 

que fazem uso de alguma tecnologia que permite aos consumidores terem acesso ao preço da 

energia ou indicação que em determinado momento o valor está mais alto. Em relação a este último 

tipo, é interessante o projeto desenvolvido pela Baltimore Gas and Electricity (BGE), que disponibiliza 

o energy orb aos consumidores. Esse equipamento troca de cor dependendo do preço da energia. A 

redução da demanda neste programa foi aproximadamente 6% maior (Palmer & Faruqui, 2011). 

 

Figura 2 - Utilização de tecnologias e impactos na demanda máxima (Faruqui, 2018, com adaptações). 

2.2. Tipos de Resposta da Demanda 

Os programas de resposta da demanda podem ser divididos em dois grandes grupos conforme o tipo 

de sinalização que é dada ao consumidor: baseados em preços e baseados em incentivos. Nas 

próximas seções serão apresentadas as caraterísticas destes grupos. 

2.2.1. Resposta da demanda baseada em preços  

A resposta da demanda baseada em preços refere-se à mudança no perfil de uso da energia devido 

às alterações no preço ao longo das horas do dia. Deste modo, o consumidor desloca o uso da energia 

para momentos em que o preço é mais baixo e diminui a utilização nos instantes em que o preço está 

mais caro. O intervalo de horas, determinado pelas concessionárias, em que o valor da energia é 

maior corresponde ao momento em que a carga total da concessionária atinge valores mais altos e 

o atendimento está mais caro.  

Portanto, sob este mecanismo, a tarifação reflete melhor os valores reais de atendimento do 

consumo ao longo do dia. A seguir, são apresentadas as principais variações deste tipo de programa, 

conforme descrito em (Muller, 2016; Souza, 2010 e DOE, 2006): 
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Time-of-use (TOU): A tarifa do tipo TOU divide o dia em períodos de tempo e oferece uma 

programação de tarifas para cada período. Essa tarifa reflete, idealmente, o custo médio de geração 

e transmissão durante esses períodos. Como tanto o perfil de carga quanto os custos são dinâmicos, 

as definições estáticas de período e preço podem ficar defasadas e devem ser atualizadas de tempos 

em tempos. No Brasil, as tarifas verde, azul e branca são tipos de tarifa TOU. 

Critical Peak Pricing (CPP): Sob uma tarifa CPP, os consumidores pagam preços mais altos durante os 

dias em que o custo de energia está alto ou quando a rede elétrica é severamente estressada. Em 

troca, os participantes recebem um desconto sobre o preço da tarifa padrão durante as outras horas 

da estação ou ano, para manter constante a receita total anual da concessionária de distribuição. 

Peak Time Rebate (PTR): Similar ao CPP, mas ao invés de cobrar uma tarifa mais elevada durante os 

eventos críticos, os participantes são pagos para reduzir o consumo em relação a uma linha base. Se 

os clientes não desejam participar, basta pagar a tarifa de energia em vigor. A tarifa é oferecida para 

os setores residencial, comercial e industrial. 

Real Time Pricing (RTP): Os participantes de programas RTP pagam energia a uma tarifa com valor 

mais próximo ao preço spot de energia, retratando os custos reais de geração e transmissão em cada 

hora. Os consumidores são informados sobre os preços de energia por hora com um dia de 

antecedência ou até uma hora de antecedência. Pode ser oferecido a todas as classes de clientes. 

Na Figura 3 é apresentada a relação entre riscos e ganhos de cada modelo de tarifação dinâmica. O 

eixo x representa os riscos ao consumidor se, sob determinada tarifa, o mesmo não alterar o consumo 

de acordo com o valor da energia. Já o eixo y representa os potenciais ganhos, ou seja, a diminuição 

na demanda máxima e em energia, em cada tipo de tarifação.  

 
Figura 3 – Relação entre riscos e ganhos em tarifação dinâmica. 
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2.2.2. Resposta da demanda baseada em incentivos 

Este tipo de resposta da demanda oferece aos consumidores incentivos financeiros para redução da 

demanda em momentos críticos do sistema, quando a oferta esteja escassa ou quando há queda da 

confiabilidade. São produtos despacháveis, ou seja, são acionados através de uma ordem de 

despacho do operador. Este mecanismo é oferecido à parte do modelo de tarifação e pode ocorrer 

ao mesmo tempo em que o consumidor esteja sob tarifação dinâmica. Os consumidores diminuem 

seu consumo em relação a uma linha base determinada previamente e são penalizados se não 

conseguirem alcançar o uso energético anteriormente definido. A seguir são apresentadas as 

principais variações deste tipo de programa, conforme descrito em (Souza, 2010 e DOE, 2006): 

Controle Direto da Carga: Neste tipo de programa, o operador (concessionária ou operador do 

sistema) pode remotamente desligar ou reduzir parcelas da carga do consumidor em momentos pré-

definidos. Oferecido para os setores industrial, residencial e comercial.  

Interruptibilidade: Redução de carga integrada ao sistema de tarifação que proporciona desconto ou 

crédito nas tarifas com a consequente diminuição de carga em momentos de contingência. Oferecido 

a grandes consumidores industriais e comerciais. 

Demand Bidding ou Participação Econômica nos Mercados de Energia: Consumidores fazem ofertas 

para a redução da carga no mercado de energia, substituindo geradores mais caros no despacho 

econômico. É oferecido a grandes consumidores ou a diversos consumidores através de agregadores 

de carga. 

Programas de Emergência: Programa que realiza pagamentos de incentivos a consumidores para 

redução de demanda em momentos de emergência do sistema. 

Participação no Mercado de Serviços Ancilares: Consumidores ofertam redução da carga para operar 

como reserva ou regulação de frequência. Se a oferta for aceita, eles pagam o preço do mercado 

para funcionar como stand by por se comprometerem a ficar de prontidão. Se a redução da demanda 

ofertada for necessária, eles são chamados pelo operador e são remunerados pelo preço spot. 

Participação no Mercado de Capacidade: Consumidores ofertam redução de carga em mercados de 

capacidade para substituir geração convencional ou entregar novos recursos. 
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Box 1 – Resposta da demanda e eficiência energética 

Mecanismos de resposta da demanda e medidas de eficiência frequentemente são tratados como um único subconjunto no grupo 

dos recursos energéticos distribuídos. Embora as tecnologias para a gestão da energia pelos consumidores possam implicar maior 

eficiência do ponto de vista da gestão dos sistemas elétricos, não é sempre que isto acontece no âmbito da eficiência energética 

em caráter amplo. Como exemplos, podemos citar três casos de resposta da demanda com efeitos distintos sobre a eficiência: 

i. Uma siderúrgica poderia participar de um programa de redução da demanda desativando seus fornos a arco por um 

período curto de tempo sem comprometimento de sua produção. Neste caso, há perdas de calor e o forno precisa ser 

reaquecido. Haverá, portanto, redução da demanda em determinado horário, mas o consumo energético para 

realização do mesmo serviço (produção de aço) aumenta – representando uma perda de eficiência energética; 

ii. Em uma residência, se uma máquina de lavar for utilizada em um horário de menor carga na rede, não há alteração no 

serviço nem no consumo energético – e, portanto, não há impactos sobre eficiência energética; 

iii. Um shopping center pode desligar uma de suas escadas rolante para reduzir a demanda, reduzindo também o consumo 

energético e o serviço (locomoção de pessoas). Se a escada é subutilizada naquele horário, é possível que a relação 

entre consumo e serviço energético diminua, com ganhos de eficiência energética. 

No âmbito do planejamento e operação das redes, entre as características observadas na diferenciação entre os recursos 

destacam-se seus tempos de atuação e caraterísticas de “despacho”. Usualmente, ações de eficiência promovem redução 

contínua e prolongada da carga e são considerados recursos “não despacháveis”. Os recursos de resposta da demanda por sua 

vez têm caráter pontual e podem ser acionados em momentos específicos (Energy Advantage, 2019). Estas características 

diferenciam os recursos para fins de participação nos mercados elétricos.  

 

 

 

 

Figura Box 1- Efeitos de medidas de eficiência energética e resposta da demanda sobre a carga (Energy Advantage, 2019 - 
modificado) 

Adicionalmente, o planejamento dos recursos requer a análise da interação entre os recursos energéticos distribuídos e seus 

efeitos sobre a energia conservada e impactos sobre as redes. Neste sentido, alguns estudos como os de (Frick, Schwartz, Taylor-

Anyikire, 2018) indicam o surgimento de novas abordagens integradas para análise dos diferentes recursos pelo lado da demanda, 

identificação dos impactos sobre a geração e confiabilidade dos sistemas e emissões. 
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3. Experiência Nacional 

3.2. Resposta da Demanda Baseada em Preços 

Nesta seção serão apresentadas as experiências nacionais de programas de resposta da demanda 

baseada em preços. Em primeiro lugar, será apresentada a estrutura tarifária horo-sazonal, destinada 

a consumidores de alta-tensão. Posteriormente será apresentada a modalidade tarifária horária 

branca, do tipo TOU, que traz a possibilidade de aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de 

energia elétrica, de acordo com as horas de utilização do dia para as unidades consumidoras do 

Grupo B. 

3.2.1. Estrutura tarifária horo-sazonal 

Determinada pela Portaria n° 33/1988 do antigo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 

(DNAEE), a estrutura tarifária horo-sazonal é caracterizada pela aplicação de tarifas diferenciadas de 

consumo de energia elétrica e de demanda de potência de acordo com as horas do dia e períodos do 

ano. Divide-se em dois tipos, apresentados a seguir (Procel, 2011): 

 Tarifa Azul: É obrigatório o enquadramento na estrutura tarifária horo-sazonal azul aos 

consumidores dos sub-grupos A1, A2 ou A3, e opcional para os consumidores dos subgrupos 

A3a, A4 e AS. É estruturada para aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de energia 

elétrica de acordo com as horas do dia e os períodos do ano, bem como de tarifas 

diferenciadas de demanda de potência de acordo com as horas de utilização do dia; 

 Tarifa Verde: Enquadramento possível para as unidades consumidoras do Grupo A dos 

subgrupos A3a, A4 e AS. A diferença para a tarifa azul é que a tarifa de demanda é única, 

independente da hora do dia ou período do ano. 

A utilização da estrutura tarifária horo-sazonal pelos consumidores industriais tem como resultado o 

deslocamento do horário clássico da ponta do SIN para o meio da tarde em alguns meses do ano, 

devido à utilização de geração distribuída movida a diesel ou gás natural. De acordo com EPE (2015), 

o total de geração distribuída usada para este fim pode chegar a 8,8 GW.  

3.2.2. Tarifa Branca 

A modalidade tarifária branca, regulamentada pelo artigo 56-A da Resolução Normativa n° 414/2010 

da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), prevê a utilização de tarifas diferenciadas de 

consumo de energia ao longo das horas do dia, com segmentação em três diferentes postos 

tarifários. Este tipo de tarifação monômia pode ser utilizada pelos consumidores do Grupo B, não se 

aplicando às unidades consumidoras da subclasse baixa renda da classe residencial, da classe 

iluminação pública e àquelas na modalidade de pré-pagamento. A tarifa branca é dividida em três 

postos, denominados ponta, intermediário e fora de ponta, sendo definidos a seguir: 
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 Horário de ponta: período composto por 3 horas consecutivas definidas pela distribuidora 

considerando a curva de carga de seu sistema elétrico, aprovado pela ANEEL para toda a área 

de concessão, com exceção feita aos sábados, domingos e feriados nacionais; 

 Posto intermediário: definido como o período de 2 horas, sendo 1 hora imediatamente 

anterior e outra imediatamente posterior ao horário de ponta; 

 Fora de ponta: será definido como o horário complementar ao de ponta e ao intermediário 

durante os dias úteis e 24 horas nos feriados e finais de semana.  

As relações de valores entre ponta e fora de ponta e entre intermediária e fora de ponta são definidas 

na proporção de cinco e três vezes na componente tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD). 

Já a tarifa branca fora de ponta é definida por um fator kz, sendo específico por distribuidora e 

subgrupo tarifário. 

A Resolução Normativa previu regras para a classificação de consumidores elegíveis à tarifa branca, 

com o principal intuito de dar previsibilidade aos agentes distribuidores diante do novo modelo 

tarifário e tempo para a maturação da cadeia produtiva de medidores inteligentes. As etapas de 

introdução da tarifa branca iniciaram-se em 2018 para novas ligações e para unidades consumidoras 

com média anual de consumo mensal superior a 500 kWh, em 2019 para consumidoras com média 

anual de consumo mensal superior a 250 kWh e em 2020 para todas as unidades consumidoras. 

A tarifa branca, que é uma tarifa do tipo TOU, não é um tipo de tarifação dinâmica, pois não reflete 

em tempo real as condições do sistema elétrico. Porém, é um importante passo e tem o objetivo de 

apresentar ao consumidor um novo modelo de tarifação no qual o preço varia ao longo das horas do 

dia, de forma mais aderente ao preço no mercado atacadista, fomentando um deslocamento da 

demanda para horários em que historicamente a demanda máxima do sistema elétrico tem pouca 

probabilidade de ocorrência.  

Conjugando os horários dos postos tarifários já determinados pelas concessionárias de energia e a 

curva de carga típica do grupo B, é esperada uma mudança do perfil histórico do consumo de energia. 

Atualmente, a demanda máxima deste grupo é concentrada entre 18 e 21 horas. 

É importante observar o comportamento dos consumidores sob tarifa branca, antes e depois das 

adesões, realizando análise de uma série de variáveis. Esses dados podem ser utilizados para 

definição de uma futura tarifação dinâmica no Brasil, bem como para insumo dos estudos de 

planejamento energético. Algumas informações devem ser analisadas, como por exemplo: 

 Perfil da curva de carga e consumo médio mensal; 

 Elasticidade dos grupos (residencial, comercial e industrial) de consumidores; 

 Perfil de mudança por região, submercado, faixa de consumo, grupo e renda; 

 Perfil de mudança por estações do ano. 
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3.3. Resposta da Demanda Baseada em Incentivos 

3.3.1. Projeto-Piloto Resposta da Demanda 

Em agosto de 2017, a ANEEL realizou audiência pública2 para discutir um programa piloto de resposta 

da demanda para consumidores industriais. Com 114 contribuições de agentes, associações e 

instituições do setor elétrico brasileiro, a instituição editou a Resolução Normativa ANEEL n° 

792/2017 (ANEEL, 2017a), que estabelece os critérios e as condições referentes ao programa piloto. 

Trata-se do primeiro programa de resposta da demanda por incentivos aplicado no Brasil. 

3.3.1.1. Principais características 

Por ser ainda uma iniciativa experimental, com vigência prevista até 30 de junho de 2019, o programa 

piloto de resposta da demanda é direcionado para um universo restrito de agentes consumidores. 

Conforme analisado em ANEEL (2017b), o cenário de atendimento da região Nordeste, com 

representativa penetração de geração variável e recente escassez hídrica, demandou ao ONS o 

despacho de usinas termelétricas fora da ordem de mérito. Dessa forma, conforme a Resolução 

Normativa ANEEL n° 792/2017 (ANEEL, 2017a), o projeto-piloto foca no atendimento à região 

Nordeste, possibilitando a participação exclusiva dos consumidores dessa região e da região Norte, 

considerando a facilidade de exportação de energia entre os dois subsistemas. 

Outra exigência para participação do programa é que todos os consumidores interessados devem ser 

livres, parcialmente livres ou cujos contratos de compra de energia sigam os preceitos estabelecidos 

no artigo 5º da Lei n° 13.182/2015, além de estarem adimplentes no âmbito da CCEE e conectados à 

rede de supervisão do operador. Inclusive, consumidores com essas características podem ser 

reunidos sob a figura de um agregador para resposta da demanda, que poderá gerir os produtos de 

seus representados e realizar ofertas ao operador. Cumpridas as exigências básicas, o consumidor 

poderá celebrar o Contrato de Prestação de Serviços Ancilares (CPSA) temporário relativo ao 

programa. 

3.3.1.2. Linha base de consumo 

Para aferir o montante de redução de consumo ofertado pelos consumidores, necessita-se de uma 

curva de consumo típica para o dia da oferta, denominada nesse programa de linha base. Conforme 

CCEE (2018), a construção dessa referência passa por duas etapas. A primeira linha base é calculada 

para a primeira semana do mês corrente da assinatura do CPSA. A mesma deverá ser formada pela 

média aritmética do consumo horário dos últimos dez dias, excluindo feriados nacionais, do mesmo 

dia da semana. Em seguida, são definidas as bandas de tolerância de consumo superior e inferior, 

                                                           
2 Audiência Pública ANEEL n° 43/2017. 
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calculadas aplicando, respectivamente, um fator de 110% e 90% sobre os valores da primeira linha 

base. 

Para as demais semanas, novas linhas base serão calculadas a partir da linha base anterior. A linha 

base da semana seguinte será calculada considerando os últimos cinco dados de medição típicos mais 

próximos, ou seja, que possuam valor dentro das bandas definidas pela linha base anterior. Dessa 

forma, objetiva-se eliminar dias de consumo atípico, como feriados municipais, férias, manutenção, 

dentre outros. 

A avaliação de tipicidade de consumo é importante para a caracterização do produto de resposta da 

demanda e é utilizada na aferição de entrega dos produtos ofertados, na avaliação de ultrapassagem 

da banda superior e no cálculo das linhas base futuras. O participante terá um período de três horas 

para atingir sua oferta de redução a partir do consumo típico. Caso essa regra seja descumprida e 

seja constatada atipicidade no consumo do dia da oferta, o participante não terá direito a receber 

pela redução de carga. 

3.3.1.3. Produtos e remuneração 

Conforme grade horária para despacho de resposta da demanda que será definida pelo ONS todo 

mês, os participantes com CPSA do programa vigente poderão ofertar produtos em diferentes 

volumes, horários e conforme dois tipos de aviso prévio de despacho: com ordem de despacho até 

as 18h00 do dia anterior à redução ofertada (D-1) ou com ordem de despacho realizada até as 9h00 

do dia da redução ofertada (D-0). 

Observando os requisitos necessários para atendimento ao Programa Diário de Produção (PDP) e 

sempre que o custo de operação com as ofertas de resposta da demanda for inferior ao custo de 

operação com despacho termelétrico fora da ordem de mérito, o ONS efetuará os despachos das 

ofertas vencedoras do programa. 

A formação da remuneração das ofertas dos participantes será realizada em duas parcelas: uma 

vinculada ao valor de sua oferta que seja menor ou igual ao valor do Preço de Liquidação de 

Diferenças (PLD) do respectivo horário de despacho, remunerada via mercado de curto prazo, e outra 

da diferença entre a oferta e o PLD, a ser paga como Encargo de Serviço do Sistema (ESS). 

Caso o participante oferte e não cumpra sua redução de demanda conforme aferição baseada em 

sua linha base por 3 vezes no mesmo mês, o mesmo será desligado do programa pelo ONS. 

3.3.1.4. Resultados e avaliação da CCEE e do ONS 

Através do 1º Relatório de Análise do Programa Piloto de Resposta da Demanda (CCEE e ONS, 2018), 

foram divulgados resultados e análise do programa piloto de resposta da demanda. Até outubro de 



NOTA TÉCNICA | Resposta da Demanda: Conceitos, Aspectos Regulatórios e Planejamento Energético 

 

 

 

 

 14 

2018, o programa contou com a adesão de apenas dois participantes. Uma empresa realizou 15 

ofertas de resposta da demanda, entre o final de junho e final de outubro. Todas as ofertas foram do 

tipo D-1, com duração de quatro horas e redução de 10 MW. Os preços ofertados variaram conforme 

data da oferta, com provável referência ao PLD da respectiva semana.  

Apesar das ofertas realizadas, não houve confirmação da disponibilidade de suas ofertas no dia prévio 

ao despacho, fazendo com que nenhuma redução de demanda fosse despachada pelo operador.  

Outra observação interessante em relação a metodologia atual reside no fato da linha base ser 

formada com dados oriundos das medições contabilizadas, que são disponibilizadas aos participantes 

apenas dois meses após o ONS despachar a redução de carga. Nesse caso, a previsibilidade para a 

adequada oferta de redução fica prejudicada. Outras sugestões indicadas pelas instituições que 

conduzem o programa piloto tratam dos seguintes pontos: 

 Necessária resolução do problema atual de liquidez do mercado de curto prazo (decorrente 

do processo de judicialização que tem ocorrido no setor) para que os participantes consigam 

ser integralmente remunerados; 

 Reavaliação da rampa de redução ou tempo que o participante possui para reduzir seu 

consumo a partir da linha base; 

 Qualificação da divulgação do programa piloto, buscando ampliar o conhecimento dos 

potenciais participantes e mercado em relação à resposta da demanda; 

 Ampliação do projeto-piloto para os outros subsistemas, buscando atrair mais participantes; 

 Avaliação da metodologia de remuneração, visando considerar ofertas inferiores ao PLD e 

avaliar a possibilidade de pagamento de receita fixa e variável aos participantes do programa. 

Em junho de 2019, a CCEE e ONS elaboram o 2º Relatório de Análise do Programa Piloto de Resposta 

da Demanda (CCEE e ONS, 2019). Além de relatar o primeiro comando do ONS para redução da 

demanda no âmbito do programa, o relatório disserta sobre aprimoramentos do programa além 

daqueles já citados no 1º Relatório, como antecipação da divulgação da linha base, diferentes 

metodologias para cálculo da linha base e pagamento de valor fixo, além de outros itens.  

Em julho de 2019, a ANEEL lançou a Nota Técnica nº 054/2019-SRG/ANEEL, tratando da proposta de 

abertura de Audiência Pública para revisão do programa de Resposta da Demanda, com diversos 

pontos de melhoria, além de propor a postergação da sua data de vigência.  
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4. Experiência Internacional 

Os diversos tipos de resposta da demanda podem ser encontrados em diferentes mercados de 

energia do mundo. Neste capítulo serão apresentados exemplos para cada um dos tipos de resposta 

da demanda. O item 4.1, sobre programas de resposta da demanda baseada em preços, trata 

principalmente de diferentes desenhos de tarifas ao consumidor final e, portanto, se concentra em 

relações de varejo, entre consumidores finais e distribuidoras ou comercializadoras. Já o item 4.2 traz 

programas baseados em incentivos, que inclui os mecanismos para participação da demanda como 

produto despachável em diversos mercados de atacado, como o mercado de energia, capacidade e 

serviços ancilares, equiparando a resposta da demanda com outras tecnologias como geração e 

armazenamento. 

4.1. Resposta da Demanda baseada em preços 

Esta seção analisa exemplos de programas de resposta da demanda baseada em preço, ou seja, com 

o foco no desenho de tarifas para sensibilizar o consumidor final ao preço, tema do mercado varejista. 

A sequência de apresentação dos tipos de tarifação segue dos modelos mais simples, como a tarifa 

time-of-use até modelos mais sofisticados e que refletem com maior proximidade o preço de energia 

ao consumidor, como a tarifa real time pricing. Para melhor compreensão das diferenças entre os 

tipos de resposta da demanda por preços, será apresentado um exemplo por tipo de tarifação. 

Buscou-se usar exemplos de localidades diversas sem viés para um tipo de abordagem de tarifação 

dinâmica, lembrando que em muitos casos várias opções de tarifação são ofertadas aos 

consumidores.  

Os exemplos apresentados nesta seção se referem a relações de varejo, entre comercializadoras ou 

distribuidoras e consumidores finais. Mas existe demanda sensível a preço também nos mercados de 

atacado, como mostra o Box 2 a seguir. 
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4.1.1. Time of use (TOU) – Ontário 

O Independent Electricity System Operator (IESO), operador independente do setor elétrico do 

Canadá, calcula o preço por hora, o Hourly Ontario Energy Price (HOEP), que é cobrado dos grandes 

consumidores que participam do mercado, bem como das distribuidoras de energia, as Local 

Distribution Companies. O HOEP é a média dos doze Market Clearing Prices3 (MCP) estabelecidos a 

cada hora, e é a base para tarifas cobradas de clientes residenciais e de pequenas empresas.  

                                                           
3 Market clearing price é o preço de um bem ou serviço em que a quantidade suprida é igual à quantidade demandada. 

Também é chamada de preço de equilíbrio. 

Box 2 – Demanda sensível a preço no mercado atacadista 

O power pool é um modelo de mercado atacadista caracterizado em linhas gerais pelo despacho centralizado, como o brasileiro. 

Nos power pools, os agentes geradores fazem ofertas de pares de preço-quantidade para o suprimento de energia. Esses pares 

de oferta formam a curva de oferta agregada. A demanda, por sua vez, pode ser estimada pelo operador e usada para fazer o 

despacho. Isso é conhecido como one-sided pool e é o caso do Brasil atualmente.  

Em mercados mais sofisticados, conhecidos como two-sided pools, o operador faz o despacho baseado em uma curva de demanda 

criada a partir dos pares de preço-quantidade ofertados pelos compradores do mercado, como as distribuidoras e grandes 

consumidores (Barroso et al, 2005). É o caso de diversos mercados, como PJM, MISO, ISO New England, ERCOT, Ontário e 

Nordpool, por exemplo. Esse mecanismo é importante para trazer até o mercado atacadista, e, portanto, até o despacho e o preço 

spot, a sensibilidade a preço dos consumidores finais.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Box 2 - Curvas de oferta e demanda, no two-sided pool (esquerda), e curva de oferta e demanda estimada, no one-sided 
pool (direita) (Barroso et al., 2005) 
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A partir do HOEP, foi estabelecido em 2005 o Regulated Price Plan (RPP). Consumidores residenciais, 

pequenos negócios, consumidores rurais e aqueles com baixo consumo de eletricidade podem 

adquirir energia conforme esse plano em duas versões, a TOU e a Tiered Pricing. A tarifa TOU, objeto 

de estudo nesta seção, é dividida em três períodos por dia. Os períodos referem-se a fora de ponta, 

ponta intermediária e ponta. As horas de ponta intermediária e ponta são diferentes nos meses de 

verão e inverno com o objetivo de reproduzir o padrão da curva de demanda das estações, e, 

consequentemente, do perfil das usinas despachadas. Já a diferença de preços entre períodos reflete 

o custo médio de geração e transmissão durante essas horas. 

Os horários dos períodos nas estações do ano são informados na Figura 4. Atualmente, a relação do 

valor da energia entre ponta/fora de ponta é de 2. 

 

Figura 4 – Horários da tarifa TOU (PowerStream, 2019). 

O RPP oferece a tarifa TOU como padrão, e os consumidores possuem a opção de opt-out4 e escolher 

a tarifação convencional oferecida por outra fornecedora de varejo. Embora os consumidores 

tenham a opção de rejeitar esta tarifa, mais de 90% dos consumidores elegíveis continuam na TOU.  

Para a província de Ontário, a tarifa TOU possibilitou a redução da demanda de ponta no verão em 

cerca de 3,6% no período antes de 2012, 2,27% em 2012, 2% em 2013 e 1,18% em 2014, mostrando 

uma queda na persistência do uso ao longo dos anos. Não ocorreram diferenças importantes no 

consumo de energia no período de estudo, apenas o deslocamento de uso (IESO, 2016 e Lessem et 

al., 2017). Já para os setores comercial e industrial, com demanda menor que 50 kW, a diminuição 

foi de menor monta que no setor residencial para demanda de ponta, principalmente devido à pouca 

flexibilidade em seu consumo de energia. Apesar disso, foi evidenciado que este setor teve 

diminuição no consumo global de energia, apesar de ser marginal. 

No momento da análise do programa, a relação entre o valor da energia na ponta e fora de ponta 

era de cerca de 1,5. De acordo com Faruqui et al. (2017), há uma relação intrínseca entre o valor da 

energia na ponta e fora de ponta e o potencial de redução da demanda máxima de acordo com os 

dados de tarifação TOU já realizados. Quanto menor esta relação, menor o potencial.  

                                                           
4 Opção do consumidor rejeita estar sob a tarifa TOU e voltar para a tarifa convencional. 
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Conforme apresentado na Figura 5, observa-se uma tímida diminuição da demanda devido à baixa 

relação entre o valor de energia na ponta e fora de ponta. Se a relação fosse superior, a diminuição 

seria maior, pois o consumidor teria maior aversão a consumir em um período com alto valor de 

energia. 

 

Figura 5 – Potencial impacto na demanda em tarifas TOU (Lessem et al., 2017). 

Sabendo da limitação da tarifa TOU implementada, o Ontario Energy Board (OEB) autorizou o 

desenvolvimento de projetos-pilotos que permitirão alterar as características da tarifa utilizada bem 

como ofertar aos consumidores novos tipos de tarifação dinâmica, trazendo assim maiores benefícios 

sistêmicos (Environmental Registry of Ontario, 2018). Os projetos-pilotos aprovados estão testando 

as seguintes opções: 

 Tarifa TOU Aprimorada: A relação de preços entre ponta e fora da ponta aumentará de duas 

para quatro vezes, na tentativa de promover maior redução na demanda máxima; 

 Low Overnight: Haverá um preço muito baixo para o período da meia-noite às 6 da manhã 

(2.0 ¢/kWh), enquanto o preço na ponta será aumentado (para 18.4 ¢/kWh); 

 Critical Peak Pricing (CPP): Consumidores podem escolher entre três opções, pagando preço 

mais alto por quatro horas. Os clientes serão notificados antes de um evento de CPP. 

4.1.2. Critical Peak Pricing (CPP) – Califórnia 

Nesta seção será analisada a tarifação CPP utilizada nas três principais utilities da Califórnia: San Diego 

Gas & Electric (SDGE), Southern California Edison (SCE) e Pacific Gas and Electric Company (PG&E). A 

tarifa é default para grandes consumidores e é oferecida a pequenos e médios consumidores de 

maneira voluntária. 

De acordo com SDGE (2019), os CPP Days são os dias em que a demanda de energia está muito alta. 

Neste dia, a empresa participante será chamada para reduzir o consumo de energia entre 14 horas 

e 18 horas. A maior probabilidade de ocorrência de CPP Days é entre maio e outubro, com um limite 

de 18 ocorrências ao longo de um ano. Durante essas horas o valor da energia é muito superior à 
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tarifa normal, para incentivar a redução da demanda e refletir o aumento de custo de energia. Para 

compensar o alto valor da energia nesse período, durante todas as outras horas do ano o valor da 

energia é inferior à tarifa convencional. De acordo com SCE (2018), o valor da energia na sua área de 

concessão durante as horas do CPP Days é 35 vezes superior ao valor pago durante todas as outras 

horas do ano. Já na SDG&E a proporção é de cerca de 30 vezes superior (SDGE, 2019). 

Um ponto importante sobre este programa é que quem adere a tarifa CCP automaticamente está 

sob uma tarifa TOU, logo a gestão do consumo de energia deve ser mais cuidadosa para evitar 

maiores alterações no valor total da fatura de energia. Além disso, os participantes podem contratar 

antecipadamente o Capacity Reservation Charge (CRC), uma reserva de capacidade para resguardar 

o consumidor dos altos preços durante os CPP days. O pagamento dessa franquia de consumo é fixo 

e mensal. 

Atualmente, a tarifa CPP é a opção padrão para grandes consumidores de energia no estado da 

Califórnia e voluntária para pequenos e médios negócios. Dependendo da aprovação da CPUC, 

programada para março de 2019, pequenos e médios negócios, consumidores de agricultura de 

grande porte e estações de bombeamento serão automaticamente arroladas na CPP. De acordo com 

Nexant (2017), mais de 200 mil consumidores são chamados em um evento CPP nas três 

concessionárias.  

A PG&E teve redução média na demanda para consumidores comerciais e industriais de, 

aproximadamente, 5,2% durante os 12 eventos ocorridos em 2016. Já para pequenos e médios 

negócios, que possuem participação voluntária, a diminuição chegou a 2,5% durante os mesmos 12 

eventos (Nexant, 2017). A SCE teve redução média de 5,8% da demanda máxima.  

Em 2016, na área de concessão da SDG&E, a diminuição na demanda máxima foi inferior aos outros 

anos por alguns motivos: altas temperaturas nos dias de eventos, aviso prévio enviado aos domingos 

(evento de CPP na segunda-feira) e participação de novos consumidores (Nexant, 2017). Apesar de 

todas estas externalidades, o impacto médio foi de 2,6% na demanda máxima entre os participantes. 

O programa desenvolvido nas três concessionárias da Califórnia apresenta resultado consistente. Foi 

observada diminuição na demanda máxima, caracterizando maior flexibilidade energética e 

diminuindo o gasto com despacho de térmicas no horário de ponta. Além disso, é importante o 

desenvolvimento dos projetos durante longo prazo, para captar o comportamento dos consumidores 

sob externalidades, como por exemplo, variações na temperatura e na atividade econômica do 

estado.  
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4.1.3. Peak-Time Rebate – PTR – Maryland 

O programa de Peak-Time Rebate (PTR) escolhido para detalhamento é o realizado pela Baltimore 

Gas and Electric Company (BGE). O programa PTR é promovido para todos os clientes que possuem 

medidores inteligentes. Chamado de Smart Energy Rewards, tem a participação de 1,1 milhões de 

consumidores, com 75% do total (Faruqui, 2017). 

Os Energy Savings Days, dias em que a tarifa entra em ação, ocorrem quando a demanda prevista de 

energia tem a tendência de alcançar valores elevados. Ocorre tipicamente nos dias de verão quando 

os consumidores usam grande quantidade de energia, principalmente com o uso de ar-condicionado. 

Para o ano de 2018, em dez dias ocorreram notificações. 

A quantidade de energia economizada é aferida da seguinte forma: a concessionária de energia, de 

posse dos dados de consumo coletados pelo medidor inteligente, compara o uso com dias de similar 

temperatura do Energy Savings Day, formando deste modo o valor base de consumo no dia. O 

consumidor é remunerado em US$ 1,25 por kWh economizado em relação ao valor base de consumo 

(BGE,2019). 

Os consumidores também podem participar do Peak Rewards Program, no qual a BGE pode 

automaticamente controlar a central de ar-condicionado. Nesse programa, o eletrodoméstico teria 

a potência reduzida em 50% das 13 horas às 19 horas nos dias de evento. 

Um ponto diferenciado neste projeto é a forma na qual os consumidores são informados. Em até 2 

dias após o evento, é enviado um relatório com dados da diminuição de energia e é realizada 

comparação com o histórico do consumidor e de outros participantes do programa, utilizando 

conceitos de economia comportamental. De acordo com Faruqui (2017), durante os eventos, a BGE, 

em conjunto com a empresa OPower, realiza mais de um milhão de ligações, são enviados mais de 

um milhão de e-mails e 50 mil mensagens telefônicas aos consumidores.  

Conforme AEE Institute (2019), e apresentado na Tabela 1, os impactos na demanda máxima são 

crescentes, chegando a mais de 300 MW de redução. O percentual de participação manteve-se em 

níveis altos nos últimos 5 anos. 

Tabela 1 – Resultados da Peak-Time Rebate em Maryland. 

 

Ano

Número de 

Energy 

Savings Days

Consumidores 

Elegíveis

Média do 

Crédito em 

Conta

Redução na 

Demanda 

Máxima (MW)

Total Pago aos 

Consumidores 

(US$)

% 

Participação

2013 4 315,000 $9.03 96 $7 Milhões 82%

2014 2 860,000 $6.55 209 $5.6 Milhões 76%

2015 4 1,020,000 $6.67 309 $15.5 Milhões 81%

2016 3 1,074,000 $6.73 336 $11 Milhões 71%

2017 2 1,095,000 $6.13 330 $6.1 Milhões 74%
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Em 2018, os consumidores participantes do Energy Savings Days ganharam mais de 16 milhões de 

dólares pela redução de energia. A taxa de participação foi de 75,7% com uma redução de 370 MW, 

equivalente a não utilização de 135 toneladas de carvão em usinas térmicas (BGE, 2019).  

Um dos pontos para o sucesso da implementação dos programas em Maryland foi a implementação 

do desacoplamento total de receita realizado em 2007. Desse modo, não há ligação entre a 

quantidade de energia entregue aos consumidores e a receita auferida pela concessionária. Em 

Maryland, as receitas são ajustadas para que as concessionárias recebam uma compensação para 

cobrir os custos e para proporcionar um retorno aos acionistas, desvinculado das flutuações nas 

vendas. Outro ponto importante é que os gastos em resposta da demanda são tratados como 

despesas de capital e podem, portanto, obter o Return Over Investment (ROI).  

Segundo o Plano de Investimento em Distribuição da cidade de Maryland (Public Service Commission 

Of Maryland, 2017), a BGE considera o impacto dos programas de resposta da demanda nos 

processos de previsão da carga e planejamento energético. De acordo com o documento, programas 

Box 3 – Economia Comportamental e Resposta da Demanda 

Podemos definir Economia Comportamental como o estudo das influências cognitivas, sociais e emocionais observadas sobre o 

comportamento econômico das pessoas. Segundo a Economia Comportamental, vivemos o momento, isto é, tendemos a resistir 

às mudanças, a não sermos bons para predizer preferências futuras e somos sujeitos a distorções de memória e afetados por 

estados psicológicos. 

Muitas empresas, de diferentes setores, como Google, Booking.com e Unilever, já utilizam a economia comportamental em seus 

negócios. Empresas do setor de energia começam a utilizar estes conceitos em suas atividades, notadamente nos programas de 

resposta da demanda. O principal motivo de utilização destes conceitos é que o custo médio de inserção destes programas é 

inferior ao de programas clássicos de resposta da demanda, como por exemplo, controle de termostatos (Allcott, H. &  

Mullainathan, S., 2010, Oracle, 2019). 

Empresas como SCE, PG&E e HydroOtawa fazem a comparação de consumo mensal de energia, utilizando desta forma o conceito 

de “norma social”, em que as pessoas costumam ajustar suas ações para corresponder ao que os outros estão fazendo ou o que 

eles acham que é um comportamento socialmente aceitável. Outro tipo de ação com sucesso é o envio de relatórios 

personalizados de diminuição de consumo em eventos de resposta da demanda, pois, seguindo os conceitos de economia 

comportamental, as pessoas respondem mais a mensagens que parecem adaptadas ao seu histórico e o ser humano gosta de se 

sentir especial. 

Também vem ganhando notoriedade o conceito de gamification, ao criar programas com elementos tipicamente encontrados 

nos videogames, como competição e busca por pontos, para aumentar a participação e engajamento no consumo de energia. 

Cada kWh reduzido rende pontos em uma competição local (em bairros, por exemplo). De acordo com sua posição no ranking, 

mais bônus em dinheiro o consumidor recebe. 
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como este criam uma mudança gradual no uso de energia e podem ter um impacto permanente no 

consumo de energia, o que poderia resultar em previsões reduzidas de carga. 

Um exemplo é o adiamento da construção em dois anos de dois circuitos de 34 kV, baseado 

principalmente nos impactos causados pelos programas de resposta da demanda. Outro projeto, de 

uma subestação, deve ser adiado de 2021 para 2022 devido a esses mesmos programas 

 

4.1.4. Real Time Pricing – Espanha  

Na Espanha, desde 2014, para consumidores atendidos em tensão não superior a 1 kV e com potência 

contratada menor ou igual a 10 kW, é possível realizar a contratação de três formas, como descrito 

a seguir (CNMC, 2017):  

 Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC): É o mecanismo de fixação de preços 

estabelecido desde abril de 2014. Com essa metodologia, o preço da eletricidade é calculado 

para cada dia e hora com base no mercado de energia diário, e informado por volta de 20 

horas pela Red Eléctrica de España (REE). Essa tarifa, por se tratar de um preço regulado, só 

pode ser contratada por meio das comercializadoras de referência; 

 Preço anual pago em 12 parcelas fixas: O preço é definido pela comercializadora, sendo a 

mesma obrigada a oferecer essa modalidade alternativa ao PVPC. O preço é determinado 

livremente pela comercializadora de referência; 

 Oferta do mercado livre: Pode ser contratado livremente em qualquer comercializadora com 

preços e condições acordados entre as partes. Desde 2009, acima desses limites de potência 

e tensão descritos acima, apenas há a possibilidade de contratação no mercado livre. 

De acordo com CNMC (2018), em 2018, 11 milhões de consumidores estavam sob a PVPC e mais de 

15 milhões no mercado livre de energia. No último ano houve migração dos consumidores para o 

mercado livre, em grande parte devido aos altos e voláteis preços no PVPC, decorrentes das poucas 

chuvas, fracos ventos e alta no preço do gás na Espanha. Além disso, as campanhas de atração de 

novos consumidores realizadas pelas comercializadoras de energia contribuíram para a migração. 

A tarifa Real Time Pricing PVPC é um dos modelos mais avançados de tarifação horária disponível 

para pequenos e médios consumidores, sendo amplamente utilizado na Espanha. A PVPC é calculada 

incluindo as tarifas de acesso e encargos de custo de produção da energia e custo de gestão 

comercial. Sua metodologia, regulamentada no Real Decreto n° 216/2014, baseia-se nos mercados 

diários e intradiários durante o período correspondente, refletindo o preço por hora estabelecido 

entre oferta e demanda no mercado atacadista de eletricidade. O PVPC é composto por três parcelas: 

Custo de produção da energia, custo de acesso e custo de gestão comercial. Detalhes do método de 
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cálculo podem ser encontrados em (Energia y Sociedad, 2019 & Gonzalo, 2017). A Figura 6 apresenta 

o comportamento das parcelas que compõem a PVPC de 2009 a 2017.  

 

Figura 6 – Histórico de valores dos componentes da PVPC (Energia y Sociedad, 2019). 

Na Figura 7 são apresentados os valores da PVPC em um dia típico de janeiro de 2019. São 3 tipos 

oferecidos aos consumidores: Tarifa 2.0 A, Tarifa 2.0 DHA e Tarifa 2.0 DHS.  A tarifa 2.0A segue os 

mercados diários e intradiários do Mercado Ibérico da Energia Eléctrica (MIBEL). A tarifa 2.0 DHA é 

uma tarifa bi-horária que apresenta preço mais elevado no horário de ponta e preço mais reduzido 

no horário fora de ponta. A tarifa 2.0HDS é própria para carregamento de veículos elétricos, com 

valores mais baixos no período da noite, específica para realizar a carga destes veículos. 

 

Figura 7 – Valores da PVPC dia típico de janeiro/2019 (Red Eléctrica de España, 2019). 
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4.2. Resposta da Demanda baseada em incentivos 

Esta seção analisa exemplos de programas de resposta da demanda baseada em incentivos, também 

conhecidos como despacháveis. Diferentemente da seção anterior, que foca no desenho de tarifas 

Box 4 – Veículos elétricos, gestão da recarga e tarifação dinâmica 

A participação crescente de veículos elétricos na frota mundial nos próximos anos impactará significativamente a expansão e 

operação dos sistemas elétricos. De acordo com SEPA (2018), o consumo de eletricidade para recarga de veículos pode 

ultrapassar os 100 TWh no ano de 2030. As tecnologias de recarga inteligente para veículos elétricos são uma tendência e terão 

um papel importante como recurso nas redes de distribuição à medida que o consumo para esta finalidade aumente.      

Em um sistema de recarga inteligente de veículos elétricos são trocadas informações entre ponto de carregamento e os 

operadores das redes para permitir o controle das recargas. Os sinais enviados pelos operadores das redes podem reduzir o 

carregamento nos momentos de sobrecarga ou na ocorrência de carregamentos simultâneos. Os sinais também poderiam 

acionar o carregamento de veículos em situações de excesso de geração de fontes variáveis.  

Associado à recarga inteligente, existe a possibilidade de troca bidirecional de carga nas redes com uso de tecnologias vehicle to 

grid (V2G). Esta alternativa permitirá que as baterias dos veículos elétricos injetem energia nas redes, provendo importantes 

serviços aos sistemas. Vale destacar, entretanto, que as tecnologias V2G encontram-se em estágios iniciais de desenvolvimento 

e existem diversas barreiras técnicas, comerciais e regulatórias para sua adoção (SEPA, 2018). 

Dentre as questões que se apresentam, destaca-se como o operador do sistema pode obter os benefícios da conexão dos veículos 

elétricos à rede de forma eficiente para a operação do sistema. Neste contexto, surge o conceito de Planta Virtual (Virtual Power 

Plant - VPP) desenvolvido para a efetiva integração da rede com os recursos energéticos distribuídos (REDs), dentre os quais, os 

veículos elétricos. A ideia da VPP é agregar, controlar e gerenciar diversos REDs como uma única unidade. Os estudos indicados 

em IRENA (2017) sugerem a VPP como agende agregador para a troca de informações, de forma a facilitar a integração de 

veículos elétricos às redes. 

A integração de veículos elétricos com a utilização das tecnologias de gestão da recarga depende não somente de aspectos 

tecnológicos, mas também de desenhos de mercado adequados. Neste sentido, o desenho de tarifas em conjunto com outros 

aspectos regulatórios são fatores de influência sobre os modelos de negócios para recarga. 

Nos estudos de Fitzgerald e Nelder (2017), que analisam os desenhos tarifários para postos de recarga nas utilities SDG&E e SCE, 

observa-se que os aperfeiçoamentos dos modelos de tarifas buscam incentivar a decisão econômica dos agentes, evitando o 

estabelecimento de subsídios cruzados, buscando alocação de custos sobre os agentes causadores. Para o caso da recarga 

residencial, os estudos de NYSERDA (2015) sugerem a existência de monitoramento granular das informações do consumo 

residencial e tarifas dinâmicas como pré-condição para a efetiva integração de veículos elétricos plug-in às redes. 
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para sensibilizar o consumidor final ao preço, tema do mercado varejista, esta seção lida com 

mercados atacadistas. Os programas por incentivo tratados a seguir inserem a resposta da demanda 

como ofertante nos mercados atacadistas, como de energia, capacidade e serviços ancilares. 

Buscando cada vez mais uma abordagem neutra em relação a diferentes tecnologias, os mercados 

tratados nesta seção tratam a resposta da demanda como mais uma tecnologia, que se soma a 

diferentes formas de geração e armazenamento para prover serviços. Portanto, muitas vezes a 

descrição dos programas de resposta da demanda se confunde com a descrição do próprio mercado 

em que ele está inserido, já que as mesmas regras se aplicam a todos os participantes.  

A seção se inicia com duas formas de participação da demanda nos mercados de energia – Demand 

Bidding, ou participação econômica, e programas de emergência. Em seguida, trata de mercados de 

capacidade, com exemplos de dois países, e de mercados de serviços ancilares, que inclui reservas e 

regulação de frequência. Por fim, os dois últimos itens retornam ao mercado varejista com os 

programas de Interruptibilidade e Controle Direto de Carga. Apesar de serem exemplos de varejo 

como os da seção anterior, eles são despacháveis e recebem uma remuneração e por isso se 

enquadram como programas por incentivos. 

4.2.1. Demand Bidding ou Participação Econômica nos Mercados de Energia - PJM 

Os programas do tipo Demand Bidding ou de participação econômica no mercado de energia buscam 

integrar a resposta da demanda como ofertante no mercado atacadista de energia, em igualdade de 

condições com outras tecnologias ofertantes, como de geração e armazenamento. No caso do PJM, 

a demanda faz uma oferta de preço e é despachada por mérito econômico, deslocando geradores 

mais caros, e é inclusive formadora de preço. Quando despachado, o agente reduz sua demanda em 

relação a uma linha base e é remunerado ao preço spot. A remuneração da resposta da demanda 

despachada em 100% do preço spot foi uma exigência do FERC (Ordem n.745/2012), para dar 

tratamento equivalente a todas as tecnologias. 

O PJM foi escolhido por sua longa história de Resposta da Demanda, atualmente integrada a todo o 

mercado, além de um modelo de agregador bem-sucedido e de uma interessante estratégia para 

mudar sua atuação no futuro, baseado na sua própria experiência. O mercado de energia do PJM se 

divide em dois horizontes: dia seguinte e em tempo real, com preços calculados a cada hora e a cada 

5 minutos, respectivamente. A resposta da demanda participa de ambos os horizontes.  

Um aspecto interessante sobre o funcionamento do programa é que a resposta da demanda só é 

despachada quando o preço spot supera um gatilho chamado de Preço de Benefício Liquido. A ideia 

desse benefício líquido é que a oferta da resposta da demanda é na verdade uma redução do 

montante de energia a ser consumido, que produz uma redução no preço spot, mas isso tem um 

custo (que é pago ao agente como recompensa), também valorado ao preço spot. Se a variação 

percentual da quantidade é maior que a variação percentual do preço, isso representará um custo 
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líquido para o sistema, ou seja, a operação com resposta da demanda ficará mais cara do que sem a 

resposta da demanda. Vale lembrar que o custo da resposta da demanda não é pago pelo preço spot, 

e sim compartilhada entre os agentes na proporção do seu consumo.  

Portanto, só vale a pena despachar a demanda quando o benefício para o sistema supera o custo de 

remunerar a resposta da demanda. O Preço de Benefício Líquido é publicado todo mês e é calculado 

a partir da curva de oferta, como o preço a partir do qual a elasticidade5 da oferta é menor do que 1, 

ou seja, onde a oferta é inelástica. 

A representação do consumidor junto ao PJM é feita através de um agregador, o Curtailment Service 

Provider (CSP), já que o PJM não se relaciona diretamente com consumidores. O CSP ajuda o 

consumidor a identificar oportunidades e determinar os requisitos de equipamentos e sistemas para 

que ele se beneficie da participação na resposta da demanda, além disso ele é responsável por 

coordenar suas cargas para cumprir as ordens de despacho e pelo pagamento de penalidades quando 

a ordem não é cumprida. 

A divisão de receita entre o agregador e os consumidores é fruto de negociação entre as partes e, 

por isso, não é regulada. O CSP pode ser uma distribuidora, comercializadora ou simplesmente uma 

empresa especializada em resposta da demanda, que se cadastra no PJM como tal. Esse modelo se 

aplica a todos os tipos de resposta da demanda e teve sucesso em expandir a participação nos 

programas (PJM, 2017). O diferencial é que o CSP tem um incentivo financeiro para promover a 

resposta da demanda, enquanto as distribuidoras muitas vezes têm uma regulação tarifária que 

desincentiva atividades que possam reduzir sua demanda. 

Em 2017, havia 3.495 MW registrados para participarem do mercado de energia como resposta da 

demanda econômica, mas em dias de preços altos, a quantidade disponível e despachada é menor 

que 1.000 MW. O valor é baixo comparado ao mercado de capacidade, que teve 12.866 MW 

registrados. Segundo levantamento do próprio PJM, muitos consumidores e CSPs indicaram que não 

participam no mercado de energia como resposta da demanda econômica devido à pouca 

oportunidade de reduzir custos. Isso ocorre porque os preços têm sido baixos e estáveis, 

influenciados pela oferta abundante de shale gas, e como os preços muito altos ocorrem muito 

raramente, isso não vale o tempo e esforço para participar ativamente. Como os CSPs recebem um 

percentual desse ganho, eles também não têm muito interesse em aumentar a participação. Por fim, 

                                                           
5 Elasticidade da oferta é uma medida da sensibilidade da oferta, ou quantidade ofertada, a variações de preço. Ela é 

definida como a variação percentual na quantidade dividida pela variação percentual no preço e pode ser medida 

utilizando a derivada da função de oferta. A elasticidade maior que 1 em termos absolutos caracteriza a oferta elástica, 

ou muito sensível a variações de preço, enquanto a menor do que 1 é chamada inelástica, ou pouco sensível. 
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tanto consumidores quanto CSPs têm mais interesse em participar do mercado de capacidade e 

serviços ancilares, por exemplo (PJM, 2017b). 

Enquanto se mantém a participação da demanda no mercado de energia, o PJM propõe alterações à 

estrutura de compensação. Ele alega que o pagamento de 100% do preço spot distorce o resultado 

do mercado e subsidia a resposta da demanda. Esses incentivos podem levar a geração a se localizar 

atrás do medidor e operar como resposta da demanda. Deste modo, propõe que a resposta da 

demanda seja remunerada ao preço spot deduzido do componente de geração do preço final da 

energia. Ele também propõe mudanças na formação do preço de oferta da resposta da demanda, 

por exemplo o uso de um preço default, já que a mesma é usada para formação de preço (PJM, 

2017b). 

A resposta da demanda existe há mais de 40 anos no PJM e, portanto, antecede a liberalização e 

desverticalização do mercado, que ocorreram no final dos anos 1990. A ideia de montar um programa 

que premia a redução de consumo com incentivos surgiu porque os consumidores não tinham 

contato com o preço spot do atacado, que representa as restrições do sistema, pagando desta forma 

preços médios mensais. Atualmente, o PJM conta com diversas oportunidades para resposta da 

demanda: no mercado de energia - nas opções de resposta da demanda econômica e emergencial; 

no mercado de capacidade e no mercado de serviços ancilares – reservas e regulação (PJM, 2014). 

A visão de futuro do PJM é que participação da resposta da demanda no mercado de energia se dê 

idealmente em mecanismos de preço oferecidos no mercado varejista (comercializadoras), “pelo 

lado da demanda”, e não mais no mercado atacadista como uma fonte de oferta, ou “pelo lado da 

oferta”. Isso evita o problema do pagamento duplo, quando um consumidor recebe receita do 

mercado atacadista e redução de custo pelo mesmo MW de redução de carga. Ele destaca, no 

entanto, que a maior parte do seu território já foi liberalizada, de modo que os consumidores podem 

escolher seus fornecedores de energia e como essa energia é precificada. Ele também destaca que 

já é possível, no PJM, as comercializadoras fazerem bids de demanda sensíveis a preço (ver Box 2), e 

assim tornar a sensibilidade a preço da sua demanda aparente para o mercado atacadista. No futuro, 

o PJM pretende manter apenas a participação da resposta da demanda nos mercados de capacidade 

e serviços ancilares “pelo lado da oferta” (PJM, 2017b). 

4.2.2. Programa de Emergência – ERS-ERCOT 

Para evitar que consumidores tenham seu consumo cortado em um horário de demanda máxima de 

forma involuntária ou que falhas da operação se propaguem pelo sistema, alguns mercados de 

energia utilizam a resposta da demanda no formato de programas de emergência. Nesse modelo de 

resposta da demanda, especificamente quando ocorre algum evento de emergência no sistema, os 

consumidores participantes do programa são pagos para ter seu consumo cortado, evitando que o 

sistema tenha uma falha ainda maior. 
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O Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), responsável pela operação do sistema elétrico do 

Texas, opera os mercados do dia seguinte e tempo real com um preço teto atual de USD$ 9000/MWh. 

Ao contrário de muitos mercados americanos, caracteriza-se por ser um energy-only market6. O 

ERCOT possui diversos programas de resposta da demanda, para prestação de serviço de reserva 

operativa, para participação nos mercados de energia e para atendimento de emergências. 

Conforme relatado em The Brattle Group (2015), os consumidores ou agregadores de carga 

interessados em participar do ERS devem possuir capacidade de corte mínimo de 0,1 MW (critério 

reduzido em 2012 para agregar menores consumidores) para competir em três leilões por ano. O 

montante total anual disponibilizado para pagamento das receitas fixas requeridas pelos 

participantes do programa é de 50 milhões de dólares, com a maior parte (em torno de 30 milhões 

de dólares) sendo utilizada com os vencedores do leilão de atendimento ao período de junho a 

setembro, que abrange o verão e demanda máxima de consumo da região. 

O programa atualmente possui dois possíveis produtos: ERS-10 e o ERS-30. Para o produto ERS-10, o 

participante deverá ser capaz de responder a uma ordem de redução de carga em dez minutos. Já 

no produto ERS-30, criado em 2013, o participante responderá à redução de carga em trinta minutos. 

Como o ERCOT é um energy-only market, existe a preocupação que os programas de resposta da 

demanda retirem a sinalização devida de escassez de potência do sistema, evitando investimentos 

necessários em capacidade do sistema. Esse ponto tem sido monitorado pelo mercado. 

4.2.3. Mercados de Capacidade – PJM e Colômbia 

Mercados de capacidade são mecanismos de adequabilidade da geração, que em geral envolvem o 

pagamento de uma receita fixa por um prazo determinado, para incentivar a existência de capacidade 

suficiente, tanto nova quanto existente, como um complemento à receita obtida com a venda de 

energia. Apesar de idealizados para a geração, esses mercados cada vez mais admitem outras 

tecnologias, como armazenamento, interconexões e resposta da demanda.   

Esta seção analisará dois exemplos, um para cada tipo de mercado de capacidade. Em primeiro lugar, 

o PJM representa o tipo mais comum, que é baseado em capacidade instalada, ou potência, e é típico 

de sistemas de base termelétrica, que costumam ser restritos em potência. O segundo tipo, 

representado pela Colômbia, são os mecanismos baseados em energia, usado em sistemas com 

grande participação hidrelétrica.  

Resgatando o exemplo do item 4.2.1, o PJM é um sistema de base térmica, restrito em potência e 

possui um mercado de capacidade chamado Reliability Pricing Model, implementado em 2007. A 

                                                           
6 Energy-only market é um mercado de energia com remuneração ex-post à geração, sem remuneração ou vinculação 

de mecanismo de capacidade. 
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resposta da demanda participa nesse mercado de forma equivalente a outras tecnologias, portanto 

a descrição do funcionamento do mecanismo se aplica também à resposta da demanda. Assim como 

no mercado de energia, a resposta da demanda responde ao despacho reduzindo sua carga, com a 

diferença que no mercado de capacidade, a redução de carga não é feita em relação a uma linha base 

de consumo dinâmica, mas sim em relação a um nível de potência fixo.  

A resposta da demanda é contratada como recurso de capacidade em leilões com três anos de 

antecedência, nos quais compete com geração nova e existente. Assim como no mercado de energia, 

o preço da capacidade é locacional, para refletir limitações no sistema de transmissão (PJM, 2017a). 

Além de receber a receita fixa, a resposta da demanda contratada por capacidade passa a ser um 

recurso de emergência7 no despacho e também recebe o preço spot quando é despachado, que em 

geral é o preço-teto, já que se trata de uma situação de emergência (PJM, 2017b). 

Estes recursos de emergência são classificados em duas categorias: emergência e pré-emergência. 

Parte dos recursos de resposta da demanda que possui geração própria é considerada como recursos 

de emergência, só podendo ser despachada em situações oficiais de emergência. Posteriormente foi 

criada a categoria pré-emergência, que reúne a maioria dos recursos e é despachada justamente 

para evitar situações de emergência.  

Em 2015, o PJM passou a remunerar os recursos de capacidade, incluindo a resposta da demanda, 

pelo seu desempenho e não só pela disponibilidade, após muitos geradores térmicos ficarem 

indisponíveis numa onda de frio, o vórtice polar de 2014. Os recursos contratados como capacidade 

devem entregar energia quando o sistema declara condições de emergência, e os que não entregam 

devem devolver a receita recebida, que será dividida entre o que entregaram acima do contratado 

(PJM, 2017b). A verificação do desempenho da resposta da demanda é feita em relação ao nível de 

potência fixo contratado. Por exemplo, um consumidor cuja contribuição para a ponta é de 12 MW 

e se comprometeu a usar 5 MW quando despachado, terá seu desempenho medido contra esses 5 

MW. Se consumiu acima, pagará uma penalidade e se consumiu abaixo, receberá a mais. 

                                                           
7 O termo recurso de emergência é usado para qualificar os recursos contratados no mercado de capacidade do PJM, 

mas não se confunde com o programa de emergência de resposta da demanda descrito no 4.2.2. 
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Um dos resultados interessantes da experiência do PJM é o tempo de resposta ao despacho. Como 

a resposta da demanda tem se mostrado um recurso muito flexível, é exigido que ela responda em 

até 30 minutos, a menos que ela consiga uma exceção de uma ou duas horas de antecedência, 

comprovando uma incapacidade física de responder em 30 minutos. O tempo mínimo de despacho 

é por apenas uma hora. A quantidade de resposta da demanda disponível para o despacho a cada 

hora é estimada e informada pelo agregador, o CSP (PJM, 2017b). 

 A Figura 8 mostra a receita de recursos de resposta da demanda obtida nos diferentes programas 

do PJM: mercado de energia, capacidade e serviços ancilares. A participação no mercado de 

capacidade, em verde no gráfico, tem sido a maior fonte de receita entre os tipos de resposta da 

demanda no PJM, portanto o programa mais atrativo para os agentes. Além disso, o desempenho 

dos recursos de demanda tem sido alto, sempre acima de 90%. O PJM pretende manter a esse tipo 

de participação da demanda no mercado de capacidade por ser uma maneira eficaz para 

consumidores reduzirem custos e para o mercado atacadista incorporar essas ações de redução da 

carga (PJM, 2017b). 

A Colômbia, por sua vez, tem um sistema 65% hidrelétrico, restrito em energia. Seu mecanismo de 

adequação da oferta é chamado de Encargo de Confiabilidade, foi criado em 2006 e é baseado em 

uma medida de energia, as Obrigações de Energia Firme (OEF) – a quantidade de energia que os 

recursos dos geradores podem fornecer ao sistema durante um determinado período de tempo sob 

condições críticas de fornecimento, como por exemplo, baixa hidrologia. Há leilões de OEF por 

períodos de 4 a 10 anos para cobrir necessidades do sistema. O gerador ao qual o OEF é atribuído 

recebe uma remuneração regular e compromete-se a fornecer a quantidade de energia da obrigação. 

O gerador deve gerar, de acordo com o despacho, uma determinada quantidade diária de energia, 

Figura 8 – Fontes de receita (PJM, 2017b). 
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quando o preço spot exceder, pelo menos uma hora por dia o preço de escassez8, refletindo uma 

situação crítica do sistema. As OEF são pagas pelos usuários para garantir que, em caso de condições 

hidrológicas críticas, haverá energia e que o preço não superará o preço da escassez (BID, 2016). 

O mecanismo de Resposta da Demanda não é por participação direta no leilão, como no PJM, mas 

de forma indireta, através de contratos chamados de Demanda Desconectável Voluntária (DDV). 

Nesses contratos, um agente gerador compra a redução de carga de uma comercializadora ou grupo 

de consumidores, com o objetivo de respaldar a falta de OEF de suas plantas geradoras. Assim como 

no PJM, o desempenho do agente também é verificado e considerado na remuneração (XM, 2017). 

4.2.4. Programa de Serviços Ancilares – Alberta 

Serviços ancilares são os serviços prestados ao sistema para suportar as condições de transmissão de 

energia. Como exemplos, controle de frequência, reserva de potência, reserva de prontidão, suporte 

de reativos e auto restabelecimento (black start) são reconhecidos como serviços ancilares. 

Tradicionalmente esses serviços são prestados pelos agentes de geração, mas, dependendo das 

instalações e nível de consumo, podem ser prestados também por consumidores. Nesse caso, 

programas de resposta da demanda para prestação de serviços ancilares são utilizados visando 

garantir a remuneração dos consumidores participantes. 

Conforme descrito em The Brattle Group (2015), desde 2005, por indicação de política do governo 

de Alberta, programas de resposta da demanda são estudados e aplicados pelo Alberta Electric 

System Operator (AESO), órgão responsável pela operação do mercado e sistema elétrico da 

província de Alberta no Canadá, visando conferir eficiência ao mercado de energia. Entre 2008 e 

2009, por meio de um grupo de trabalho de resposta da demanda, o AESO elencou três princípios 

para a adoção de iniciativas de resposta da demanda: 

 Todas as barreiras que impedem o desenvolvimento de resposta da demanda devem ser 

examinadas para serem retiradas ou reduzidas; 

 Quando tecnicamente viável, todos produtos e serviços necessários para a operação do 

mercado devem ser desenhados para garantir a competição entre agentes consumidores e 

geradores. Quando capazes de prestar serviços para a operação do sistema, os consumidores 

deverão poder competir com os geradores, com a garantia de que a redução de carga seja 

sempre sensível ao preço de curto prazo do mercado; 

 Quando tecnicamente viável, agentes de geração e consumo poderão competir para prestar 

serviços ancilares. 

                                                           
8 Preço de escassez é o preço teto da bolsa energia estabelecido pelo regulador em que o gerador se compromete a 

gerar. 
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Nessa direção, o AESO regulamentou a participação da demanda na prestação de serviços ancilares, 

seja por meio do mercado de reserva de operação, que contrata os serviços de reserva de regulação, 

reserva girante e reserva suplementar ou não-girante, ou por meio do serviço de controle de 

frequência, com o Load Shed Service for Imports (LSSi). 

Para prestação dos serviços ancilares de reserva de operação, os consumidores ou agregadores de 

carga podem participar do mercado do dia seguinte, ofertando suas reduções de carga para os 

serviços de reserva de regulação, reserva suplementar e reserva girante. Para cada um desses 

serviços a carga deve atender critérios técnicos básicos definidos pelo AESO, além de possuir uma 

equipe de operação de prontidão para atendimento às ordens de despacho. Para prestação do 

serviço de reserva suplementar o agente de consumo deve possuir demanda de no mínimo 5 MW e 

deve reduzir sua carga em até 10 minutos. Já para prestar o serviço de reserva girante a carga deve 

ser conectada diretamente à rede de transmissão e possuir uma demanda mínima de 10 MW. 

Segundo The Brattle Group (2015), o LSSi foi regulamentado para aliviar os limites de importação do 

AESO em relação aos seus mercados vizinhos. Com a utilização do LSSi é possível atender aos critérios 

de segurança da rede e aumentar a capacidade de intercâmbio das linhas de transmissão. Os agentes 

de consumo participantes do LSSi possuem capacidade técnica, com instrumentação e relés 

automáticos instalados em suas plantas, para cortarem carga diante de uma contingência da 

interligação. 

Conforme AESO (2018), os contratos de LSSi permitem que os participantes determinem quanto e 

em que momento do dia poderão prestar esse serviço. Os participantes inclusive podem ofertar toda 

sua demanda, a única exigência é que, caso esteja contratada, o consumo deve estar entre 95% e 

150% do total acordado. Devem também possuir demanda mínima de 1 MW e serem capazes de 

reduzir a demanda em até 0,2 segundos (12 ciclos), com relés de frequência e sistema de 

comunicação SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) com o operador. 

Conforme o Market Surveillance Administrator (MSA, 2018), a remuneração dos contratos de LSSi é 

feita por três possíveis parcelas, dependentes da disponibilidade para o serviço, número de horas em 

pré-aviso (armed) para o serviço e do número de eventos aos quais o participante foi despachado 

(tripped). A remuneração de disponibilidade em 2018 foi de 5 dólares canadenses por MWh (ex-

ante). Já a remuneração por aviso depende do preço de oferta realizado pelos participantes e é feita 

por MWh de redução e por hora de disponibilidade para o serviço (ex-post). Enquanto a remuneração 

por despacho em 2018 foi de 1.000 dólares canadenses por MWh despachado (ex-post). O AESO 

recupera esses custos de serviços ancilares através da tarifa de transmissão do sistema. 

Como os agentes de consumo também podem participar do mercado de reservas operativas com 

ofertas de redução de demanda, o AESO possui regras para evitar que a mesma redução de demanda 

seja ofertada também para o contrato de LSSi. 
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Em 2017, conforme planilha disponível em (AESO, 2018b), a disponibilização do serviço de LSSi foi 

solicitada em 827 horas do ano, com montantes de 1 MW a 328 MW. Segundo documento da (AESO, 

2018), para o ano de 2019 o objetivo da operadora era contratar 315 MW de contratos (Import Load 

Shed Service Agreements – ILSA) para prestação de LSSi. A duração desses contratos, distribuídos 

conforme competição, será de janeiro de 2019 a dezembro de 2021.  

4.2.5. Interruptibilidade de Carga – Califórnia 

Neste modelo de resposta da demanda, os consumidores e agregadores que participam de 

programas de interruptibilidade concordam em desligar grandes montantes de carga em 

determinado período do dia. Normalmente, essa interrupção é ofertada por grandes consumidores 

que possuem geradores reserva em suas plantas e podem ter seu abastecimento interrompido pelo 

sistema. Em troca desse comprometimento, os participantes desse tipo de programa recebem 

descontos em seu faturamento durante a operação normal e, inclusive, podem ser remunerados 

quando houver o evento de interrupção. 

Descritas na seção 4.1.2, as distribuidoras da Califórnia possuem também programas de 

interruptibilidade de carga. Como exemplo, na distribuidora SDG&E existe o programa Base 

Interruptible Program (BIP) (SDG&E, 2018), que remunera grandes consumidores que firmam 

compromisso em reduzir seu consumo em um nível pré-determinado quando requisitado. Os 

participantes do programa deverão ser capazes de reduzir 15% em relação ao seu consumo médio 

em horário de pico no respectivo mês, em um mínimo de 100 kW. 

O programa citado, celebrado via contratos bilaterais, oferece um crédito de USD$ 10,80 por kW 

disponibilizado. Conforme descrito em Hansen et al. (2018), em média, o programa é ativado uma 

vez por ano, com aviso prévio de trinta minutos e a distribuidora auxilia o participante para definir o 

correto potencial de redução a ser ofertado. Segundo SDG&E (2018), caso a redução não seja 

realizada corretamente, aplica-se uma penalidade de USD$ 1,20 (durante o inverno) ou USD$ 7,80 

(durante o verão) por kWh sobre o consumo de energia realizado no período de ativação acima da 

base acordada, caracterizada pelo consumo energético requisitado para operação mínima do 

participante, chamada de Firm Service Level (FSL). Além da penalidade financeira, o participante 

poderá ter seu FSL aumentado, com revisão do crédito disponibilizado. 
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Conforme Hansen et al. (2018), o BIP foi utilizado no dia 31 de agosto de 2017, no intervalo de 11:00 

às 15:00 horas. Nesse dia, seis participantes foram acionados e, conforme Figura 9, pode-se analisar 

que houve uma redução considerável da carga observada (tracejado laranja) dos participantes em 

relação ao consumo de referência (em azul). Uma redução de até 71% do consumo, chegando em 

um nível 8% abaixo da FSL (amarelo). Os montantes de redução a cada intervalo de medição estão 

representados pela curva verde. Apesar de tratar-se de uma redução média no período de apenas 

2,5 MW e contar com apenas seis participantes, a eficiência do mecanismo foi alcançada. 

 

4.2.6. Controle Direto de Carga – Província de Jiangsu, China 

Nesse tipo de programa, consumidores têm seus aparelhos controlados remotamente pela 

distribuidora, ou outro agente responsável, de forma a reduzir o consumo em determinados 

momentos, por um período curto. O consumidor é avisado previamente através de aplicativos ou 

mensagens e é remunerado em uma tarifa por kWh reduzido. Para isso, é necessário o uso de 

medidores inteligentes e de aparelhos com controle automático, o que faz com que seja classificado 

como Smart Demand Response (Guo et al., 2017). 

Um exemplo é o programa adotado nas cidades de Shangai e Jiangsu, na China, no qual a distribuidora 

ajusta diretamente a temperatura de aparelhos de ar condicionado. A tarifa usada era fixa, não 

dinâmica. Em Jiangsu, o programa teve 1871 participantes em 2016, sendo 321 residenciais. No pico 

de verão de 2016, a redução chegou a 213,9 MW, com participação voluntária (State Grid Jiangsu, 

2016). Segundo mencionado em  Guo et al. (2017), alguns desafios para a difusão de programas desse 

tipo na China são: 

 O baixo preço da energia residencial, que torna os descontos negligenciáveis;  

 O conflito de interesse das distribuidoras, que são responsáveis pela execução dos programas, 

mas têm sua receita vinculada ao volume de energia vendido; 

Figura 9 – Análise dos impactos de resposta da demanda (Hansen et al., 2018) 
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 Apesar do alto investimento em medidores inteligentes no país, outras tecnologias 

necessárias têm baixa penetração, como controles automáticos e sistemas de gerenciamento 

de energia. 

Box 5 – Resposta da demanda e ar condicionado 

De acordo com IEA (2018), a demanda de ar condicionado mundial apresentou crescimento substancial entre os anos de 2000 e 

2017, sendo a refrigeração de ambientes a parcela de uso final que mais cresceu nas edificações. As estimativas da agência para 

2040 indicam que uso de energia para refrigeração pode mais que dobrar nos cenários que não se incluem ganhos de eficiência, 

inovações técnicas e aperfeiçoamento de políticas e regulação.  

Segundo o US Energy Information Administration (HU, XIAO, WANG, 2017) no mercado estadunidense os programas de resposta 

da demanda contribuíram com cerca de 13 GW em reduções da demanda de pico em 2015.  Aproximadamente 26% desta redução 

aconteceu no setor residencial, com destaque para a utilização de aparelhos de refrigeração. Atualmente, verifica-se que os 

programas para desligamento/interrupção de ar condicionado são relativamente bem estabelecidos e possuem participação 

significativa nos programas de resposta da demand dos EUA. Os programas pioneiros do tipo contam com comunicação 

unidirecional, via pagers ou celular (SEPA, 2018). 

Enquanto as tradicionais formas de resposta da demanda continuam existindo ainda hoje, observa-se o movimento de adoção de 

tecnologias bidirecionais de comunicação e automação, em alguns mercados. Estes aprimoramentos buscam aproveitar de forma 

mais efetiva as possibilidades da resposta da demanda como recurso aos sistemas elétricos e também satisfazer as necessidades 

de conforto térmico e preferências dos usuários. Adicionalmente, a possibilidade de gerenciamento da performance nos 

mecanismos de resposta da demanda permitirá que as utilities aprimorem seus processos e monitorem seus ganhos de 

flexibilidade. 

Vale destacar que a implantação das tecnologias que permitem a interação entre as distribuidoras e seus consumidores requerem 

elevados investimentos (CHANANA e ARORA, 2013). A realização de tais investimentos pressupõe um ambiente com sinalização 

adequada de preços, além de adaptações no modelo remuneratório para a distribuição. 

Nos mecanismos mais avançados de resposta da demanda nas residências, o sistema de gerenciamento da energia elétrica (HU, 

XIAO, WANG, 2017) recebe sinais de temperatura dos termostatos inteligentes e dos preços da eletricidade da rede, com o 

objetivo de otimizar em tempo real a programação de climatização do(s) ambiente(s). Alguns sistemas de reposta da demanda 

possuem mecanismos de proteção dos compressores dos condicionadores, evitando variações bruscas e repentinas na sua 

operação.  

Diversas são as metodologias de otimização desta função, podendo incluir, entre outras, algoritmos genéticos e otimização não 

linear. As modelagens de controle térmico de ambientes são bastantes complexas e podem envolver diversas variáveis, entre elas, 

as diferentes especificações das edificações, temperatura externa entre outros. Os softwares que fazem estas modelagens podem 

ser utilizados para cargas individuais (por exemplo, um quarto de uma residência) e cargas em conjunto (todos os ambientes da 

residência). 
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5. Consideração no planejamento da expansão 

A análise e quantificação do potencial a ser ofertado pelos agentes de consumo em programas de 

resposta da demanda, além da expectativa de custo associado e nível de incerteza, é de suma 

importância para a consideração em modelos de planejamento. A partir dessas informações, é 

possível complementar os modelos para analisar conjuntamente as opções de geração e consumo 

necessárias para a expansão do sistema. 

Assim como para outros recursos do sistema, diferentes metodologias com esses objetivos são 

aplicadas, visando otimizar o planejamento integrado dos recursos e minimizar os custos do 

atendimento à sociedade. Essa seção buscará trazer conceitos e referências com o intuito de 

promover a consideração da resposta da demanda nos estudos de planejamento. 

5.1. Potencial de resposta da demanda 

Para correta consideração dos benefícios e impactos da resposta da demanda no planejamento da 

expansão é necessário que seja avaliada da forma mais precisa possível o potencial de contribuição 

dos agentes de consumo para o sistema. Apenas a partir da análise de potencial pode-se obter 

cenários e custos referentes ao fomento desse tipo de programa. 

A avaliação de potencial é importante para o planejamento considerar mais um recurso disponível 

ao sistema, mas também para avaliar a possibilidade dos agentes de consumo competirem na 

prestação de alguns serviços que anteriormente eram providos apenas por agentes de geração. É 

importante a definição dos potenciais teórico e de mercado dos produtos ofertados. 

Primeiramente, é importante que sejam descritos os diferentes serviços que podem ser prestados 

pelos agentes de consumo ao sistema. Uma categorização possível de serviços pode ser realizada de 

acordo com seu efeito sobre a curva de carga típica do sistema. Conforme (Berkeley Lab, 2017), os 

serviços prestados pela demanda podem ser divididos em: 

 Formato (shape): Quando os agentes de consumo alteram o perfil de carga no médio prazo, 

a partir de resposta a preços ou campanhas que alterem hábitos de consumo; 

 Deslocamento (shift): Trata-se da alteração do horário de consumo de períodos de ponta para 

períodos com carga leve ou geração renovável. Nesse caso, utiliza-se como exemplo gestão 

de consumo com armazenamento nas unidades de consumo (behind-the-meter storage), 

controle de carga de veículos elétricos conectados ou controle de equipamentos de 

aquecimento e ar-condicionado; 

 Corte ou alívio de consumo (shed): Tratam-se de unidades de consumo que podem ser 

diminuídas mediante pagamento quando o atendimento a ponta for muito caro, em casos de 

emergência ou contingência; 
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 Flutuação (shimmy): Para cargas com maior flexibilidade de consumo e requisitos técnicos 

específicos, como estrutura de controle, supervisão e proteção. Trata-se da utilização desses 

agentes específicos de consumo para prestação de serviços ancilares, visando ajustar a 

demanda do sistema às variações de rampa curta, frequência, com intervalos de resposta de 

poucos segundos até uma hora. Para esse tipo de serviço o estudo exemplifica o controle de 

carga de baterias de veículos elétricos e motores de resposta rápida. 

Os tipos de resposta da demanda apresentados nesta nota se dividem nos serviços prestados na 

seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida, é importante definir o universo de consumidores elegíveis para prestar cada tipo de 

serviço. Para essa definição de potencial máximo, podem ser utilizadas as técnicas bottom-up e top-

down (Bonneville Power Administration, 2018). 

O potencial técnico considera, na maioria das vezes, 100% de participação dos consumidores 

elegíveis nos programas, sendo um limite teórico de alcance de impacto dos programas de resposta 

da demanda. Já o potencial realizável refere-se à assunção de taxas de participação dos consumidores 

elegíveis, sendo este um potencial de mercado e deve ser o foco de análise do planejamento 

energético. 

Para determinação dos potenciais descritos acima, são utilizadas as técnicas bottom-up e top-down, 

de acordo com as especificidades de cada tecnologia. No estudo desenvolvido por Bonneville Power 

Administration (2018), o método bottom-up foi utilizado para calcular, por exemplo, o potencial de 

Figura 10 - Tipos de resposta da demanda e serviços prestados 
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aquecimento de água e ar-condicionado. Já o método top-down foi utilizado para cálculo do potencial 

de RTP, CPP e armazenamento térmico. 

A partir do potencial de resposta da demanda para cada serviço categorizado pelo estudo é 

necessário estimar o custo nivelado de energia, representado pelo Levelized Cost of Energy (LCOE), a 

métrica mais comum para comparar o custo de geração de energia de várias fontes. Ou seja, é 

calculado o LCOE para cada tipo de resposta da demanda, individualizando deste modo o custo do 

produto. 

O LCOE trata do custo por kWh de construção e operação de uma usina geradora durante a vida útil 

do programa. O LCOE também serve como uma métrica comum para a avaliação econômica de 

programas em resposta da demanda. Neste contexto, o LCOE do serviço de resposta da demanda 

pode ser calculado da seguinte forma (Bonneville Power Administration, 2018): 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜

𝑅𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑘𝑊 𝑜𝑢 𝑘𝑊ℎ)⁄  

O custo anualizado do produto, para o sistema e para os participantes, deve considerar os seguintes 

parâmetros: 

 Custo de configuração inicial: Este item inclui os custos de desenvolvimento e configuração do 

programa da resposta da demanda; 

 Custo de operação e manutenção: Relaciona todos os gastos para a operadora do programa 

em relação à operação e manutenção; 

 Custo de Equipamentos: Inclui todos os gastos com equipamentos e tecnologias que 

permitem ao usuário responder a preços ou incentivos. Válido somente para novos usuários; 

 Custo de propaganda: Custos referente à comunicação e conscientização dos participantes do 

programa; 

 Incentivos: Estimativa de custo que abrange todos os incentivos oferecidos aos usuários. Os 

incentivos podem assumir a forma de créditos fixos mensais ou sazonais e podem ser 

variáveis, vinculados à redução real da carga em kW; 

 Bônus de inscrição: Quando aplicável, esse item de custo abrange todos os incentivos 

oferecidos aos usuários ao ingressar no programa; 

 Ciclo de vida do produto: Informação sobre o ciclo de vida dos programas de resposta da 

demanda. 

Também é importante determinar as curvas de ofertas, que são uma compilação de estimativas 

pontuais que mostram a relação entre o potencial técnico acumulado e o custo dos recursos, 

fornecendo uma visão representativa da quantidade de um recurso específico que pode ser adquirido 

em um determinado preço. A modelagem de recursos utilizando curvas de oferta permite a seleção 

de recursos de menor custo com base na competitividade em relação a opções alternativas, como 
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por exemplo uma usina térmica ou hidrelétrica (PacificCorp, 2017). São incluídos os seguintes 

atributos específicos para o cálculo das curvas de oferta do lado da demanda: 

 Quantidades de recursos disponíveis: Potencial em MW ou MWh, dependendo do produto; 

 Disponibilidade sazonal e horária: Momento e número de horas que os produtos podem estar 

ativos; 

 Formato do Recurso: Informação do formato horário de ativação do recurso; 

 Custo nivelado do recurso: Calculado a partir do LCOE. 

As curvas de oferta podem ser construídas por serviço prestados. Na Figura 11, extraída de Berkeley 

Lab (2016), é apresentada a curva de oferta do serviço Formato (“Shape”), para o modelo de tarifação 

TOU, em cada cenário de projeção de introdução de resposta da demanda, tendo como horizonte o 

ano de 2025. 

A curva de oferta pode ser desagregada por setores da economia e por tecnologia de uso final. Como 

pode ser observado na Figura 12, a bateria no setor residencial terá participação decisiva na obtenção 

do potencial de resposta da demanda no estudo desenvolvido para a Califórnia para o ano de 2025. 

Esse estudo também verifica a importância de baterias e veículos elétricos no potencial da resposta 

da demanda. 

É importante observar que após obtenção dos dados de custo, a modelagem deve considerar as 

características do despacho do sistema. Em modelos que minimizam os custos de investimento e de 

operação, as parcelas devem ser determinadas conforme custos fixos e variáveis por despacho. 

Figura 11 – Curva de oferta para TOU (Berkeley Lab, 2016) 
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Finalmente, diante da existência de potencial e viabilidade para resposta da demanda, determinar a 

elasticidade de cada setor da economia para cada serviço de resposta da demanda pode ajudar a 

estimar, por exemplo, como as mudanças nos valores de incentivo podem afetar a quantidade de 

capacidade (kW ou kWh) que os clientes podem fornecer para as concessionárias ou para o mercado 

atacadista. 

5.2. Modelagem de resposta da demanda nos estudos de longo prazo 

A modelagem da resposta da demanda pode ser feita de duas formas nos estudos de longo prazo do 

planejamento energético: exógena ou endógena. As variáveis exógenas ou independentes são 

determinadas fora do modelo matemático e são, desta forma, determinadas por forças externas ao 

modelo. Já as variáveis endógenas ou dependentes são determinadas pelo modelo. 

A distribuição real da resposta dos usuários em eventos de resposta da demanda não depende 

apenas do comportamento do consumidor, mas também é afetada pelas decisões do operador e da 

carga do sistema elétrico como um todo. Assim, deixar de incorporar tal natureza dinâmica 

estocástica é provavelmente uma má estimativa para seus benefícios da resposta da demanda. 

A modelagem de forma exógena é a maneira mais comum e de mais fácil implementação, sendo que 

deste modo os impactos calculados são abatidos, por exemplo, da projeção de carga. No entanto, os 

resultados costumam ser limitados e não refletem o ótimo sistêmico. Outro problema enfrentado 

pela modelagem exógena é não captar a sinergia entre diversas variáveis do planejamento, 

notadamente entre os recursos energéticos distribuídos (RED). Por exemplo, a introdução da 

resposta da demanda no setor elétrico pode alterar a atratividade de geração distribuída ou de 

Figura 12 – Curva de oferta discretizada por setores e tecnologias (Berkeley Lab, 2016) 
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veículos elétricos, fazendo com que alcancem maiores ganhos e o sistema possa absorver os 

benefícios oriundos destas tecnologias. 

Já a modelagem endógena permite que o portfólio de candidatos de resposta da demanda compita 

efetivamente com outros recursos do lado da oferta, buscando a minimização do custo total de 

atendimento da demanda. Esta incorporação de forma endógena requer forte detalhamento espacial 

e temporal, valoração das externalidades, estocasticidade da resposta da demanda, dentre outras 

variáveis. 

Por exemplo, no Brasil, devido à grande dimensão territorial, poderá ocorrer diferença de 

comportamento dos consumidores e, com isso, diferentes impactos da resposta da demanda pelas 

regiões. Nos meses de verão, nas regiões mais quentes do país, o consumo referente ao acionamento 

de ar-condicionado poderá ser minimizado se ocorrer sinalização com granularidade temporal e 

locacional adequadas no preço da energia (com ocorrência de preços mais altos em momentos de 

grande demanda) ou se tiverem seu funcionamento controlado remotamente pela concessionária de 

energia.  

Em relação ao detalhamento temporal, é importante considerar as sazonalidades de oferta de 

geração e consumo do sistema. Como exemplo, PacificCorp (2017), Northwest Council (2016) e PSE 

(Navigant, 2017) estimaram o impacto das tecnologias envolvidas na resposta da demanda em todo 

o horizonte de estudo para o verão e inverno com diferentes impactos da demanda de energia e 

custos nivelados por tecnologia, setores (residencial, comercial e industrial) e regiões. 

A modelagem em menor discretização temporal é importante também para avaliação dos diferentes 

tipos de serviço da resposta da demanda. Conforme explicado anteriormente, os serviços são 

categorizados conforme a forma, duração e momento de atuação. Dessa forma, competem 

especificamente com diferentes tecnologias e serviços da geração, como atendimento a ponta e 

serviços ancilares. 

Para a correta mensuração dos custos-benefícios dos tipos de resposta da demanda é importante 

relacionar os benefícios indiretos das tecnologias envolvidas na resposta da demanda. Dentre eles 

podemos citar: 

 As mesmas tecnologias que habilitam a resposta da demanda produzem outros benefícios ao 

permitir que um setor opere em melhor nível de eficiência energética. Estes benefícios 

podem ser modelados como uma porcentagem dos custos de tecnologia que permitem que 

o custo inicial atribuído à resposta da demanda seja reduzido; 

 Os impactos na emissão de CO2 dependerão de quais usinas de energia estarão operando na 

margem do sistema no momento em que a demanda é alterada. As emissões de usinas 
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marginais podem variar significativamente entre as regiões, bem como durante diferentes 

períodos do dia e estações do ano. 

Considerando todos os pontos detalhados para a consideração da resposta da demanda nos modelos 

utilizados nos estudos de longo prazo do planejamento energético, é importante observar que sua 

implementação exige elevado nível de informação. Contudo, a consideração da resposta da demanda 

torna-se uma ferramenta importante para eficientização e evolução do sistema elétrico, podendo 

postergar ou até mesmo evitar investimentos que, ao considerar apenas o lado da geração, seriam 

realizados.   



NOTA TÉCNICA | Resposta da Demanda: Conceitos, Aspectos Regulatórios e Planejamento Energético 

 

 

 

 

 43 

6. Conclusão e Trabalhos Futuros 

Conforme apresentado nesta nota técnica, a resposta da demanda poderá ter papel fundamental na 

modernização do setor energético nacional, fazendo com que os consumidores participem mais 

ativamente na área de energia, desempenhando um papel significativo na operação do setor elétrico. 

Esta mudança no setor não impactará apenas na relação dos consumidores com a operação do 

sistema, mas também com o planejamento energético. A resposta da demanda pode se tornar uma 

importante variável na definição da expansão energética no Brasil nos próximos anos, principalmente 

para os crescentes requisitos de capacidade do SIN. A correta valoração e quantificação do potencial, 

bem como a correta análise do comportamento dos consumidores, sejam eles residenciais, 

comerciais ou industriais, serão etapas importantes para o planejamento da expansão de sistemas 

elétricos no Brasil. 

Como pode ser visto, a resposta da demanda não é única, sendo composta por uma vasta gama de 

produtos, com potenciais e público alvo próprios. Nenhuma das opções deve ser desconsiderada pelo 

setor, vistos os benefícios sistêmicos dos programas já observados em diversos países, com diversas 

configurações de oferta e de comportamento dos consumidores. 

Portanto, é interessante que o setor elétrico brasileiro envide esforços no intuito de que a resposta 

da demanda alcance o máximo benefício sistêmico, sempre com desenvolvimento de um arcabouço 

regulatório forte e seguro sobre os produtos ofertados. 

Como trabalhos futuros a serem desenvolvidos com o objetivo de considerar a resposta da demanda 

no planejamento energético brasileiro, a EPE lista as seguintes ações a serem desenvolvidas em 

conjunto com outros agentes do setor e a sociedade: 

 Cálculo do potencial de impacto dos produtos em resposta da demanda; 

 Estimativa dos consumidores elegíveis por setor e tipo de resposta da demanda; 

 Cálculo do LCOE para os tipos de resposta da demanda; 

 Elaboração das curvas de ofertas para os produtos em resposta da demanda; 

 Cálculo dos valores de elasticidade dos grupos de consumidores (residencial, comercial e 

industrial) perante os tipos de resposta da demanda; 

 Aprofundamento do estudo da modelagem dos produtos em resposta da demanda nos 

modelos de planejamento energético, levando em conta as especificidades da modelagem 

exógena e endógena. 
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