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1. Introdução 

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 irá 

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

suportam. 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).  

A 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. Maiores detalhes sobre os tópicos abordados nesse sumário são indicados 

na nota técnica. 

2. Resposta da Demanda 

A resposta da demanda é um mecanismo que permite aos consumidores maior gerenciamento do 

uso da energia, respondendo às variações no preço da energia e aos comandos do operador do 

sistema mediante pagamentos. A participação ativa dos consumidores permite que o sistema elétrico 

alcance uma série de benefícios, dentre os quais podemos citar: 

 Maior flexibilidade e confiabilidade; 

 Redução de poder de mercado de geradores; 

 Diminuição dos custos de geração; 

 Postergar/evitar a construção de novas unidades de geração e transmissão, bem como a 

postergação de investimentos em distribuição; 

 Diminuição da volatilidade de preços; 

 Possível redução de emissão de gases de efeito estufa devido ao menor acionamento de 

usinas térmicas. 

A resposta da demanda pode ser classificada em dois tipos: baseada em preços e baseada em 

incentivos. 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. Já nos programas de resposta da demanda baseados em incentivos, 

se oferece aos consumidores incentivos financeiros para redução da demanda em momentos críticos 
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no sistema, quando a oferta esteja escassa ou quando há queda da confiabilidade. Esses últimos são 

produtos despacháveis, ou seja, são acionados através de uma ordem de despacho do operador. 

3. Experiência Nacional 

Neste capítulo são apresentadas as experiências nacionais em resposta da demanda. 

3.1. Resposta da Demanda Baseada em Preços 

As experiências nacionais de programas de resposta da demanda baseada em preços são 

apresentadas a seguir. 

3.1.1. Estrutura tarifária horo-sazonal (Tarifas Verde e Azul) 

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. Ela 

se aplica a consumidores de alta tensão desde 1988 e inclui as tarifas Verde e Azul. Sua adoção 

incentivou a utilização de geração distribuída térmica – estimada em 8,8GW (EPE, 2015) - e o 

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

3.1.2. Tarifa Branca 

A modalidade tarifária branca prevê a utilização de tarifas diferenciadas de consumo de energia ao 

longo das horas do dia, com segmentação em três diferentes postos tarifários. Sua adoção teve início 

em 2018 e se destina a consumidores de baixa tensão. Apesar não refletir em tempo real as condições 

do sistema elétrico, é um importante passo por apresentar ao consumidor um novo modelo de 

tarifação, fomentando um deslocamento da demanda para horários em que a demanda máxima do 

sistema tem pouca probabilidade de ocorrência.  

3.2. Resposta da Demanda Baseada em Incentivos 

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

baseada em incentivos. 

3.2.1. Projeto-Piloto Resposta da Demanda 

Este programa, previsto para vigorar entre 2018 e 2019, foi desenvolvido com grande participação 

de agentes do setor. Devido ao seu caráter experimental, está voltado apenas para consumidores 

livres nas regiões Norte e Nordeste. O Nordeste foi escolhido devido à penetração de geração variável 

e escassez hídrica recente na região, que levou ao despacho de usinas termelétricas fora da ordem 

de mérito.  
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Os participantes poderão fazer ofertas de redução de carga - indicando preço, volume e horário - e 

podem receber ordens de despacho no dia anterior ou no mesmo dia, dependendo do produto. O 

ONS efetuará os despachos das ofertas vencedoras, 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. Até outubro de 2018, 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. Em 2018 e 2019, ONS e CCEE divulgaram resultados e 

análise do programa, com diversas sugestões de melhorias. 

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 os diferentes tipos de 

programas de resposta da demanda. 

4.1. Resposta da Demanda baseada em preços 

4.1.1. Time of use (TOU) – Ontário 

A tarifa TOU 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. Embora os consumidores tenham a opção de 

rejeitar esta tarifa, mais de 90% dos consumidores elegíveis continuam na TOU. Em 2017, uma 

avaliação observou uma pequena diminuição da demanda devido à baixa relação entre o valor de 

energia na ponta e fora de ponta – de 1,5.  

4.1.2. Critical Peak Pricing (CPP) – Califórnia 

A tarifa CPP é utilizada nas três principais utilities da Califórnia: San Diego Gas & Electric (SDGE), 

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

essas horas o valor da energia é muito superior à 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. 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. 
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4.1.3. Peak-Time Rebate  (PTR) – Maryland 

O programa de Peak-Time Rebate (PTR) da Baltimore Gas and Electric Company (BGE) é promovido 

para todos os clientes que possuem medidores inteligentes. 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. 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. Os impactos na demanda máxima vêm crescendo desde sua adoção. Em 

2018, a taxa de participação foi de 75,7% e houve redução de 370 MW. 

4.1.4. Real Time Pricing (RTP) – 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 da PVPC, o preço da eletricidade 

é calculado para cada dia e hora com base no mercado de energia diário, e informado diariamente 

por volta de 20 horas pela Red Eléctrica de España (REE).  

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. 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.  

4.2. Resposta da Demanda baseada em incentivos 

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

Os programas do tipo Demand Bidding buscam integrar a resposta da demanda como ofertante no 

mercado atacadista de energia, em igualdade de condições com outras tecnologias ofertantes. No 

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

geradores mais caros. Quando despachado, o agente reduz sua demanda em relação a uma linha 

base e é remunerado ao preço spot.  Historicamente importante, esse foi um dos primeiros tipos de 

resposta da demanda a serem criados. A ideia de premiar a redução de consumo com incentivos 

surgiu porque os consumidores não tinham contato com o preço spot, que representa as restrições 

do sistema. Mas, no PJM, ele já foi superado em efetividade por outros programas e é menos 

relevante atualmente. Em 2017, havia 3.495 MW registrados, mas o despacho não chegava a 1.000 

MW em dias de preço alto. 
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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. O programa possui dois produtos para redução da carga: em 

dez ou trinta minutos.  

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.  

No PJM, a resposta da demanda é contratada como recurso de capacidade em leilões com três anos 

de antecedência, nos quais compete com a geração, e passa a receber uma receita fixa. 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 (PJM, 2017b). A verificação 

do desempenho da resposta da demanda é feita em relação ao nível de potência fixo contratado. A 

participação no mercado de capacidade 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%, e tempo de resposta abaixo de 30 

minutos para grande parte dos agentes. 

Na Colômbia, por sua vez, o mecanismo de adequabilidade é baseado em energia. Os geradores 

possuem créditos de energia contratados em leilões de longo prazo e devem gerar um determinado 

volume de energia em situações críticas de fornecimento (BID, 2016). A Resposta da Demanda 

participa desse mecanismo, mas não de forma direta nos leilões, como no PJM, e sim de forma 

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

contratos, um agente gerador compra a redução de carga, com o objetivo de respaldar a falta de 

créditos de energia 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 controle de frequência, reserva de potência, reserva de prontidão, suporte de reativos 

e auto restabelecimento (black start).  
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Em Alberta, os consumidores ou agregadores de carga podem participar do mercado para prestação 

dos serviços ancilares, ofertando suas reduções de carga para os serviços de regulação de frequência, 

reserva suplementar e reserva girante. Para cada um desses serviços a carga deve atender critérios 

técnicos básicos definidos pelo operador, além de possuir uma equipe de operação de prontidão para 

atendimento às ordens de despacho. Em 2017, a disponibilização do serviço de resposta da demanda 

foi solicitada em 827 horas do ano, com montantes de 1 MW a 328 MW (AESO, 2018b). 

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. Em um evento de 4 horas em 2017, o mecanismo se 

mostrou eficaz ao reduzir em 71% o consumo dos participantes acionados. 

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. Em Jiangsu, o programa teve 1.871 

participantes em 2016, sendo 321 residenciais. No pico de verão de 2016, a redução chegou a 213,9 

MW (State Grid Jiangsu, 2016). O alto investimento em medidores inteligentes é apontado como um 

dos desafios para a difusão de programas desse tipo na China. 

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 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. 

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 
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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 do 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. 

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; 

 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; 

 Flutuação (shimmy): Para cargas com maior flexibilidade de consumo e requisitos técnicos 

específicos, como estrutura de controle, supervisão e proteção.  

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.  

As curvas de oferta podem ser construídas por serviço prestados. Na Figura 1, 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.  
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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. 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. 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.  

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. 

6. Conclusão e Trabalhos Futuros 

A resposta da demanda poderá ter papel fundamental na modernização do setor energético nacional, 

fazendo com que mais consumidores participem mais ativamente no mercado de energia. 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 tornar-se uma 

importante variável na definição da expansão energética no Brasil nos próximos anos, principalmente 

para os crescentes requisitos de capacidade do SIN.  

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 sólido e adequado aos produtos ofertados. 

Figura 1 – Curva de oferta para TOU (Berkeley Lab, 2016) 


