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Abstract -- Demand Side Management (DSM) has been 

traditionally seen as a mean of reducing peak electricity demand. 

In this article, we will verify if these programs based on DSM are 

beneficial for the electric power distribution companies in 

accordance with the Brazilian legislation in force. In addition, we 

propose a methodology to evaluate DSM in electric distribution 

systems, analyzing the benefits and limitations of the 

implementation of DSM programs through differentiated tariffs, 

identifying which would be the impacts generated to the electric 

power systems, in particular to the electric power distribution 

systems. In particular, the analysis will be focused on a 

differentiated tariff modality recently implemented on Brazil, 

called the “white tariff”, which delimits hourly (off-peak, off-peak 

and intermediate) times for consumers served at low voltage. 

 
Index Terms -- demand side management, electricity 

distribution, energy efficiency, power efficiency, power system. 

 

I.  INTRODUÇÃO 

 gerenciamento de energia elétrica pelo lado da demanda 

e a promoção de ações de eficiência energética tem 

atraído considerável interesse da sociedade nos últimos 

anos devido ao aumento contínuo no consumo de eletricidade. 

O fomento de ações que influenciam os hábitos de consumo de 

eletricidade, produzindo mudanças na curva de carga dos 

consumidores [1] são práticas que estão em evidência neste 

contexto. Porém, é necessário analisar sob a ótica da 

distribuidora de energia elétrica como essas ações podem 

beneficia-la e também identificar vantagens ao sistema elétrico 

como um todo. 

No atual modelo de negócio das distribuidoras de energia 

elétrica brasileiras, a promoção de ações com base em 

programas de GLD não trazem benefícios diretos em termos 

econômicos, ou seja, devido às regras destas empresas o 

incentivo a programas de racionalização e conservação de 

energia não gera vantagens financeiras, e desta forma essas 

empresas são estimuladas a promover apenas programas de  

eficiência dentro dos parâmetros mínimos determinados pela 

legislação e regulados pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) [2]. 

No modelo regulatório vigente as empresas são 

compensadas através de ativos da rede de energia elétrica, e 

muitas vezes investir na infraestrutura dos sistemas de 

transmissão e distribuição torna-se uma vantagem. Neste  

cenário, as distribuidoras podem receber uma compensação 

econômica pelos investimentos através de reajustes tarifários, 

unicamente se a Agência Nacional de Energia Elétrica 

determinar que seja necessário. 

Neste contexto à proposta deste trabalho é analisar os 

obstáculos à inserção dos programas baseados em GLD, 

verificando primeiramente quais são as definições e objetivos 

propostos por estas ações. Em um segundo momento, serão 

verificados quais são os incentivos que a distribuidora de 

energia elétrica busca através dos programas citados 

anteriormente. Ademais, serão apresentadas as condições 

favoráveis para a inserção do mesmo, exemplificando 

posteriormente uma ação em que o GLD poderia ser 

empregado. 

II.  GERENCIAMENTO PELO LADO DA DEMANDA (GLD) 

Quando se debate sobre ações de eficiência e conservação 

energética várias medidas podem ser estudadas e propostas, 

conforme as exigências da aplicação e também conforme a 

ótica a ser analisada, podendo tanto ser verificadas ações pelo 

lado da oferta, quanto pelo lado da demanda. Neste trabalho, o 

foco estará apenas nas tratativas a respeito do lado da 

demanda.  

Para tratar deste tema, primeiramente serão analisadas as 

definições e objetivos almejados pelo Gerenciamento pelo 

Lado da Demanda (do inglês, Demand Side Management). 

A.  Definição 

O Gerenciamento pelo Lado da Demanda (GLD) surgiu em 

meados dos anos 70, devido à crise energética, ocasionada 

pela interrupção do suprimento de petróleo [3]. Neste 

contexto, pode-se dizer que ações promovidas pelo mesmo 

foram desenvolvidas a fim de mitigar os desperdícios 

energéticos, incentivar a remodelagem da curva de carga e 

alterações no perfil de carga dos consumidores de energia 

elétrica. 

O criador deste tipo de gerenciamento, Gellings [1], 

conceituo o GLD como o planejamento e implementação de 

atividades que influenciam o uso de eletricidade do 

consumidor de maneira que produza mudanças desejadas na 

curva de carga de um sistema elétrico. Sendo assim, este termo 

foi considerado um agrupamento de conceitos que recaem em 

uma mesma categoria, agregando diferentes ações para o 

gerenciamento de carga, incluindo algumas variavéis em 
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análise (conforme mostra Figura 1), tais como: 

i. Tarifas variáveis; 

ii. Ações de eficiência energética; 

iii. Ações de resposta à demanda;  

iv. Uso racional de energia; 

v. Aplicações energéticas emergentes; 

vi. Substituição de combustíveis; 

vii. Geração distribuída. 

 

 
Fig. 1: Técnicas utilizadas para a aplicação de Gerenciamento pelo Lado da 

Demanda. 

(Adaptado de [4]) 

 

Ademais, [5], classificou os programas baseados em GLD 

em duas categorias: direto e indireto. A classe direta permite o 

controle diretamente pela concessionária de energia elétrica. 

Nesta modalidade a empresa define quais cargas devem ser 

alimentadas, reduzidas ou desligadas em determinados 

períodos do dia. 

Em contrapartida, programas de GLD enquadrados na 

classe indireta buscam mudar os hábitos do consumidor 

através de campanhas educacionais, marketing, benefícios 

econômicos, ou mesmo, por meio de modalidades tarifárias 

diferenciadas. Para o último método citado, a concessionária 

define valores diferenciados para energia elétrica em 

determinados horários do dia e os consumidores deslocam sua 

demanda para horários cujo custo é menor, a fim de reduzir 

sua fatura. 

B.  Objetivo da aplicação do GLD 

Conforme as definições citadas para o termo verifica-se que 

o objetivo principal do GLD é a promoção de medidas que 

busquem reduzir o consumo de energia em certos períodos do 

dia (períodos critícos), deslocando o consumo para horários de 

menor demanda da rede de energia elétrica. Com isso, busca-

se alcançar os seguintes aspectos [6][7]: 

i. Melhorar a confiabilidade da rede; 

ii. Reduzir picos de consumo e a demanda total de energia; 

iii. Deslocar as cargas quanto estiverem operando próximo à 

capacidade de geração; 

iv. Aumentar a eficiência energética melhorando o 

balanceamento da rede; 

v. Proporcionar um maior controle dos equipamentos; 

vi. Aumentar a utilização e o fator de carga das unidades 

geradoras; 

vii. Adiar investimentos nas redes de distribuição e 

transmissão de energia elétrica. 

III.  GLD SOB A ÓTICA DAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA 

ELÉTRICA 

O modelo regulatório atual do Brasil define que as 

distribuidoras de energia elétrica obtém retorno financeiro pela 

energia elétrica fornecida aos consumidores através dos 

ativos[8]. Ou seja, a distribuidora adquire compensação 

econômica sobre a eletricidade conforme a demanda de 

energia elétrica requerida pelos consumidores. Analisando este 

contexto, incentivar ações de GLD não é viável em termos 

econômicos para essas empresas, pois as mesmas estariam 

promovendo medidas de incentivo à redução do consumo do 

produto que ela fornece.  

Verificando sob esta ótica é possível afirmar que o 

impulsionamento de programas dessa natureza só seria 

estimulado perante uma mudança na legislação e 

regulamentação. A inovação a distribuição de eletricidade está 

atrelada, desta forma, inevitavelmente, ao modelo vigente do 

setor elétrico. 

Contudo, analisando o cenário mundial, em que se prevê 

constantes inovações tecnológicas no setor e também a busca 

por eficiência e conservação energética, devido ao crescimento 

elevado do consumo de energia é imprescindível o avanço no 

sentido de preparar, em termos de regulação e políticas de 

incentivo, os sistemas de distribuição e transmissão, para que 

ocorra uma busca dinâmica inovadora. 

Analisando ainda o cenário mundial como um todo, podem-

se identificar condições favoráveis atualmente para a 

promoção de programas baseados em GLD sob a ótica da 

distribuidora de energia elétrica. Dentre as condições 

analisadas, estão [9]: 

i. Crescimento de carga elevado em um curto período. 

  Neste caso, a distribuidora e os consumidores tem 

vantagens, as empresas distribuidoras de energia conseguem 

continuar operando dentro dos limites de confiabilidade e 

qualidade de energia, e o consumidor tem por vantagem 

benefícios financeiros. 

ii. Em situações severas de operação.  

Neste caso os consumidores são incentivados a participar de 

ações que promovem a segurança e confiabilidade no 

fornecimento de energia elétrica e a distribuidora de energia 

consegue continuar fornecendo energia elétrica dentro dos 

limites pré-estabelecidos. 

iii. Capacidade limitada da rede de distribuição. 

Neste caso os consumidores são impulsionados a participar 

de programas baseados em GLD para que haja o suprimento 

de energia elétrica. Um exemplo de programa aplicado neste 

contexto foram às cotas de energia em 2001 no Brasil [3], em 

que se limitava o uso de energia elétrica, sob pena de onerar 

ainda mais a conta de energia elétrica ou de sofrer cortes de 

eletricidade na unidade consumidora. 
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Tendo em vista essas condições favoráveis, e considerando 

que existam mudanças no modelo regulatório brasileiro, será 

analisado uma metodologia que pode ser empregada por 

distribuidoras de energia elétrica a fim de remodelar a curva 

demandada pelos consumidores. 

IV.  METODOLOGIA PROPOSTA 

Para demonstrar a aplicação de GLD no setor elétrico 

brasileiro, desenvolveu-se um modelo matemático capaz de 

simular o comportamento de um usuário de energia elétrica, 

utilizando tarifas diferenciadas para modelar a curva de carga. 

Neste modelo específico considerou-se a utilização da tarifa 

branca, modalidade tarifária instituída recentemente no país 

[10]. 

Para a elaboração do modelo matemático, que objetiva a 

minimização do custo da energia elétrica por meio de 

incentivos tarifários, utilizou-se o software General Algebraic 

Modeling System (GAMS). O modelo em questão é do tipo 

linear inteiro misto (MIP) e foi implementado com base em 

uma função objetivo que considera os seguintes fatores: 

i. Custo por faixa horária de energia elétrica (R$/kWh); 

ii. Potência nominal de cada equipamento (kW); 

iii. Tempo máximo de utilização de cada dispositivo. 

Para a análise da curva de carga do consumidor, alguns 

dados foram necessários, tais como: indicação e listagem dos 

equipamentos utilizados; potência nominal de cada 

equipamento; tempo mínimo e máximo de uso de cada 

equipamento; e, flexibilidade de horário de uso de cada 

equipamento. 

Para o estudo em questão, definiram-se os equipamentos 

utilizados em uma unidade consumidora e a curva de carga 

diária (para períodos de verão e inverno), de um cliente 

pertencente ao grupo B, classe residencial considerando 

informações obtidas com diferentes usuários residenciais e 

alguns trabalhos disponíveis na literatura [4][11]. E, também 

determinou-se as tarifas de energia elétrica. 

Os equipamentos considerados estão descrito na Tabela I. 

 
TABELA I 

LISTA DE EQUIPAMENTOS E POTÊNCIA NOMINAL PARA UMA UNIDADE 

CONSUMIDORA RESIDENCIAL 

Equipamento elétrico Potência (kW) 

Ar condicionado 1,5 

Aspirador de pó 0,5 

Cafeteira 0,5 

Chuveiro elétrico 5,5 

Computador 0,3 

Ferro elétrico 2,0 

Fogão elétrico (4 bocas) 0,6 

Forno elétrico 2,25 

Geladeira 0,3 

Iluminação (Lâmpadas) 0,5 

Máquina de lavar roupa 1,0 

Microondas 1,5 

Secador de cabelo 0,7 

Secadora de roupas 3,5 

TV 42’ 0,15 

Ventilador 0,1 

 

Em relação as tarifas de energia elétrica foram delimitadas 

por posto horário, sendo: horário de ponta, horário fora de 

ponta e horário intermediário (tarifa branca). Esses valores 

foram definidos baseados na tarifa convencional de energia 

elétrica do grupo B1 da Companhia Paranaense de Energia 

(Copel), no período de 2017, sendo de R$0,42147/kWh (sem 

impostos).  

Estimou-se, desta forma os valores para tarifa branca, 

considerando o horário fora de ponta como 50% deste valor, o 

horário intermediário como 150% deste valor e o horário de 

ponta como 250% deste valor.  Portanto, obteve-se: 

i. Horário fora de ponta: R$0,21/kWh; 

ii. Horário intermediário: R$0,63/kWh; 

iii. Horário de ponta: R$1,05/kWh. 

Para análise da remodelagem da curva de carga deste 

consumidor, considerou-se dois casos: curva de carga para o 

período “verão” e curva de carga para o período “inverno”. 

É importante enfatizar que a metodologia proposta parte de 

um programa de GLD do tipo indireto, na qual existe uma 

parceria entre a distribuidora e os consumidores de energia e 

que os casos em estudo são hipotéticos. 

A.  Caso A 

Para o primeiro caso considerado (verão), analisou-se 

inicialmente a curva de carga diária requerida por este 

consumidor, sem a implementação de ações de GLD. A Figura 

3 ilustra a curva deste cliente. 

Fig. 3: Curva de carga da unidade consumidora residencial (verão). 

 

De posse da ferramenta desenvolvida e restringindo a 

função objetivo em relação ao tempo máximo de uso de cada 

equipamento por faixa horária, em relação ao tempo mínimo 

que cada aparelho deve manter-se ligado por faixa horária, e 

em relação ao valor máximo de potência nominal que cada 

faixa horária deve possuir, obteve-se a curva de carga diária 

ilustrada na Figura 4. 

Para entrada de dados neste software utilizou-se os valores 

de potência nominais fornecidos pela Tabela I, e 

estabeleceram-se os tempos de uso máximo e mínimo por 

período de cada equipamento. 
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Fig. 4: Curva de carga da unidade consumidora residencial remodelada por 

ações de GLD (verão). 

 

Por meio da Figura 5, é possível analisar a mudança no 

perfil de carga deste consumidor. 

 

Fig. 5: Comparação entre a curva de carga inicial e curva de carga 

remodelada por ações de GLD. 
 

Pode-se notar que na curva inicial (Figura 3), a maior 

concentração de utilização de dispositivos elétricos encontra-

se no horário de pico, entre as 18:00h e 21:00h. Já a partir da 

implantação de ações de GLD (Figura 4) verifica-se que pode 

ser minimizada a utilização de aparelhos nas faixas horárias de 

maior valor (horário de pico), e reagendado o uso desses 

aparelhos para outros horários do dia. 

A Tabela II nos fornece dados sobre a redução de energia 

elétrica nos períodos de pico. Lembrando que a demanda 

requerida pelo consumidor foi apenas remanejada para 

períodos fora de ponta do sistema. 

 
TABELA II 

REDUÇÃO DA CURVA DE DEMANDA 

Horário Redução (%) 

18:00 93,2 

19:00 39,5 

20:00 34,3 

21:00 42,9 

 

Pela Tabela II, nota-se que para um caso ideal em que o 

consumidor consegue deslocar boa parte de sua carga, a 

redução mínima no período de ponta para o verão foi de 

aproximadamente 34%. 

Em termos financeiros, o consumidor consegue reduzir seus 

gastos em cerca de 37% neste período.  

B.  Caso B 

Para o segundo caso considerado (inverno), analisou-se 

inicialmente a curva de carga diária requerida por este 

consumidor, sem a implementação de ações de GLD. A Figura 

6 ilustra a curva deste cliente. 

 

Fig. 6: Curva de carga da unidade consumidora residencial (inverno). 

 

Da mesma forma que para o Caso A, restringindo a função 

objetivo em relação aos requisitos pré-determinados, obteve-se 

a curva de carga diária ilustrada na Figura 7. 

Para entrada de dados neste software também utilizou-se os 

valores de potência nominais fornecidos pela Tabela I, e 

estabeleceram-se os tempos de uso máximo e mínimo por 

período de cada equipamento. 

 

Fig.7: Curva de carga da unidade consumidora residencial remodelada por 

ações de GLD (inverno). 

 

Por meio da Figura 8, é possível analisar a mudança no 

perfil de carga deste consumidor. 

Neste caso, também pode-se verificar que na curva inicial 

(Figura 6), a maior concentração de utilização de dispositivos 

elétricos encontra-se no horário de pico, entre as 18:00h e 

20:00h. Já a partir da implantação de ações de GLD (Figura 

7), pode analisar que foi possível minimizar a utilização de 

aparelhos nas faixas horárias de maior valor (horário de pico), 

e reagendado o uso desses aparelhos para outros horários do 

dia. 
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Fig. 8: Comparação entre a curva de carga inicial e curva de carga 

remodelada por ações de GLD. 

 

Os dados de redução da curva de carga no período de pico 

do sistema pode ser analisado na Tabela III. 

 
TABELA III 

REDUÇÃO NA CURVA DE DEMANDA 

Horário Redução (%) 

18:00 94,4 

19:00 72,2 

20:00 60,6 

21:00 56,5 

 

Pela Tabela III, nota-se que para um caso ideal em que o 

consumidor consegue deslocar boa parte de sua carga, a 

redução mínima no período de ponta para o inverno foi de 

aproximadamente 56%. 

Em termos financeiros, o consumidor consegue reduzir seus 

gastos em cerca de 24% neste período.  

C.  Resultados 

Replicando os dados obtidos deste consumidor para uma 

cidade de médio porte, que possua em média 100 mil unidades 

consumidoras e que destas 85% sejam pertencentes a classe 

residencial, serão analisadas algumas hipotéses. 

 Considerando que estes 85 mil consumidores se enquadrem 

na mesma curva de carga desenvolvida no Caso A e no Caso 

(supondo um caso hipotético), serão estudadas como essa 

modelagem estimulada pelo GLD influenciaria o pico de carga 

demandado por estes consumidores. Para esta análise os 

seguintes cenários foram definidos: 

i. 10% da população residencial que possui as mesmas 

características do caso em estudo aderem ao programa; 

ii. 20% da população residencial que possui as mesmas 

características do caso em estudo aderem ao programa; 

iii. 30% da população residencial que possui as mesmas 

características do caso em estudo aderem ao programa; 

iv. 40% da população residencial que possui as mesmas 

características do caso em estudo aderem ao programa; 

v. 50% da população residencial que possui as mesmas 

características do caso em estudo aderem ao programa; 

Para estes cenários os resultados obtidos foram descritos 

nas Tabelas IV e V, considerando os períodos de pico 

analisados nas Figuras 3 e 6 para os casos iniciais e 

comparados com a adoção de programas de GLD, 

verificando as curvas de cargas otimizadas nas Figuras 4 e 

7. 

Lembrando que os dados utilizados são hipotéticos, e não 

levam em consideração o fator de carga (FC), fator de 

demanda (FD) e fator de utilização (FU). Para um estudo 

mais detalhado e completo, em um caso real sobre a 

implantação dessas medidas é necessário considera-los. 

 
TABELA IV 

CENÁRIOS DETERMINADOS PARA UMA UNIDADE CONSUMIDORA RESIDENCIAL 

(VERÃO) 

Cenários 

Pico de Demanda 

Máxima Inicial 

(MW) 

Pico de Demanda 

Máxima 

Otimizada (MW) 

10% 624,8 570,8 

20% 624,8 516,8 

30% 624,8 462,8 

40% 624,8 408,9 

50% 624,8 354,9 

 
TABELA V 

CENÁRIOS DETERMINADOS PARA UMA UNIDADE CONSUMIDORA RESIDENCIAL 

(INVERNO) 

Cenários 

Pico de Demanda 

Máxima Inicial 

(MW) 

Pico de Demanda 

Máxima 

Otimizada (MW) 

10% 756,5 691,1 

20% 756,5 625,6 

30% 756,5 560,2 

40% 756,5 494,7 

50% 756,5 429,3 

 

Neste caso em questão, verifica-se que para o cenário de 

maior adesão (50%) do público a este programa, a 

infraestrutura que atende esses consumidores não necessitaria 

ser modificada ou melhorada por aproximadamente 15 anos, 

levando em conta o crescimento elétrico no setor de cerca de 

4% a.a. [12]. 

Já para o cenário menos otimista, em que 10% da população 

adere a este programa, a infraestrutura que atende esses 

consumidores não necessitaria ser modificada ou melhorada 

por aproximadamente 4 anos. 

V.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho propôs uma ferramenta de gerenciamento pelo 

lado da demanda, baseada em tarifas diferenciadas analisando 

um caso hipotético para o setor residencial. Com base nos 

resultados obtidos foi possível analisar que a metolologia 

proposta incentiva o deslocamento da curva de carga, 

proporcionamento o alívio do sistema em horários de pico.  

Sob a ótica da distribuidora de energia elétrica, verificou-se 

que na atual legislação brasileira para o setor elétrico não é 

vantajoso economicamente incentivar programas de tal 

natureza, porém em determinadas condições estratégicas as 

medidas de GLD são favoráveis e influenciam mudanças nas 

curvas de carga de forma desejada. 

É importante salientar que o caso analisado foi baseado em 

dados hipotéticos e para futuras replicações em casos reais são 
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necessários ajustes, considerando por exemplo, fator de carga 

FC), fator de utilização (FU) e fator de demanda (FD). Outra 

questão importante é que foram verificadas apenas as 

infraestruturas existentes, desconsiderando a necessidade de 

construção de infraestrutura para distribuição de energia 

elétrica em outros pontos de utilização. 
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