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Abstract -- This paper proposes a Demand Side 

Management strategy applied to a thermal system connected 

to the grid. A multiobjective approach is applied using 

Genetic Algorithm, in order to minimize the load demand and 

minimize the energy costs. A variable energy tariff is adopted, 

and the management system defines the best time to turn on 

the refrigeration system and the cold water warehouse 

(CWW), and the best time to turn off the refrigeration system 

and connect it to the cold water warehouse, improving the use 

of the energy consumed and reducing peak demand. The 

proposed methodology was applied in a real distribution 

system based on a University campus in the city of Belem, 

Brazil. The optimization method and the modeling of the 

electrical distribution system, the cooling and cold water 

warehouse implemented in MATLAB.  The results show that 

with the CWW system in operation, the consumption of the 

distribution network and the expenditures with the energy 

account of the institution are reduced considerably, bringing 

significant gains monthly to the university despite the fact to 

be some impacts on the distribution network. 

 

Index Terms -- Demand Side Management, Demand 

Response, Smart Grids, Thermal Storage, Genetic Algorithm 

and Impact Analysis in Distribution Systems.  

I.  INTRODUÇÃO 

O s sistemas de energia elétrica vem sofrendo 

diversas transformações, tais como a diversificação das 

fontes de energia, resposta a demanda, conservação 

energética, controle da emissão de CO2 e melhoria da 

eficiência energética. Porém, grande parte da solução para a 

operação mais eficiente do sistema de energia elétrica não 

poderá ocorrer no atual estado da rede, a qual foi projetada 

considerando apenas o fluxo de potencia unidirecional, 

operando com perdas elevadas no sistema de transmissão, 

com grande parte da capacidade instalada somente para o 

atendimento da demanda de pico [1]. A nova geração dos 

sistemas de potência, chamada de Rede Inteligente (Smart 

Grid), vem se consolidando e transformando o sistema para 

que este venha a operar de modo mais eficiente, 
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viabilizando maior controle devido à incorporação de novas 

soluções em tecnologia da informação e telecomunicações, 

como o uso de medidores inteligentes. 

Neste novo cenário, vislumbra-se a possibilidade de 

novas aplicações como a incorporação de veículos elétricos 

na rede, conexão de fontes renováveis e intermitentes em 

larga escala no sistema de distribuição e transmissão com 

melhor utilização do recurso natural e menor impacto 

ambiental, armazenamento distribuído de grande porte ou 

em pequenas unidades consumidoras, resposta a demanda, 

redução de pico no horário de ponta e eficiência energética, 

e melhoria da qualidade da energia [2]. 

Com o advento das Redes Inteligentes e com a 

incorporação de tecnologia da informação e sistemas 

automáticos de controle e supervisão, tem-se a figura do 

consumidor-produtor, e o Gerenciamento pelo Lado da 

Demanda (GLD) ganhou grande impulso, pois a efetividade 

de ações de gerenciamento torna-se mais evidente. A 

utilização de cargas térmicas para se realizar o 

armazenamento energético em sistemas de distribuição faz 

todo o sentido já que parte considerável da energia 

consumida por consumidores de pequeno porte destinam-se 

ao atendimento de cargas térmicas, como ar condicionado, 

aquecedores elétricos, refrigeradores domésticos e etc. 

Armazenamento térmico em cargas de aquecimento ou 

refrigeração é considerado uma opção mais atrativa, pois 

apresenta menor custo quando comparado com baterias 

como foi mostrado em [3]. 

Diversos trabalhos têm sido apresentados nesta linha de 

pesquisa. Na referencia [4] foi proposto um modelo 

matemático de refrigeradores domésticos alocados em 

diferentes barras em um sistema de distribuição, foram 

mostradas três estratégias para melhorar o controle de 

grupos de 100 refrigeradores por barra, como forma de 

reduzir o consumo desses equipamentos durante o horário 

de ponta. Mostrou-se que a melhor estratégia das propostas 

foi fazer o refrigerador trabalhar com os limites de 

temperatura interna variáveis sugerindo que o mesmo seja 

programado previamente para reduzir a temperatura interna 

em determinado horário obrigando-o a permanecer ligado e 

acumulando energia térmica para ser desligado no horário 

de pico.  

Em [5] os autores demostram como o armazenamento 

térmico em refrigeradores comerciais do tipo expositor 

podem contribuir para a obtenção de uma potencia de 

reserva capaz de auxiliar no controle de frequência da rede. 
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Basicamente, os refrigeradores podem ser desligados e 

ligados no sistema dependendo da temperatura interna de 

cada aparelho, sem prejudicar a refrigeração, aja a vista que 

existe uma relação de proporcionalidade entre a potencia 

consumida pelos expositores, a temperatura interna deles e 

a frequência do sinal de alimentação. Os testes foram 

realizados no sistema nórdico e mostraram que somente 

com 10kW de carga pode-se realizar um controle veloz e 

eficiente da frequência, além de ter havido uma economia 

de 60% da potencia consumida pelas cargas de refrigeração. 

Como a variável controlada é uma grandeza do sistema, a 

implementação dessa estratégia exigiria um grande nível de 

penetração de inteligência na rede em estudo, pois os 

expositores encontram-se na distribuição secundária e o 

controle de frequência é realizado no sistema de geração e 

transmissão.  

Em [6] os autores propõem um modelo computacional 

apropriado para o estudo de chillers com armazenamento 

térmico (termoacumulação) utilizado em conjunto com 

geradores fotovoltaicos em uma residência considerando 

diversos modelos tarifários distintos e variáveis no tempo. 

Para tanto, mostrou-se um algoritmo de otimização linear a 

fim de realizar uma tomada de decisão baseada nas 

características da microrede e da geração principal, uma 

vez que há um custo associado à importação e exportação 

de energia para a rede, pois, quando for mais rentável 

injetar potencia na rede o consumidor pode usar sua 

geração distribuída, já quando consumir energia da rede for 

mais barato, o consumidor pode carregar o 

termoacumulador. Os resultados mostraram que diferentes 

modelos tarifários demandam diferentes estratégias de 

otimização, podendo aumentar bastante a complexidade do 

problema. Porém, apesar de que em quase todos os casos o 

lucro do consumidor residencial aumentou no caso em que 

se aplicou o algoritmo de otimização, a diferença em 

relação a não aplicação da otimização não foi muito grande, 

a menos pelo caso com tarifa variável baseada no nível de 

penetração de geração fotovoltaica, onde o beneficio de se 

utilizar a ferramenta de gerenciamento e otimização foi 

bem mais evidente.  

Este artigo apresenta um método de otimização 

multiobjetivo para o gerenciamento da demanda de energia 

utilizando um sistema de armazenamento térmico. O 

método de otimização proposto e o Algoritmo Genético. A 

resposta à demanda é realizada através de tarifas de energia 

variáveis de acordo com o período do dia, visando refletir 

situações típicas de fornecimento e demanda de energia 

como é o caso da tarifa horo-sazonal verde, regulada em 

2011 pela ANEEL [7]. O sistema teste utilizado é um 

sistema real, representativo de um campus universitário da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), que possui diversos 

sistemas de climatização de ambientes. 

A principal contribuição deste artigo e propor uma 

técnica de otimização multiobjetivo para redução da 

demanda de carga local e do custo de energia, utilizando 

um controle local, sendo sua implementação mais viável na 

pratica. 

O restante do artigo está organizado da seguinte 

maneira. A seção II apresenta a modelagem matemática 

utilizada para simular o sistema de armazenamento 

térmico, a estratégia de otimização adotada e o sistema teste 

utilizado. A seção III apresenta os principais conceitos do 

método de otimização utilizado, Algoritmo Genético. Os 

resultados obtidos são apresentados na seção IV, e a seção 

V apresenta as principais conclusões obtidas neste artigo. 

II.  MODELAGEM MATEMÁTICA 

O sistema de armazenamento térmico é composto por 

um chiller de compressão e um tanque termoacumulador. 

Os chillers de compressão utilizam um compressor 

mecânico, acionado por um motor elétrico, de tal forma a 

aumentar a pressão em determinada fase de seu ciclo 

termodinâmico. Este elemento representa o principal 

componente das centrais de água gelada (CAG) que são 

compostas também por bombas, torres de resfriamento, 

válvulas, quadros elétricos, redes de dutos e tubulações e os 

Fan Coils. Estes últimos devem ser localizados nas 

proximidades do ambiente que será condicionado a fim de 

reduzir perdas de carga nos sistemas de dutos [8]. 

A.  Chiller de Compressão e Termoacumulador 

A modelagem do sistema de armazenamento térmico é 

bem simples [7], como mostra a Figura 1.  

 

 
Fig. 1. Representação conceitual do sistema de armazenamento de calor. 

 

Onde Tc é a temperatura relacionada ao fluxo de calor 

para o ambiente, Ta é a temperatura ambiente, Qin é o calor 

de entrada no termoacumulador e Qout é o fluxo de calor 

resultante na saída devido ao sistema de refrigeração 

mecânico. O balanço energético do termoacumulador é 

dado em (1). 

 C

P in out

dT
C Q Q

dt
                        (1) 

Onde Cp representa a capacidade térmica total do 

sistema de armazenamento térmico, obtida pelo produto 

entre a massa do reservatório (mr) e o calor específico da 

água (Cpa). 

 

   P r paC m C                           (2) 

 
O fluxo de calor de entrada é proporcional à diferença de 

temperatura entre o termoacumulador e o ambiente, sendo 

obtido por: 
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  in a cQ UA T T                       (3) 

 
Onde UA é o coeficiente de transferência de calor no 

tempo com a área do tanque. Considerando a eficiência de 

compressão constante, o coeficiente de desempenho COP 

relaciona a potencia de refrigeração consumida pelo motor 

do chiller (Pe) com o fluxo de calor de saída como em (4). 

 

 
out eQ PCOP                         (4) 

 
Combinando (2), (3) e (4) em (1), obtêm-se: 

 

( )c

r pa a c e

dT
m C UA T T PCOP

dt
                (5) 

 
Discretizando (5) no tempo pode-se reescrevê-la da 

seguinte forma: 

 

        1 (1 )c c a eT k a T k aT k bP k               (6) 

 

r pa

UA t
a

m C


   

r pa

COP t
b

m C


   

 

Cada termo de (6) tem um significado físico. O primeiro 

termo a esquerda representa a energia térmica inicial do 

sistema, o segundo termo representa o calor do ambiente 

fluindo para dentro do sistema de refrigeração e o terceiro 

termo representa a potencia de refrigeração fluindo para o 

ambiente a fim de manter a temperatura agradável. A 

Tabela I mostra alguns dos parâmetros considerados para 

representação do modelo físico estudado. 

 
TABELA I 

PARÂMETROS FÍSICOS E DE SIMULAÇÃO 

 Valor Unidade Descrição 

Cp 2500 kWh/K 
Capacidade térmica do 

termoacumulador 

UA 20 kW/K 
Coeficiente de transferência de calor 

entre o termoacumulador e o ambiente 

Δt 0,17 h Passo de simulação 

COP 3  
Coeficiente de performance 

de refrigeração 

Pe, min 0 kW Mínima potência de refrigeração 

Pe, max 2500 kW Máxima potência de refrigeração 

Ta 28 °C Temperatura ambiente 

Tmax 18 °C 
Temperatura limite do 

termoacumulador 

Tmin 13 °C 
Temperatura minima do 

termoacumulador 

 

B.  Otimização 

Neste trabalho, utiliza-se uma função multiobjetivo, 

onde f1 é a demanda da carga local no horário de pico a 

qual se deseja minimizar, e f2 é o custo da energia elétrica 

que também deseja-se minimizar. A função objetivo f é 

apresentada em (7), como foi sugerido em [9]: 

 

f = min {µ1 f1 + µ2 f2 }       (7) 

 

Onde  
1  e  

2  são os pesos relativos à participação de 

cada parcela da função objetivo e a soma dos pesos deve ser 

igual ao valor da unidade. Para calcular a função que trata 

da redução de pico da demanda é necessário obter a curva 

modificada dada por (8).  

 

mod . .ref agend inicial agend atualC C C C           (8) 

 

Onde  modC  é a curva de demanda modificada;  refC  é 

a curva de referência e deve ter o formato desejado para 

alocar as cargas do sistema de armazenamento térmico nos 

horários de menor carregamento do sistema;  .agend inicialC  é 

a curva de carga média do sistema e  .agend atualC  se refere ao 

carregamento atual da rede elétrica em estudo. Com a curva 

modificada é possível calcular a diminuição do pico (9), e o 

custo da energia é calculado como em (10). 

 

 
 mod mod

1

mod1

am

i

C i C
f

C



                        (9) 

 

    2

1

am

rede

i

f P i tarifa i



                    (10) 

 

O termo modC  representa a média da curva modificada 

mostrada em (8). A potencia consumida da rede ( redeP ) 

varia de acordo com o modo de operação do sistema de 

armazenamento térmico. Se a temperatura ambiente estiver 

agradável ou se a potência consumida for elevada, o sistema 

de armazenamento térmico atenderá a carga térmica e o 

chiller de compressão será desligado da rede. Assim, a 

potencia consumida da rede será como em (11). Por outro 

lado, se a temperatura do ambiente estiver próxima de levar 

a um desconforto térmico ou se a demanda da rede estiver 

baixa, o sistema de armazenamento deve estar ligado e 

carregando para que esteja apto a descarregar no momento 

oportuno. A potencia consumida da rede neste caso é 

mostrado em (12). 

 

    .0,4rede agend atualP i C i              (11) 

 

      .rede e agend atualP i P i C i            (12) 

  

Conforme estabelecido na Tabela I, a potencia 

consumida pelo sistema de armazenamento térmico têm um 

limite. Assim, a potencia em cada instante é dada por (13). 

 

 
    min

,max

1a C C

e e

a T a T k T
P k P

b

  
        (13) 

Onde aT  é a media da temperatura ambiente diária.  
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Fig. 2. Sistema de distribuição do campus universitário da UFPA. 

 

C.  Sistema Teste 

O estudo de caso foi realizado utilizando o sistema real 

representativo do campus universitário da Universidade 

Federal do Pará (UFPA), cujo diagrama unifilar é 

apresentado na Figura 2 [10]. O campus universitário, 

localizado na cidade de Belém/PA, é atendido pela 

concessionária de distribuição de energia elétrica local em 

13,8 kV, e engloba 84 unidades acadêmicas e 

administrativas ao longo do campus [11]. 

O contrato atual de fornecimento de energia do campus 

universitário estabelece a opção pela Tarifa Horo-Sazonal 

Verde, com uma demanda contratada de 5900 kW, e sobre 

o valor do contrato é admitido uma tolerância de 5% para 

aplicação da tarifa normal. A Tabela II apresenta o modelo 

tarifária adotado [12].  

 
TABELA II 

TARIFA HORO-SAZONAL VERDE PARA O SUBGRUPO A4 

Subgrupo Consumo (R$/kW) 

A4 - Poder Publico 

Ponta 

(17:30 as 20:30) 

Fora de Ponta 

(00:00 as 17:25)  

(20:35 as 23:55) 

2,25626 0,28959 

 

Os barramentos 42 e 49 do sistema representativo do 

compus universitário foram escolhidos para aplicação do 

método proposto, visto que estes barramentos representam 

os pavilhões de sala de aula do campus básico e profissional 

respectivamente, dotados de diversos condicionadores de ar. 

A Figura 3 apresenta a curva de carregamento que expressa 

à dinâmica da carga das barras 42 e 49, considerando a 

média de duas semanas de medição como mostrado em 

[10]. A mesma Figura mostra a carga térmica em kW das 

mesmas barras. 
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Fig. 3. Curva de demanda média. 

III.  ALGORÍTIMO GENÉTICO 

 

Os Algoritmos Genéticos (AG) são métodos de solução 

de problemas de otimização inspirados na teoria da 

evolução biológica [13].  Um AG recebe um conjunto de 

elementos (população) e possui um conjunto de operadores 

inspirados na biologia e definidos sobre a população, sendo 
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eles: mutação, cruzamento e seleção. O operador de 

mutação é necessário para a introdução e manutenção da 

diversidade genética da população, enquanto o cruzamento 

é responsável pela recombinação de características do pais 

durante a reprodução, permitindo que as próximas gerações 

herdem essas características [14]. Assim como na natureza, 

a seleção fornece o mecanismo para que as soluções mais 

aptas sobrevivam. Para isso toma como base o valor da 

função objetivo para cada indivíduo, que reflete o quão bom 

é comparado com outras soluções na população atual e 

anteriores [9]. 

No presente trabalho, um indivíduo da população é uma 

curva de carregamento com 288 números representando 

dois dias de consumo do sistema de armazenamento 

térmico. O AG foi implementado em ambiente de 

simulação MATLAB e todas as informações relativas ao 

algoritmo podem ser consultadas na Tabela III. O critério 

de parada foi 800 gerações e foram realizadas 100 

simulações. 

 
TABELA III 

PARÂMETROS DO AG 

População 200 indivíduos 

Tipo de Seleção Roleta 

Taxa de Mutação 20 % 

Taxa de Cruzamento 50 % 

 

IV.  RESULTADOS 

Os resultados foram analisados em duas etapas. A 

primeira etapa consiste em analisar os resultados obtidos 

aplicando a ferramenta de otimização no sistema, e a 

segunda etapa refere-se a analise dos impactos ocorridos no 

sistema de distribuição. 

A.  Otimização via Algoritmo Genético 

Para aplicação do método proposto, foram realizadas 100 

simulações sendo 800 gerações por simulação. Foram 

realizadas diversas simulações para definir os melhores 

pesos da função objetivo (7) sendo µ1 = 0,25 e µ2 = 0,75 os 

valores escolhidos para garantir uma boa redução do custo 

energético. A Figura 4 mostra a média do custo mínimo e 

do custo médio das 100 simulações realizadas. A média do 

custo mínimo foi encontrada na geração 215. A Figura 5 

mostra o mínimo e a média da soma do valor de pico 

normalizado.  
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Fig. 4. Evolução do custo da energia ao longo das gerações. 
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Fig. 5. Evolução do valor de pico normalizado ao longo das gerações. 

 

Para verificar se o custo da energia foi realmente 

otimizado, comparou-se o custo de se utilizar o sistema de 

armazenamento térmico pré-agendado com o AG com o 

caso referencia, sem a utilização da otimização via AG. 

Para avaliar se existe beneficio econômico em utilizar o 

armazenamento térmico, considerou-se também, comparar 

o resultado do sistema térmico pré-agendado com um caso 

base, isto é, sem armazenamento térmico. 

Como foi mostrado em [15]-[16] a melhor maneira de se 

utilizar o sistema de armazenamento térmico para 

minimizar o custo da energia é carrega-lo fora do horário 

de pico e descarrega-lo durante o horário de pico de 

demanda do sistema de distribuição. Assim, o caso 

estabelecido como referencia considera que entre 00:00hs e 

07:00hs não há carga termica e nem necessidade de ligar o 

termoacumulador ao chiller, pois o pico da demanda ocorre 

somente a partir de 18:00hs. Assim, todas as chaves 

apresentadas no esquema da Figura 6 estarão abertas. 

 

 
 

Fig. 6. Controle do sistema de armazenamento térmico (Chiller e 

Termoacumulador para o caso de referencia). 

 

Entre 07:10hs e 12:00hs o chiller atende somente a 

carga termica, como de costume, assim, as chaves 1 e 4 

estarão fechadas e as chaves 2 e 3 estarão abertas. Entre 

12:10hs e 18:00hrs o chiller estará tanto atendendo a carga 

termica quanto alimentando o termoacumulador. Neste caso 

todas as chaves estarão fechadas. Por fim, entre 18:10hs e 

23:00hs o termoacumulador atenderá a carga termica e o 

chiller estará desligado da rede. A chave 1 estará aberta e as 

demais fechadas. Como o estudo considera dois dias de 

operação então o mesmo procedimento é realizado no dia 

seguinte.  

A Figura 7 mostra a comparação entre a potencia 

consumida segundo o método proposto acima (Referencia) e 

a potencia consumida empregando-se o algoritmo de 

otimização para o agendamento do sistema de 
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armazenamento térmico (Otimizado). Percebe-se que houve 

uma redução considerável do pico de energia, mostrando 

um ganho considerável na utilização do método de 

otimização.   
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Fig. 7. Potência consumida nas barras com armazenamento térmico. 

 

A Tabela IV mostra o custo energético acumulado para 

os dois dias de simulação. Observou-se que em relação ao 

caso de referencia, houve uma redução de 68% do custo da 

energia quando comparado ao caso otimizado, confirmando 

a funcionalidade do sistema de otimização. Já em 

comparação ao caso base, o resultado do custo otimizado 

não é tão evidente, mas ainda é positivo, pois se tem uma 

redução de cerca de 20%, mostrando que há vantagem em 

utilizar o armazenamento térmico associado ao método de 

otimização proposto.  
TABELA IV 

CUSTO ENERGÉTICO ACUMULADO  

 

Referencia R$ 43.121,25 

Base R$ 17.328,33 

Otimizado R$ 14.003,52 

 

A Figura 8 apresenta o custo energético em cada instante 

da simulação tanto para o caso de referência como para o 

caso otimizado, com isso, é possível confirmar a melhoria 

da eficiência do sistema com a aplicação do armazenamento 

térmico. 
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Fig. 8. Custo Energético ao longo dos dois dias. 

  

Por fim, a Figura 9 mostra a variação da temperatura 

considerando os dois dias. Nota-se uma grande variação de 

temperatura do Chiller nos horários de pico, haja vista que 

neste horário o método de otimização exige o menor 

consumo de potência, levando a variação de 

aproximadamente 1°C em três horas. Como os limites pré 

estabelecidos para a manutenção do conforto térmico foram 

mantidos, o que contribui para o desempenho da ferramenta 

de otimização.  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
13.5

14

14.5

15

15.5

16

16.5

17

17.5

tempo(h)

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 d
o
 C

h
ill

e
r 

(°
C

)

 
Fig. 9. Variação da temperatura do chiller ao longo dos dois dias. 

 

B.  Fluxo de Carga na Rede de Distribuição 

Além de se obter uma nova curva de demanda do 

sistema na presença de armazenamento térmico para 

otimização dos custos energéticos, também é importante 

analisar os eventuais impactos que esse tipo de ferramenta 

pode provocar na rede de distribuição. Para tanto se utilizou 

o software PSAT (Power System Analyses Toolbox) do 

MATLAB, realizando sucessivos Fluxos de Carga pelo 

Método de Newton-Rapson. Para se ter real noção do 

impacto foram analisadas três situações: 

 

 Caso Base: considera a operação normal do sistema, sem 

armazenamento térmico; 

 Caso Referencia: considera o armazenamento térmico 

segundo o modo de operação proposto no subitem 

anterior; 

 Caso Otimizado via AG: considera o armazenamento 

térmico operando segundo o método de otimização 

utilizando AG. 
 

A Figura 10 mostra a potencia consumida de todas as 

barras de carga conjuntamente. Como o sistema tende a 

consumir mais potencia da rede no caso referencia a 

variação da potencia se torna maior durante a carga do 

termoacumulador e ligeiramente menor no horário de pico, 

quando o mesmo está descarregando. Já a potencia 

consumida no caso otimizado é visivelmente menor, por 

isso o impacto na rede também o é.  
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Fig. 10. Potencia ativa consumida em todas as barras do sistema. 

 

A Figura 11 mostra o comportamento das perdas do 

sistema ao longo do dia. Como consequência do que foi 

mostrado na Figura 10 o caso referencia apresenta, 

globalmente, maiores perdas em relação ao caso otimizado. 

Analisando os valores ponto a ponto, conclui-se que no caso 

base, a perda média foi 19,48 kW, no caso referencia as 

perdas médias subiram para 22,93 kW, cerca de 18 % de 

aumento. Já no caso otimizado as perdas médias chegaram 

a 19,83 kW, o que representa um aumento de 1,8%. 

Portanto o gerenciamento da carga térmica com AG 

representa o menor impacto nas perdas do sistema. 
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Fig. 11. Perdas ativas do sistema. 

 

A Figura 12 mostra a variação da tensão em p.u na barra 

42 do sistema, a qual possui um sistema de armazenamento 

térmico (Chiller e termoacumulador) alocado. Para 

quantificar o impacto provocado no nível de tensão nesta 

barra calculou-se a variação percentual ponto a ponto de 

cada amostra de tensão apresentada na Figura 12, tendo 

como referencia o caso base. Assim, a Figura 13(a) 

apresenta a variação da tensão do caso Referencia em 

relação ao caso base e a Figura 13(b) mostra a variação de 

tensão no caso Otimizado via AG em relação ao caso base. 

Pode –se observar que a ferramenta de otimização também 

proporciona uma menor variação média no nível de tensão, 

como mostra a Figura 11. Apesar de a variação ser mais 

frequente com a utilização do AG, ela é mais duradoura na 

sua ausência. 
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Fig. 12. Nivel de tensão da barras 42 (pavilhoes de sala de aula). 
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Fig. 13. Variação percentual da tensão (a) no caso referencia em relação ao 

caso base e (b) no caso otimizado em relação ao caso base. 

V.  CONCLUSÃO 

A otimização via algoritmo genético se mostrou eficiente 

para o problema de aplicação de GLD visando à redução do 

consumo no horário de pico da demanda e a minimização 

do custo da energia considerando a presença de 

armazenamento térmico em uma rede de distribuição 

universitária com perfil de consumo comercial. Entre os 

benefícios da otimização pode-se destacar o menor consumo 

de energia, redução do custo energético, aumento da 

eficiência do sistema, diminuição da perda global e da 

variação de tensão em relação ao cenário sem otimização o 

que melhora a estabilidade da rede e viabiliza, 

tecnicamente, sua implementação.   

 Com uma redução do custo da energia de cerca de 

R$3.324,81 em dois de observação, tem-se uma projeção de 

aproximadamente R$ 49.900,00 economizados em um mês 

de operação.  

Um aspecto negativo da mudança na curva de carga 

devido ao AG seria a variação bem mais acentuada da 

potencia consumida pela carga de armazenamento térmico, 

o que provoca variação de todas as demais grandezas 

elétricas da rede, como fica claro nos gráficos da seção de 

resultados. Porem, ainda assim, os impactos na operação da 

rede de distribuição foram pouco expressivos.    
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O método pode ser utilizado para estudos de 

gerenciamento da demanda em um contexto de Redes 

Inteligentes. No entanto, será necessária a incorporação de 

novos sistemas com perfil de consumo diferentes do perfil 

comercial, o que poderá ser realizado em trabalhos futuros.    
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