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O setor elétrico passou por uma transformação?
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Hidráulica Térmica Eólica Intercâmbio

Atendimento da carga do Nordeste

2005-2006 2015-2016

Fonte: elaboração própria com dados do ONS
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Quais os desafios?
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 Prover o Operador de mais recursos para operar um 

Sistema cada vez mais complexo;

 Aumentar a confiabilidade do Sistema;

 Reduzir custos operacionais e de expansão

(racionalidade econômica);



Reação da demanda - Conceituação
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“Alteração no padrão de consumo dos usuários no

tempo e no espaço como resposta para algum estímulo

(aumento de preço, incentivo financeiro, pacto social,

persuação e etc..)”



Reação da Demanda – Marco Legal
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Lei nº 10.848/2004:

Art. 1º A comercialização de energia elétrica entre (...)

§ 4º Na operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, serão considerados:

I - a otimização do uso dos recursos eletroenergéticos para atender aos requisitos da carga, 

considerando as condições técnicas e econômicas para o despacho de usinas e de cargas 

que se habilitem como interruptíveis; 

§ 10. As regras de comercialização deverão prever o pagamento de encargo para cobertura 

dos custos dos serviços do sistema, inclusive os serviços ancilares, prestados aos usuários 

do SIN, que compreenderão, entre outros: 

V - a operação dos geradores como compensadores síncronos, a regulação da tensão e 

os esquemas de corte de geração e de alívio de cargas;

(Redação dada pela Lei nº 13.360/2016)



Tipos de Reação da demanda
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Incentivos

Controle direto da carga

Carga interruptível

Leilões de redução

Mercados de capacidade

Serviços Ancilares

Preços

Tarifação em Tempo Real

Tarifação de ponta

Período de Uso



Reação da demanda – O que existe no Brasil?
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Modalidades tarifárias azul e verde (alta tensão);

Tarifa branca (baixa tensão);

Bandeiras Tarifárias (sinalização para os consumidores 

sobre a situação do atendimento);



Tipos de Reação da demanda
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Incentivos

Controle direto da carga

Carga interruptível

Leilões de redução

Mercados de capacidade

Serviços Ancilares

Preços

Tarifação em Tempo Real

Tarifação de ponta

Período de Uso

“Estudo do CEEEP indica ser o meio mais
direto e eficaz mecanismo de reação da
demanda”*

* Center for Energy, Economic and Environmental Policy



O consumo industrial responde a preço no Brasil?
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Consumo dos Consumidores Livres x PLDmédio

Fonte: elaboração própria com dados da CCEE



O Programa Piloto - Reação da Demanda
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Incentivos

Controle direto da carga

Carga interruptível

Leilões de redução

Mercados de capacidade

Serviços Ancilares

Preços

Tarifação em Tempo Real

Tarifação de ponta

Período de Uso



Programa Piloto – Reação da Demanda
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 Proposta da ABRACE e do ONS;

 Previsão para o 2º semestre;

 O incentivo financeiro calculado como parte do encargo por

Garantia Energética que seria suportado pelos Consumidores

(Livres e Cativos)
 O consumidor ofertante recebe = 𝜕 ∗ 𝐶𝑉𝑈 − 𝑃𝐿𝐷
 O consumidor ofertante liquida o contrato que suportaria a energia não

consumida pelo valor do PLD.

 Os consumidores livres e cativos deixarão de pagar parte do 

Encargo 1 − 𝜕 ∗ 𝐶𝑉𝑈 − 𝑃𝐿𝐷



Despacho por segurança energética
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Fonte: elaboração própria com dados da CCEE
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Programa Piloto – Detalhamento
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 Dois produtos (Day-ahead e intraday);
 Montante da oferta de redução (MW);

 Quantidade máxima de horas de duração da redução (horas);

 Antecedência minima do Aviso de Redução (AR);

 Número máximo de reduções no período “contratado”;

 Intervalo mínimo entre reduções consecutivas (horas);

 Preço da redução (R$ / MWh)

 Necessidade de assinatura de um Contrato de prestação de

serviços (ancilares) com o ONS;

 Procedimentos operacionais específico;

 Programa com prazo limitado (12 ou 18 meses);



Programa Piloto – Detalhamento
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 Definição do baseline;

 Não haverá representação nos modelos de planejamento,

programação da operação e formação do preço de curto prazo;

 Discussão sobre a remuneração de Receita Fixa;



Reação da demanda – outras iniciativas
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 Maior granularidade nos preços do mercado de curto prazo;

 Desenvolvimento de nova ferramenta para o planejamento,

programação da operação e formação do PLD;



Considerações finais

16

 As idéias para o setor elétrico são construídas pelos

próprios agentes do mercado;

 A regulação não pode se constituir como barreira para

qualquer tipo de inovação;


