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RESUMO

As recorrentes crises energéticas, aliado com o aumento da preocupação ambiental

e dos valores cobrados pelas distribuidoras de energia tem impulsionado o uso de

fontes de energia renováveis, no modelo de geração distribuída, ao redor do mundo.

Dentre essas fontes a que mais se destaca, é a solar fotovoltaica. Apesar dos

benefícios para os usuários destas tecnologias, quando utilizadas em larga escala,

podem causar impactos negativos na rede. A característica intermitente dessas

fontes requer eficientes estratégias de controle e monitoramento para assegurar a

estabilidade e a manutenção do balanço entre carga e geração em tempo real,

provocando a necessidade de investimento na modernização das redes, através da

incorporação de tecnologias de informação e comunicação, que se traduz no

conceito das redes elétricas inteligentes. Nesse contexto, o usuário final se torna

parte fundamental do sistema de energia, uma vez que seu comportamento varia de

gerador para consumidor. Portanto, desenvolver incentivos para este cliente atuar de

forma a auxiliar o sistema, através de ações de resposta à demanda, pode ser uma

solução viável técnica e economicamente, uma vez que reduz a necessidade de

altos investimentos para controle da rede. Desta forma, esta tese propõe um novo

esquema de preços dinâmicos para resposta à demanda com tarifas individualizadas

por perfil de consumo, visando beneficiar tanto os clientes quanto a concessionária.

O método proposto é baseado no algoritmo genético, e um novo operador chamado

agente mutagênico é proposto para melhorar o desempenho do algoritmo. As

simulações são realizadas com base em dados reais do Brasil. Os resultados são

avaliados considerando os efeitos da integração de fontes renováveis de energia e

comparados com outros dois modelos de tarifação atualmente adotadas pelas

concessionárias brasileiras: tarifa convencional e a tarifa branca. Os resultados da

simulação mostram que a tarifa dinâmica proposta traz benefícios tanto para as

concessionárias quanto para os consumidores.

Palavras-chave: Gerenciamento pelo Lado da Demanda, Resposta à Demanda,

Geração Distribuída, Energia solar fotovoltaica, Eficiência Energética.



ABSTRACT

The recurring energy crises, combined with the increase in environmental concerns

and the amounts charged by the utility, has boosted the use of renewable energy

sources, in the distributed generation model, around the world.

Among those sources that stand out most, is the photovoltaic solar. Despite the

benefits to users of these technologies, when used on a large scale, it could cause

negative impacts on the grid. The intermittent characteristic of these sources requires

efficient control and monitoring strategies to ensure the stability and maintenance of

the balance between load and generation in real time, causing the need for

investment in the modernization of networks, through the incorporation of information

and communication technologies that translates into the concept of smart grids. In

this context, end use becomes a fundamental part of the power system, since its

behavior varies from generator to consumer. Therefore, developing incentives for this

customer to assist the system through demand response actions can be a technically

and economically viable solution since it reduces the need for high investments to

control the network. Thus, this thesis proposes a novel dynamic pricing scheme for

demand response with individualized tariffs by consumption profile, aiming to benefit

both customers and utility. The proposed method is based on the genetic algorithm,

and a novel operator called mutagenic agent is proposed to improve algorithm

performance. The demand response model is set by using price elasticity theory, and

simulations are conducted based on elasticity, demand, and photovoltaic generation

data from Brazil. Results are evaluated considering the integration effects of

renewable energy sources and compared with other two pricing strategies currently

adopted by Brazilian utilities: flat tariff and time-of-use tariff. Simulation results show

the proposed dynamic tariff brings benefits to both utilities and consumers. It reduces

the peak load and average cost of electricity and increases utility profit and load

factor without the undesirable rebound effect.

Keywords: Demand side management, Demand Response, Distributed Generation,

Photovoltaic solar energy, Energy Efficiency.
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1 INTRODUÇÃO

Após várias décadas de estagnação tecnológica, os sistemas de energia

elétrica têm sofrido mudanças significativas tanto na tecnologia utilizada, quanto em

sua concepção estrutural. Essa evolução ocorreu a partir da intensa integração das

áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em todos os âmbitos que

compõem estes sistemas, englobando a geração, transmissão e distribuição,

chegando até o consumidor final.

As mudanças foram necessárias devido ao emprego de novos elementos

na rede, destacando-se as fontes de energias renováveis, os sistemas de

armazenamento de energia e os veículos elétricos. Com essas novas tecnologias

tornou-se necessário o desenvolvimento de dispositivos inteligentes capacitados

para medir, controlar, adquirir dados e comunicar, tornando viável a operação de

sistemas mais complexos. A materialização dessas transformações nos sistemas de

energia é identificada com o conceito de Redes Elétricas Inteligentes (REI, do inglês

Smart Grids).

A REI visa utilizar a energia elétrica de forma mais eficiente, segura,

confiável, produtiva e sustentável. Segundo Gellings (2009), uma rede elétrica

inteligente é aquela que utiliza sensores, comunicações, habilidades computacionais

e controle para integrar de forma inteligente diversas tecnologias. Um exemplo é a

geração distribuída (GD) que objetiva melhorar a funcionalidade total do sistema de

energia elétrica. A Figura 1 mostra a evolução percebida e esperada para as redes

de energia.
Figura 1– Evolução das redes de energia

Fonte: SIEBERT, 2013.
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Com a implantação de uma REI, torna-se viável a interação e

coordenação entre os diversos agentes do mercado de energia – geradores,

operadores de rede, clientes etc. Isto torna o consumidor parte fundamental do

funcionamento e controle da rede elétrica. Para Falcão (2009), a REI também

possibilita:

 Acomodar novas opções de geração e armazenamento;

 Habilitar novos produtos e serviços na rede de energia;

 Antecipar e responder a perturbações do sistema, se autorrecuperando
e operando de forma mais resiliente contra desastres naturais;

 Promover a eficiência e a qualidade de energia através da otimização
dos recursos;

 Contribuir para a redução do impacto ambiental do sistema gerador de
eletricidade, e das perdas, uma vez, que favorece a utilização de fontes
de energia renováveis no modelo de geração distribuída.

Além do descrito acima, a REI permite o desenvolvimento de técnicas de

gerenciamento pelo lado da demanda (GLD), principalmente dos programas de

resposta à demanda (RD, do inglês Demand Response – DR). O tema já vem sendo

discutido desde meados de 1980, mas somente com o advento das redes

inteligentes é que passou a ser mais efetivo (CHAN et al., 2012). Os programas de

RD são ferramentas inovadoras, eficientes, econômicas e sustentáveis a serviço do

sistema elétrico.

O objetivo é tornar a demanda mais flexível, permitindo que os

consumidores adaptem seu consumo, conforme a oferta de energia. Para isso, as

concessionárias de energia devem aplicar o uso de sinais, que são comumente

mudanças na tarifa de energia, para influenciar o momento e/ou o nível da demanda,

em resposta a condições de fornecimento, de geração, questões ambientais,

sistêmicas, econômicas, entre outros.

Porém, para que estes programas sejam efetivos, as concessionárias

devem prevê de forma precisa, o comportamento de seus clientes frente a estes

sinais. Para isso é necessário adoção de modelos como o da elasticidade, que

simulam a sensibilidade dos consumidores a variação do preço da energia. Portanto
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o incentivo a pesquisas nessa área se torna primordial, antes da implementação

desses programas.

A chegada da REI trouxe, simultaneamente, novas oportunidades e

desafios para o GLD. Um exemplo é o fato de uma crescente parte do fornecimento

de energia ser proveniente de fontes renováveis intermitentes, o que pode colocar

em perigo a eficiência de métodos tradicionais de tarifação. Mecanismos de

atribuição de tarifas, que deverão ser muito mais dinâmicos, necessitarão considerar

a disponibilidade de um fornecimento de energia intermitente.

Em contrapartida, o avanço das tecnologias de informação para

configuração das redes inteligentes é uma clara oportunidade para aumentar o uso

de ações de GLD, considerando a possibilidade de acompanhar o balanço entre

oferta e demanda quase em tempo real. Além disso, abre oportunidade para

estratégias de “deslocamento de cargas” inteligentes. Nela, as cargas operam

automaticamente, de acordo com as preferências do usuário e a disposição dos

preços das tarifas (SAFFRE e GEDGE, 2010).

1.1 MOTIVAÇÃO

Nos últimos vinte anos, o Brasil passou por duas grandes crises

energéticas. Ambas atribuídas basicamente a diminuição das chuvas e,

consequentemente, do nível dos reservatórios e da forte dependência da matriz

hidrelétrica, além da falta de planejamento e infraestrutura do setor elétrico. Na

primeira crise em 2001, para mitigar o problema, o governo impôs um corte de carga

a população. E para tentar evitar futuras crises dessa magnitude, foi adotada uma

política de diversificação da matriz energética, baseada na implementação de

termoelétricas e melhoria da infraestrutura, com a expansão de novas linhas de

transmissão pelo território nacional (BRASIL, 2002).

Porém, as medidas tomadas anteriormente se mostraram ineficazes, uma

vez que em 2015, quando a segunda grande crise estourou. Além do governo ter

que impor pelo racionamento de 20% no consumo de energia, sujeito ao pagamento

de multa em caso de descumprimento. O acionamento das termoelétricas aliada a

medidas políticas, fizeram com que os custos da tarifa de energia em algumas

regiões aumentassem em até 70% para os consumidores, gerando grande

insatisfação.
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Atualmente, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico

(ONS), apesar de o país passar pela pior crise hidrológica desde 1930, o

fornecimento também não será interrompido. Entre as ações em curso tomadas

destacam-se: a flexibilização das restrições hidráulicas dos aproveitamentos

localizados nas bacias dos rios São Francisco e Paraná; aumento da geração

térmica e da garantia do suprimento de combustível para essas usinas; importação

de energia da Argentina e do Uruguai, além de campanha de uso consciente da

água e da energia (ONS, 2021).

Apesar do aumento da diversidade da matriz energética, com inclusão da

geração distribuída e o aparecimento das redes elétricas inteligentes, ainda se

observa a tentativa de remediar os mesmos problemas com as mesmas medidas,

tomando como base somente o lado da oferta. Diante dessa realidade, a utilização

de novas estratégias baseadas no lado da demanda podem ser uma possível

solução para reduzir perdas, mediante o uso mais eficiente da energia, ao mesmo

tempo que trazem benefícios econômicos para os agentes envolvidos.

A partir da simulação de cenários estratégicos e reais, espera-se que a

adoção da técnica proposta permita um ponto de vista diferente do problema, para

fins de planejamento do sistema, e seja capaz de proporcionar soluções de melhor

qualidade e mais duradouras. Estudos referentes a esses temas são propícios,

devido seus importantes papéis no impacto sobre a população. Em Barbose,

Goldman e Neenan (2004), por exemplo, são apresentados diversos casos de

implementação de tarifas dinâmicas nos EUA, onde os participantes do programa

conseguiram atingir reduções nos custos de energia.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Propor um esquema de precificação dinâmica inteligente, personalizada

para o perfil de consumo de cada alimentador, visando produzir benefícios para

todos os participantes do sistema (concessionária e clientes), projetando um futuro

com alta penetração da GD e seus impactos.
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1.2.2 Objetivos Específicos

Para o objetivo ser alcançado foram criados objetivos específicos, que

mostram a originalidade e contribuições do trabalho, sendo:

 Avaliar a literatura especializada referente a tarifação dinâmica,
identificando modelos emergentes de uso e lacunas nas pesquisas
relacionadas;

 Avaliar, à luz do planejamento, o impacto da tarifação dinâmica na
curva de carga de uma rede de distribuição teste;

 Arquitetar tarifas individualizadas de preço de energia de acordo com o
perfil de consumo e com base no conceito de elasticidade do preço da
energia;

 Realizar testes utilizando dados de elasticidade, demanda e geração
fotovoltaica do Brasil;

 Desenvolver uma metodologia que beneficie tanto a concessionária
quanto os clientes;

 Considerar a variabilidade do consumo diário de energia para cada
domicílio, ao contrário da premissa adotada em outros estudos, que
adotam o consumo de energia diário dos clientes constante.

 Modelar o sistema teste nas simulações por meio da análise do fluxo
de potência, com a ajuda do software MATPOWER;

 Propor um novo operador para o algoritmo genético chamado agente
mutagênico, especificamente desenvolvido para o problema de tarifação
dinâmica;

 Analisar e comparar os resultados gerados, considerando o(s)
cenário(s) proposto(s) versus o modelo atualmente existente;

 Conjecturar um cenário com alta penetração de GD e verificar a
adaptabilidade do sistema ao novo perfil estabelecido.
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1.3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão da literatura visa expor alguns conceitos e informações

necessários para compreensão do algoritmo proposto nesta tese de doutorado.Logo,

serão apresentados alguns autores e seus trabalhos relevantes nesse meio.

Um esquema prático de preços é proposto por Yang et al. (2018) para

encorajar diferentes consumidores a participar nos programas de resposta à

demanda, fornecendo-lhes uma lista de planos de preços. Primeiro, um algoritmo de

classificação é empregado para dividir os consumidores em diferentes categorias

com base em suas informações individuais, como custo marginal, limite superior de

ajuste de carga e coeficiente de elasticidade. Posteriormente, sob a perspectiva da

entidade de serviço de carga, um modelo de precificação é formulado como um

problema de programação não linear, visando minimizar o custo total da operação.

Em Lu, Hong e Zhang (2018) é desenvolvido um algoritmo de tarifa

dinâmica, para ações de resposta a demanda e gerenciamento de energia em um

ambiente de mercado de energia, considerando o fornecedor e o consumidor. É

utilizada uma estratégia de aprendizado reforçado para ilustrar as diferentes

decisões que o algoritmo deve tomar em relação ao mercado, o método Q-Learning.

As simulações mostraram que o algoritmo proposto pode promover tanto aumento

do lucro por parte do provedor, quanto por parte do consumidor final.

Wang, Bi e Zhang (2018) consideram em seu trabalho um esquema de

resposta à demanda que maximiza o lucro de uma carga de energia no mercado de

eletricidade em tempo real. Métodos como o processo de decisão de Markov e

algoritmo de geração de linha de aproximação quadrática (GLAQ) foram utilizados.

Os resultados da simulação mostraram que o GLAQ tem um bom desempenho e

traz benefícios como redução no desequilíbrio oferta-demanda em tempo real e

redução nas contas de energia elétrica de outros participantes do mercado.

Palacios, Samper e Vargas (2019) propõe um método de precificação

dinâmica focado em maximizar a economia e o bem-estar social, tanto dos

operadores de sistemas de distribuição quanto dos clientes, considerando restrições

na rede. Os resultados são testados em um alimentador de teste radial com

geradores e baterias fotovoltaicas (PV), agendando cargas flexíveis. Ambos os

estudos assumem o agendamento automatizado de cargas, que requer

equipamentos modernos capazes de receber sinais de preços da concessionária
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para otimizar o uso de energia do consumidor em um ambiente considerando a REI

totalmente operacional, realidade distante em países subdesenvolvidos como o

Brasil.

Em Fazaa (2019) duas técnicas dinâmicas de preços são propostas para

minimizar o custo de geração ou maximizar o lucro da concessionária, usando o

algoritmo de otimização por enxame de partículas (PSO). Neste artigo, os autores

desenvolveram um modelo baseado na lógica Fuzzy, para prever a resposta do

cliente às mudanças nos preços da eletricidade. No entanto, eles não consideram

tarifas individualizadas de acordo com o comportamento do cliente e não

proporcionam benefícios econômicos para ambos, concessionária e cliente.

Um novo algoritmo de resposta à demanda baseado em incentivos em

tempo real para sistemas de redes inteligentes, com aprendizado por reforço e rede

neural profunda, é proposto por Lu e Hong (2019). O objetivo é ajudar o provedor a

comprar energia de seus clientes para equilibrar as flutuações de energia e melhorar

a confiabilidade da rede. Os resultados mostraram vantagens para os provedores de

serviços e para os clientes, porque o algoritmo incentiva a participação do lado da

demanda, promove a lucratividade dos provedores de serviços e dos clientes e

melhora a confiabilidade do sistema, equilibrando os recursos de energia.

O estudo de Luo et al. (2019) propõe um sistema de recompensa

personalizado (SRP) para usuários residenciais, baseado na técnica de filtragem

colaborativa. Planos de varejo são filtrados para o usuário de destino, extraindo as

preferências dos usuários semelhantes nos planos. Experimentos são realizados

para validar o SRP proposto.

Em Rasheed et al. (2020) é proposto um esquema dinâmico de preços

para minimizar o custo médio da energia e minimizar picos através do agendamento

de cargas programadas. A proposta utiliza preços individualizados para cada usuário

e avalia os resultados considerando a integração de fontes de energia renovável.

O trabalho de Taherian et al. (2021) propõe preços dinâmicos para

maximizar o lucro obtido pelo provedor de energia elétrica de varejo e considera

tipos mistos de clientes com comportamentos diferentes. No entanto, ele assume

que os clientes têm medidores inteligentes com um sistema de gerenciamento de

energia residencial incorporado e favorece apenas os interesses da concessionária.

Tanga, Wanga e Li (2019) propõe uma estratégia baseada na teoria dos

jogos e no equilíbrio de Nash para gerar uma tarifa de eletricidade única para todos
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os clientes, otimizando a interação entre o utilitário e os consumidores. O objetivo é

maximizar o lucro da concessionária, reduzir a flutuação da demanda e minimizar a

conta de luz do consumidor. No entanto, os autores propõem uma tarifa única para

todos os clientes e assumem que a carga pode ser agendada automaticamente.

Jordehi (2019) apresenta uma revisão da literatura sobre resposta à

demanda, abordando diferentes modos desta temática ser formulada como um

problema de otimização. Mesmo sendo um assunto bem explorado, o autor indica

algumas áreas precárias para serem realizadas pesquisas futuras. Assim, sugere

algumas propostas para trabalhos futuros de temas pouco explorados na literatura,

entre as quais se destacam:

 Formular o problema de RD de uma maneira mais realística (uso do
conceito de elasticidade);

 Explorar outros tipos de consumidores como comerciais e industriais,
visto que a maioria dos trabalhos utilizam somente consumidores
residenciais;

 Desenvolver estratégia para tarifação em tempo real do ponto de vista
da concessionária;

 Considerar veículos elétricos híbridos plug-in (PHEV) na otimização da
resposta à demanda para consumidores residenciais.

Apesar de programas de resposta à demanda serem bastante estudados,

existem algumas vertentes pouco exploradas. Poucos estudos abordam de maneira

mais real o problema, utilizando conceitos de elasticidade junto com tarifação. Além

disso, nestes estudos, grande parte dos artigos não considera a presença da

geração distribuída e priorizam o lado do consumidor.

Logo, nesta tese de doutorado serão consideradas essas particularidades,

bem como, serão considerados consumidores residenciais e comerciais, com tarifas

individualizadas programadas um dia a frente, para planejamento dos clientes. Em

uma estratégia ganha-ganha onde ambos, concessionária e clientes, sairão

beneficiados.

Ressalta-se que não é objetivo deste trabalho criar ou propor mudanças

no modelo tarifário atual, como em Santos (2008) e Fugimoto (2010), mas sim

atribuir variações entorno de um valor base, fornecido pela própria concessionária,
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com o intuito de melhorar aspectos técnicos da rede e trazer benefícios econômicos

tanto para consumidores quanto para as empresas de energia.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

Este texto é constituído de seis capítulos, com o intuito de proporcionar os

detalhes acerca da proposta desenvolvida.

O Capítulo 1 apresenta a problemática e justificativa deste trabalho, bem

como o objetivo proposto e contribuições, além de uma revisão bibliográfica acerca

do tema abordado.

O Capítulo 2 apresenta os conceitos de GLD que serão utilizados no

trabalho, com foco em programas de resposta à demanda e suas vantagens. Além

disso, este capítulo também apresenta aspectos da geração distribuída.

O Capítulo 3 apresenta o conceito de redes elétricas inteligentes, as

estratégias de fornecimento de tarifas para controle da carga, assim como diferentes

modalidades tarifárias e o conceito de elasticidade.

No Capítulo 4 apresenta-se o método de otimização proposto, com

informações sobre a inteligência artificial utilizada através dos Algoritmos Genéticos,

a função objetivo, os dados e a modelagem do sistema utilizado.

No Capítulo 5 são apresentados os cenários utilizados para análise e os

resultados obtidos por meio das simulações computacionais. Por fim, no Capítulo 6

são expostas as conclusões.
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2 GERENCIAMENTO PELO LADO DA DEMANDA
O sistema elétrico atual é dimensionado para atender sempre o período

de maior demanda. Isso ocasiona um grave desperdício de energia, uma vez que o

armazenamento do excedente gerado em períodos de menor demanda não é viável

do ponto de vista econômico. Em um mundo onde os recursos energéticos estão

cada vez mais escassos e a necessidade por eficiência energética vem aumentando,

tal assunto se torna ainda mais importante.

Neste contexto, o GLD aparece como uma solução promissora. Gellings

(1985) define o termo como sendo o planejamento, a implementação e o

monitoramento de atividades por parte das concessionárias, cujo objetivo é a

mudança de comportamento do consumidor quanto ao seu uso de eletricidade.

Assim, podem ser produzidas as mudanças desejadas na curva de carga do sistema

elétrico.
Figura 2 – Alternativas para o gerenciamento pelo lado da demanda

Fonte: Adaptado de SIEBERT, 2013.

Os programas de GLD se apresentam como um modo de encorajar os

consumidores a implementar tecnologias, produtos, equipamentos e serviços que

tenham eficiência energética. De acordo com Siebert (2013), alguns conceitos

abordados nesse gerenciamento são: gerenciamento de carga, tarifas variáveis, uso
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racional de energia, substituição de combustíveis, aplicações energéticas

emergentes, eficiência energética e resposta à demanda. Esses itens podem ser

observados na Figura 2.

2.1 OBJETIVO DOS PROGRAMAS DE GLD

Na prática, o objetivo principal do gerenciamento pelo lado da demanda é

remodelar a curva de carga de um consumidor ou de vários consumidores. Desta

forma, influencia o padrão de consumo de determinado grupo de consumidores,

provocando uma utilização mais eficiente do sistema energético. Conforme Tabata,

Aoki e Siebert (2018) “são várias as técnicas de GLD, e dentro do contexto de

resposta à demanda, elas podem ser diretas ou indiretas”.

De modo direto, o controle da carga permite ao consumidor conhecer e

administrar o consumo de cargas na sua instalação, induzindo a racionalização do

consumo e redução da fatura de energia elétrica. Para Ghasemi et al. (2016) podem-

se utilizar seis técnicas distintas, ilustradas na Figura 3, onde o eixo x equivale ao

tempo e o eixo y equivale à potência. Em seguida, serão descritos os métodos para

gerenciamento de carga, segundo Gellings (1985) e Javaid et al. (2017).
Figura 3 – Técnicas de gerenciamento de carga

Fonte: Adaptado de GHASEMI et al., 2016.

Em (a) tem-se a estratégia de redução do pico (do inglês, Peak Clipping),

onde a concessionária de energia obtém o controle direto da carga do consumidor,

efetuando cortes de carga em horários de pico, quando julgar necessário.
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Normalmente, as empresas utilizam essa técnica somente em situações críticas.

Essa ação também pode ser utilizada para reduzir custos de operação e

dependência por combustíveis, referentes à geração de energia.

A técnica de preenchimento de vales (do inglês, Valley Filling), mostrado

em (b), é utilizada para diminuir a diferença entre o período de pico e o fora de pico.

Assim, amortiza a curva de carga do consumidor, melhorando seu fator de carga e,

consequentemente, reduzindo custos de energia. Seu efeito é especialmente

observado em períodos do ano onde o custo marginal supera o custo médio.

No deslocamento de carga (do inglês, Load Shifting), ilustrado em (c), é

estimulada a mudança de carga do horário de pico para períodos fora de pico. É o

método mais eficaz e mais utilizado para o gerenciamento de carga nas redes atuais

de fornecimento de energia. Para usá-la com melhor eficiência, sugere-se o

deslocamento de cargas de maior impacto no consumo, como o chuveiro elétrico,

por exemplo.

Na técnica de conservação estratégica (do inglês, Strategic

Conservation), visto em (d), são aplicados métodos de redução de demanda no lado

do cliente para obter formas de carga otimizadas. Nessa estratégia há a substituição

de aparelhos de uso final por modelos mais eficientes, com objetivo de reduzir a

curva de carga como todo. Entretanto, deve ser realizado um estudo para julgar se o

custo-benefício é válido, pois a utilização de aparelhos mais eficientes ocorrerá

naturalmente, com o decorrer do tempo.

Em (e) é apresentado o crescimento estratégico da carga (do inglês,

Strategic Load Growth) que traz mudança na curva de carga, por meio do

crescimento das vendas de energia, em geral. É estimulada pelas empresas de

energia, através do incentivo a substituição de equipamentos baseados em

combustíveis fosseis por elétricos (ex: veículos elétricos) e redução da tarifa. Se

houver uma demanda maior, as respostas diárias serão otimizadas por técnicas de

crescimento de carga (recursos de energia distribuída).

Por fim, (f) ilustra a técnica de curva de carga flexível (do inglês, Flexible

Load Shape) sendo uma relação entre concessionária e consumidor. Nela, o

consumidor aceita o controle de sua carga por meio de cortes, redução da qualidade

da energia fornecida ou a integração de sistemas de gerenciamento de energia com

forte restrição no uso de dispositivos, em troca de benefícios financeiros.
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O uso dessas técnicas apresenta como consequência a criação de um

sistema mais eficiente, proporcionando um aumento aparente na sua capacidade. O

GLD determina as várias atividades realizadas por uma concessionária de energia

elétrica e os consumidores, e usa os dados dessas atividades para regular a

quantidade e o tempo de consumo de energia (GHASEMI et al., 2016). Deste modo,

permite-se uma significativa economia que será passada ao consumidor como

potencial redução da conta de energia.

Além desse benefício, o GLD alivia cargas da rede nos horários de maior

demanda e otimiza o gerenciamento de interrupções, aumentando a qualidade e

confiabilidade do fornecimento aos consumidores. Por sua vez, o alívio de cargas da

rede promove potencial redução da emissão de poluentes e custos operacionais,

pois não necessita da utilização de termoelétricas a base de combustíveis fósseis.

Todo esse controle é realizado de modo direto pela concessionária: ela determina as

cargas a serem reduzidas ou indisponibilizadas, conforme especificações em um

contrato de interrupção com o consumidor. De modo indireto, a concessionária

especifica tarifas para grupos de consumidores (TABATA; AOKI; SIEBERT, 2018).

Ressalta-se que apenas atividades propostas pela concessionária,

visando alterar a demanda de seus clientes ou os dispositivos inseridos na

residência dos mesmos são consideradas ações de GLD. Logo, um consumidor que

deliberadamente procure se adequar a uma política de eficiência energética,

reduzindo seu consumo de energia, por exemplo, sem o conhecimento da

concessionária, não estaria vinculado a um programa de GLD.

2.2 RESPOSTA À DEMANDA

A resposta à demanda é uma metodologia de gerenciamento pelo lado da

demanda. Conforme Tabata, Aoki e Siebert (2018) as práticas de RD “provocam

alterações na demanda dos consumidores conforme as condições de geração de

energia”. Assim, permite-se que consumidores adaptem seu consumo, de acordo

com a oferta de energia. Para isso, as concessionárias de energia podem oferecer

incentivos aos seus clientes residenciais, como forma de compensar essa

flexibilidade no horário de consumo.

Outro método empregado é o uso de sinais para os clientes. Geralmente,

ocorre com mudanças na tarifa de energia, com a intenção de influenciar o momento
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e/ou o nível da demanda, em resposta a condições de fornecimento, geração,

questões ambientais, econômicas, entre outras. Para Muratori e Rizzoni (2016) esse

programa se prova efetivo quando desloca o consumo do horário de pico,

aumentando a eficiência e a estabilidade do sistema, reduzindo a necessidade de

investimentos na geração e trazendo diversos benefícios de caráter financeiro e

ambiental.

Os programas de RD são amplamente divididos em duas categorias:

Resposta à Demanda com Base em Incentivos (RDBI, do inglês, incentive-based) e

Resposta à Demanda com base em Tarifas (RDBT, do inglês, price-based)

(JORDEHI, 2019; LU e HONG, 2019). Esses programas podem ajudar um sistema

de energia a aumentar sua confiabilidade. A Figura 4 apresenta um esquema de

suas classificações. Cada categoria descrita a seguir, será baseada em Albadi e El-

Saadany (2008), Tabata, Aoki e Siebert (2018) e Jordehi (2019).

Segundo Tabata, Aoki e Siebert (2018), a RDBI oferta “incentivos

financeiros para os consumidores reduzirem o consumo de eletricidade em períodos

de sobrecarga ou necessidade do sistema elétrico”. Essa categoria é subdivida em

clássica e relacionada ao mercado. No método clássico, os clientes participantes

recebem incentivos financeiros, usualmente na forma de créditos de energia ou

descontos na fatura por sua participação nos programas. Por sua vez, o método se

subdivide em dois:

 Programas de controle direto de carga: a concessionária possui a
permissão de remotamente desligar equipamentos dos clientes, tais como
condicionadores de ar e aquecedores de água, do tipo caldeira;

 Programas interruptivos: os clientes recebem incentivos para reduzirem
seu consumo a um nível pré-determinado em situações de necessidade
para a rede. Caso não o façam, os clientes podem sofrer penalidades.
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Figura 4 – Classificação da resposta à demanda

Fonte: Adaptado de ALBADI E EL-SAADANY, 2008.

No método relacionado ao mercado, os participantes são geralmente

compensados diretamente com dinheiro por sua performance, dependendo da

quantidade e do momento da redução exercida durante períodos críticos para o

sistema. É subdividido em quatro:

 Programas de leilões de redução de demanda: são normalmente

oferecidos a consumidores de grande escala. Em períodos de

contingências ou demandas de pico, os mesmos podem fazer uma oferta

para reduzir parte de seu consumo a um determinado preço de oferta;

 Resposta à demanda de emergência: remunera clientes por reduções
de energia medidas quando o sistema está em condições de emergência;
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 Programas de mercado de capacidade: são oferecidos a clientes que
podem fornecer reduções quando há contingências no sistema, sendo

dados avisos com um dia de antecedência;

 Programas de mercado de serviços ancilares: operam de modo similar
aos leilões de redução de demanda, porém com foco nos serviços

ancilares. Assim como em serviços ancilares tradicionais, a remuneração

pode ser fornecida separadamente para capacidade de reserva e para

provisão de energia.

No Estado de Minas Gerais, na cidade de Alfenas, pode ser encontrado

um exemplo de RDBI implantado como experiência. Neste caso, um controlador de

carga é instalado na residência do cliente, que desabilitava cargas de alta potência

no horário de ponta, sobretudo o chuveiro elétrico. Como incentivo, os clientes que

se dispusessem a fazer parte do programa recebem um desconto linear de 20%

sobre a tarifa total (CAMPOS, 2004).

Por outro lado, os autores Tabata, Aoki e Siebert (2018) definem que a

RDBT “tem como premissa promover mudanças no hábito de consumo de energia

elétrica dos consumidores com base em tarifas com valores diferenciados”. O

objetivo é adequar à curva de demanda a de oferta, oferecendo um alto preço nos

períodos de pico e preços mais baixos nos outros horários. Se a diferença de preço

entre os horários for significativa, os consumidores podem mudar consideravelmente

seu perfil de consumo e reduzir suas contas de energia.

Os diferentes valores tarifários podem ser estabelecidos com um dia ou

horas de antecedência ou em tempo real, cabendo aos consumidores reagirem

diante dessas flutuações no preço. Neste sentido, a RDBT categoriza os programas

tarifários em três tipos. A tarifa por horário de uso (do inglês, Time of Use – TOU)

é a mais simples, no qual o preço da eletricidade para os consumidores depende do

intervalo de tempo em que é usada. Os consumidores são severamente cobrados

pelo consumo de eletricidade no horário de pico, sendo induzidos a reduzir seu

consumo nesses momentos e a transferir suas cargas para horários fora de pico.

A tarifação por preço de pico crítico (do inglês, Critical Peak Pricing –

CPP) é similar à TOU, porém, com um valor muito mais elevado nos períodos de

pico “crítico”. Geralmente é utilizada quando há contingências na rede ou o custo da

geração está muito alto, sendo utilizado apenas por algumas horas por ano. Nessa
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categoria, existem ainda duas subdivisões:

 Tarifa para dias extremos (do inglês, Extreme Day Pricing – EDP): é

cobrado o valor da tarifa de pico crítico durante as 24 horas do dia. A

ocorrência dessa tarifa é geralmente desconhecida até o dia anterior a
sua aplicação;

 CPP para dia extremo (do inglês, Extreme Day CPP – ED-CPP): é
utilizado o modelo de CPP para dias extremos e um modelo de tarifa fixa
para os dias comuns.

A última classificação do RDBT é a tarifação em tempo real (do inglês,

Real Time Pricing – RTP), em que as tarifas seguem as variações do mercado de

energia. Diferente da TOU que possui bases fixas, nesse modelo, os consumidores

são avisados, dias ou horas antes, para as mudanças no perfil de cobrança. A

Figura 5 apresenta as três tarifas variáveis explícitas.

Na RDBT a mudança na curva de carga é feita voluntariamente pelo

cliente, não tendo ação direta do programa em dispositivos, por exemplo. Essa

característica permite ao consumidor, controle do seu padrão de consumo

garantindo o seu conforto. Além disso, possibilita a criação de novos tipos de

mercado, com a utilização de sistemas de armazenamento de energia e veículos

elétricos, onde o consumidor poderia armazenar energia da rede nesses

dispositivos, nos momentos em que estiver mais barata e vendê-la em outro

momento por um preço maior (JORDEHI, 2019).

Portanto, o sucesso do programa considera que o consumidor deve

entender e conhecer qual programa de RD ele está submetido. Assim, pode realizar

de modo efetivo, possíveis deslocamentos de carga para os períodos fora de pico. O

programa ainda favorece a difusão e uso da geração distribuída conectada à

infraestrutura atual de distribuição, que será discutida no próximo item.
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Figura 5 – Exemplo de tarifas variáveis: (a) TOU; (b) CPP; (c) RTP

(a) (b) (c)
Fonte: Adaptado de SIEBERT, 2013.

2.3 GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

Para Schutze (2015) considera-se como geração distribuída, “a produção

de energia elétrica proveniente de empreendimentos conectados diretamente no

sistema elétrico de distribuição do comprador”. O conceito surgiu devido

necessidade de mudanças no sistema elétrico de potência, tradicionalmente

centralizado. Logo, houve interesse pela integração de unidades de geração de

energia, utilizando fontes de energia de menor capacidade, conectadas a níveis de

tensão mais baixos e próximos ao consumidor, levando ao desenvolvimento do novo

modelo de geração descentralizada.

A GD propõe benefícios tanto ao consumidor final quanto para a

concessionária de energia e o gerador, sendo caracterizada como geração

descentralizada e localizada próxima aos centros de carga. Brasil (2017) apresenta

algumas vantagens para os diversos atores envolvidos:

 Redução dos impactos ambientais resultantes de emissões
atmosféricas;

 Possibilidade de melhorar a eficiência energética;

 A eletricidade gerada pela GD tem menor custo para o consumidor;

 Redução das perdas na transmissão e dos respectivos custos, e
adiamento no investimento para reforçar o sistema de transmissão;
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 Diminuição dos riscos de projeto, do capital utilizado e do tempo para
criação e funcionamento de novas centrais, devido suas pequenas

dimensões;

 Aumento da confiabilidade do suprimento aos consumidores próximos
à geração local, por adicionar fonte não sujeita a falhas na transmissão e
distribuição.

Apesar do conceito não definir o uso de energias renováveis para geração

distribuída, estas fontes são muito mais utilizadas do que as tradicionais a base de

combustíveis fosseis, por serem fontes limpas sem impacto ambiental. A

classificação da GD como micro e mini geração distribuída é determinada pelo limite

da potência instalada. Conforme Brasil (2021), em 2020, esse tipo de geração

atingiu 5.269 GWh com uma potência instalada de 4.673 MW.

Destaque para a energia solar fotovoltaica, que apresentou um aumento

de 137% em relação a 2019, como pode ser observado na Figura 6, sendo a

principal fonte de energia responsável por este aumento.
Figura 6 – Aumento das fontes renováveis na geração distribuída em 2020

Fonte: BRASIL, 2021.

Apesar disso, a matriz de geração de energia elétrica brasileira ainda é

predominantemente constituída por grandes usinas hidrelétricas com capacidade

instalada de 65,2%. Outras fontes de energia são eólicas (8,8%), biomassa (9,1%),

solar (1,7%) e nuclear (2,2%). A geração de combustíveis fósseis é composta por

usinas de carvão, petróleo e gás, que representam 13% da capacidade instalada

total, como mostra a Figura 7, a seguir.

Neste contexto, para atender o aumento da demanda de eletricidade nos

próximos anos é esperado o crescimento significativo da geração distribuída

proveniente de fontes renováveis de energia. Apesar da vasta gama de tecnologias

limpas existentes, aquelas que têm recebido maior incentivo governamental são
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solar fotovoltaica, eólica e biomassa, juntamente com a cogeração (BRASIL, 2021).

O Brasil possui um grande potencial de irradiação solar, sendo indicado para

estudos na área de fotovoltaicos.
Figura 7 – Matriz energética brasileira em 2020

Fonte: BRASIL, 2021.

Um sistema de geração fotovoltaica é composto basicamente por módulos

fotovoltaicos, controladores de carga e inversores interativos, sendo uma tecnologia

silenciosa, limpa e renovável. As células fotovoltaicas são as responsáveis por

converter a energia luminosa do sol em energia elétrica pelo princípio do efeito

fotoelétrico, enquanto os inversores fazem a conversão da energia em corrente

contínua, advinda dos módulos, para energia em corrente alternada, própria para o

uso local.

No Brasil, o alto custo com energia elétrica favorece a disseminação

dessa tecnologia, compensando umas das barreiras iniciais para sua adesão que é o

elevado investimento inicial. Por outro lado, é importante ressaltar que a inserção da

GD no sistema elétrico, pode trazer diversas consequências, principalmente ao se

considerar que sua presença pode alterar o sentido convencional do fluxo de

potência na rede, da geração principal para a carga.

Consequentemente, ocorrem alterações na rede que devem ser

estudadas. Estas alterações podem ser manifestadas com influência positiva ou

negativa, dependendo das características da GD e de operação do sistema. A seguir
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serão apresentados alguns impactos ocasionados pela instalação da geração

distribuída em sistemas de potência.

2.3.1 Perfil de tensão da rede

Usualmente, a instalação de unidades de geração distribuída tem como

consequência um aumento nas magnitudes das tensões nodais do sistema

(JENKINS et al., 2000). A elevação do perfil de tensão do sistema é mais intensa

conforme aumenta-se o nível de penetração da geração distribuída, podendo

provocar a violação do limite superior de tensão na rede, sobretudo quando o

sistema se encontra operando em condição de carga leve.

2.3.2 Perdas Ativas

O fluxo de potência através de algum dispositivo elétrico, como um

condutor, produz certa quantidade de perdas elétricas devido à impedância do

dispositivo. Essas perdas são resultadas do efeito Joule e podem ser medidas e

minimizadas através de uma engenharia adequada.

A conexão da GD na rede tem impacto nas perdas ativas, que podem

diminuir ou aumentar dependendo de fatores como: localização da unidade de

geração, relação entre a quantidade de potência gerada e da quantidade de potência

requerida pela carga nesse ponto, e topologia da rede.

2.3.3 Afundamento de tensão

Os afundamentos de tensão nas barras de um sistema podem ser

ocasionados por diversos motivos, sendo um deles a ocorrência de curtos-circuitos

desequilibrados na rede. A presença de uma geração distribuída influencia a

magnitude e duração dos afundamentos de tensão, devido aos níveis de curto-

circuito da rede serem alterados, além do comportamento dinâmico pela troca de

potência reativa entre o gerador e o sistema. Assim, faz-se importante avaliar os

impactos ocasionados pela conexão da geração distribuída nos afundamentos de

tensão, visando minimizar os impactos negativos no sistema.
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2.3.4 Distorções harmônicas

No caso de distorções harmônicas, a tensão e/ou a corrente passam a

não apresentar mais formas de onda puramente senoidais. A nova forma de onda

passa a ser representada como uma soma de várias ondas senoidais com diferentes

magnitudes, fases e com frequências múltiplas da frequência nominal.

A geração distribuída pode ser uma fonte de harmônicos para a rede. Os

harmônicos podem ser produzidos tanto a partir da própria unidade de geração

(gerador síncrono) ou a partir de equipamentos de eletrônica de potência como

inversores (NICOLOTTI, DA SILVA e JORGE, 2011).

Os efeitos da distorção harmônica no sistema de energia elétrica podem

ser diversos. Os principais e mais conhecidos são: probabilidade elevada da

ocorrência de ressonâncias no sistema, sobrecarga do neutro em sistemas trifásicos,

sobreaquecimento de cabos e equipamentos, perda de eficiência de máquinas

elétricas, interferência eletromagnética com sistemas de comunicação e disparos de

chaves de proteções térmicas.

2.3.5 Nível de curto-circuito

A conexão da geração distribuída altera os níveis de curto-circuito da

rede. A geração distribuída cria um aumento nas correntes de falta, quando

comparados com as condições normais em que a geração distribuída não está

instalada na rede. Assim, a inserção da GD na rede faz com que o sistema se

comporte de maneira diferente, obrigando uma revisão dos ajustes de proteção para

atender a todos os tipos de faltas e para evitar que os dispositivos de proteção

atuem de forma indevida (ACKERMANN e KNYAZKIN, 2002).

A maior parte dessas preocupações são diretamente relacionadas com o

balanço carga-geração e podem ser superadas ou mitigadas com as tecnologias

provenientes das Redes Elétricas Inteligentes, discutidas no Capítulo 3, a seguir.
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3 REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES E O USO DE TARIFAS DE ENERGIA
DINÂMICAS

Para enfrentar os novos desafios, as redes elétricas devem promover

suporte à inserção de fontes renováveis para produção de eletricidade. Além disso,

devem ser providas de inteligência para melhor gestão de seus ativos, melhor

desempenho na operação, redução de perdas técnicas e comerciais, e permitir

maior interação com os consumidores. Deste modo, essa nova concepção de rede

se transformará em um sistema inteligente, conhecido como redes elétricas

inteligentes.

As REI constituem um novo modelo, onde todos no sistema, desde a

geração até o consumidor estão envolvidos em sua operação. De acordo com

Alcântara, Silva e Geraldi (2013) isso ocorre devido a comunicação bidirecional, ou

seja, a informação flui tanto no sentido do sistema elétrico para os consumidores

quanto no sentido inverso, dos consumidores para a rede. Essa comunicação

proporciona a integração do consumidor à operação do sistema elétrico, diferente do

que ocorre no modelo tradicional.

A Figura 8 ilustra as principais diferenças entre a rede elétrica tradicional,

com fluxo de energia unidirecional, e a rede elétrica inteligente, com fluxos de

energia e comunicação em duas vias e com inclusão de novos conceitos, conforme

Lopes, Fernandes e Muchaluat-Saade (2015). Com o fluxo de energia unidirecional,

os consumidores são simples agentes passivos na cadeia produtiva da energia

elétrica.

Por razões tecnológicas, em alguns casos, e por razões econômicas, em

muitos outros, o mercado de energia elétrica está baseado em tarifas fixas e

limitações de informações em tempo real sobre gerenciamento da rede e da carga

(ALCÂNTARA, SILVA e GERALDI, 2013).

A rede atual tem dificuldades em acomodar as fontes de energia

variáveis, como a eólica e solar, cuja participação na produção global de energia têm

aumentado rapidamente nos últimos anos. Assim, a perspectiva é que as REI sejam

capazes de fazer melhor uso destes recursos energéticos. Portanto, seu

funcionamento requer adequada comunicação entre os equipamentos e um sistema

central capaz de analisar dados coletados da rede, como níveis de tensão e

corrente.
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Figura 8 – Comparação das redes elétricas tradicionais com as redes elétricas inteligentes

(a) Redes elétricas tradicionais

(b) Redes elétricas inteligentes

Fonte: LOPES, FERNANDES e MUCHALUAT-SAADE, 2015.

Toda essa infraestrutura é comumente descrita como um Sistema

Avançado de Medição. Com a modernização da TIC e o AMI, a resposta à demanda

tornou-se uma maneira eficiente de equilibrar os recursos energéticos. Assim,

aumenta-se a eficiência econômica de todo o sistema de energia (LU e HONG,

2019). A crescente aplicação de inteligência nos sistemas elétricos ocorre devido

necessidade de incorporar diferentes fontes de energia na rede – em especial fontes

geradoras descentralizadas, renováveis e intermitentes – e de introduzir novos

consumidores – como veículos elétricos.

Programas de RD dependem, principalmente, de ações por parte do

consumidor final de energia na modificação de seu padrão de consumo. Desta

forma, a arquitetura de informação e comunicação proposta pelas REI favorecem a

implementação desses programas, pois a infraestrutura necessária permite otimizar

a alteração do consumo do cliente. Entretanto, deve estar de acordo com o estado

da rede da concessionária para garantir benefícios para ambas as partes.
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Segundo a FERC (2018), com o AMI todos os participantes da rede

elétrica podem se comunicar de forma uni ou bidirecional, permitindo que todos

sejam capazes de tomar decisões e gerenciar a rede elétrica. Essa infraestrutura

envolve principalmente os seguintes itens:

 Sistemas de medição capazes de mensurar e armazenar dados úteis
em determinados intervalos de tempo, e fornecer dados para tomada de

decisão, tanto para o consumidor quanto para a concessionária. Esses
sistemas admitem a comunicação em duas vias (do inglês, two way

communications meters), enviando informações do comportamento e

estado da carga em tempo real, bem como, informando o consumidor

sobre seu padrão de consumo, facilitando sua participação no programa;

 Aparelhos que permitam ao consumidor ler, de forma amigável, as

informações necessárias para atuação deste dentro do programa de

resposta à demanda. Enquanto para a concessionária, há sistemas
capazes de obter dados em tempo real para analisar e aplicar ações

baseadas nessas informações.

Os métodos de resposta à demanda comumente empregados, incluem a

oferta de tarifas variáveis ao longo do dia. Estas refletem a natureza volátil dos

custos da eletricidade, a condição operacional da rede na presença de geração

distribuída ou os programas de incentivo da redução de carga em horários de pico

(FALCÃO, 2009; LU e HONG, 2019). No entanto, responder de forma manual as

alterações dos preços das tarifas, que pode variar consideravelmente ao longo do

dia, é praticamente inviável. Por isso, torna-se necessário automatizar a resposta do

consumidor, através de mecanismos que informem o usuário como proceder para

modificar sua demanda.

Com o avanço das tecnologias de medição inteligente, um sistema de

gerenciamento residencial de energia pode ser empregado para fornecer ao

consumidor as informações necessárias para mantê-lo consciente do seu padrão de

consumo (MALIK e RAVISHANKAR, 2016). Além disso, esses sistemas embarcam

dispositivos que se comunicam com o operador de rede, de modo que os sinais de

tarifa de energia são usados para definir as ações necessárias para reduzir ou

aumentar a demanda, caso necessário. Assim, é informado qual o melhor horário de
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utilização de equipamentos, principalmente os de maior consumo, permitindo maior

flexibilidade de uso em, por exemplo, máquinas de lavar, secadoras de roupa,

chuveiro elétrico, ar-condicionado etc.

É possível também, utilizar chaves controladas remotamente, através da

internet, por exemplo, que são instalados em equipamentos escolhidos pelo

consumidor pela sua flexibilidade de utilização (FALCÃO, 2009; FERC, 2018). Esses

módulos trocam sinais com o sistema de gerenciamento, ligando ou desligando o

aparelho controlado, de acordo com a necessidade em um dado período,

desligando-o em horários de pico. A Figura 9 mostra uma chave controladora de

carga para um ar-condicionado.
Figura 9 – Chave controladora de carga gerenciando um ar-condicionado

Fonte: EATON, 2018.

Gellings (2009) apresenta casos em que consumidores que pretendem

integrar programas de resposta à demanda investem em sistemas de controle, que

usam uma rede internet para trocar informações com a rede externa. A Figura 10

ilustra um diagrama que resume essa troca de informações entre o operador do

sistema e o usuário final. Através da internet, os “dispositivos inteligentes” recebem

sinais de um controlador que, por sua vez, recebe informação de tarifa de energia e

define o melhor padrão de consumo, de forma a obter o menor custo e,

consequentemente, responder as necessidades da rede elétrica.
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Figura 10 – Fluxos de potência, controle e informação através de uma infraestrutura avançada de
medição e comunicação

Fonte: Adaptado de CHAVALI, YANG e NEHORAI, 2014.

De acordo com Zaidi e Kupzog (2008) e Luo et al. (2019), dependendo

dos níveis de atuação desses sistemas de automação, os programas de resposta à

demanda (RD) podem ser divididos em:

 Resposta à demanda manual: representa a forma mais simples de

implementação de programas de RD. Consiste em desligar cargas de

forma manual, baseando-se em informações fornecidas pelo operador.

Logo, depende exclusivamente da ação humana, sendo muito difícil se

obter resultados eficazes. Não se enquadra no contexto de redes

inteligentes;

 Resposta à demanda semiautomática: consiste em uma programação

pré-estabelecida pelo usuário, normalmente fornecida por um programa

de gerenciamento de carga (do inglês, Home Energy Management

System – HEM) que se baseia em sinais externos de preço da tarifa de

energia. Neste nível, ainda não há automação associada;

 Resposta à demanda automática (Auto RD): refere-se a maciça

aplicação de sistemas de informação e comunicação que obtém dados

externos e então, programa uma estratégia de redução de carga sem

intervenção humana.

No contexto das REI, os mecanismos de atribuição de tarifas deverão ser

mais dinâmicos, considerando a disponibilidade de um fornecimento de energia

parcialmente imprevisível. O avanço das tecnologias também é uma boa

oportunidade para aumentar o uso de ações de GLD, uma vez que será possível
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acompanhar o balanço entre oferta e demanda quase que em tempo real. Portanto,

Saffre e Gedge (2010) indicam que há possiblidade de estratégias de “deslocamento

de cargas” de forma inteligente, com as cargas operando automaticamente de

acordo com as preferências do usuário e a disposição dos preços das tarifas de

energia, sendo relevante uma análise mais específica.

3.1SINAIS TARIFÁRIOS COMO FERRAMENTA DE OTIMIZAÇÃO DOS

SISTEMAS

Conforme abordado no Capítulo 2, sinais tarifários podem ser utilizados

pela concessionária de forma a refletir condições operacionais do estado da rede e

induzir os consumidores a alterarem seu perfil de consumo. Apesar disso, sua

utilização deve ser feita com cuidado. A questão tarifária não pode ser tratada

simplesmente como um problema estático de alocação de custo entre as unidades

consumidoras dos sistemas de distribuição, mas sim, como um sistema dinâmico,

que induz múltiplas reações no perfil das cargas da unidade consumidora a qual foi

submetida o sinal tarifário.

Desta forma, a carga do sistema de energia pode ser otimizada se forem

estabelecidas tarifas de eletricidade que induzam a dispersão da carga nos períodos

de maior demanda. Ao mesmo tempo, essas tarifas devem induzir a concentração

do consumo nos períodos de ociosidade do sistema (SANTOS, 2008). Os subtópicos

seguintes apresentam as diversas tarifas brasileiras.

3.1.1 Modalidades Tarifárias no Brasil

A tarifa de fornecimento de energia elétrica é fixada pela concessionária,

dando início à regulação por incentivos, onde as distribuidoras são incentivadas a se

tornarem mais eficientes. De acordo com Schutze (2015), a determinação da tarifa

passou, então, a considerar as características de cada área de concessão. Logo,

foram avaliados o número de consumidores, a densidade do mercado (quantidade

de energia distribuída a partir de uma determinada infraestrutura), os quilômetros da

rede de distribuição de cada empresa e o custo da energia comprada.

Os consumidores de energia elétrica podem ser divididos conforme a

finalidade da unidade consumidora, como residência, comércio, indústria e por nível
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de tensão no qual é feito o atendimento. A Agência Nacional de Energia Elétrica

(ANEEL, 2019) classifica os níveis de tensão como alta tensão (superior a 69 kV e

inferior a 230 kV), média tensão (superior a 1 kV e inferior a 69 kV) e baixa tensão

(igual ou inferior a 1 kV). Para os consumidores atendidos em baixa tensão, a tarifa é

cobrada somente em função do consumo de energia elétrica do período, não

existindo o preço para a potência.

A estrutura tarifária é caracterizada pela aplicação de tarifas diferenciadas

de consumo de energia elétrica e de demanda de potência, de acordo com o horário

de utilização durante o dia e com os períodos do ano. Para as horas do dia são

estabelecidos dois períodos, denominado postos tarifários. O posto tarifário “ponta”

corresponde a um período de três horas consecutivas, definidas pela distribuidora

local e aprovado pela ANEEL e o posto tarifário “fora de ponta” compreende as

demais horas dos dias úteis e às 24 horas dos sábados, domingos e feriados. As

tarifas no horário de ponta são mais elevadas do que no horário fora de ponta.

Para o ano, são estabelecidos dois períodos: período seco e o período

úmido. No período seco, a incidência de chuvas é menor e as tarifas são mais

elevadas devido ao aumento do custo de geração de energia, dadas a necessidade

de se usar geração térmica. Este tipo de geração é mais caro, porém necessária

para complementar a geração hidrelétrica, uma vez que com a redução das chuvas,

o nível de água nos reservatórios tende a diminuir. Já no período úmido o volume

pluviométrico é maior e as tarifas de energia são mais baratas.

A partir de 2015, esses sinais tarifários, caracterizados pelo período seco

(outono e inverno) e úmido (primavera e verão), foram substituídos pelo sistema de

Bandeiras Tarifárias, aplicados também aos consumidores de baixa tensão que

funcionam da seguinte forma: Bandeira Verde, onde a energia está disponível em

condições adequadas; Bandeira Amarela, onde pode haver risco de escassez no

médio prazo, e bandeira Vermelha, quando não há disponibilidade de águas nos

reservatórios e as usinas termelétricas devem ser acionadas.

Nesse contexto, é importante entender as diferenças entre as bandeiras

tarifárias e as tarifas propriamente ditas. As tarifas representam a maior parte da

conta de energia dos consumidores e dão cobertura para os custos envolvidos na

geração, transmissão e distribuição da energia elétrica, além dos encargos setoriais.

As bandeiras tarifárias, por sua vez, refletem os custos variáveis da geração de

energia elétrica.
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Segundo a ANEEL (2019) as modalidades tarifárias são um conjunto de

tarifas aplicáveis às componentes de consumo de energia elétrica e demanda de

potência ativas. A ANEEL considera as seguintes modalidades:

 Azul: aplicada às unidades consumidoras do grupo A, caracterizada
por tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica e de demanda de
potência, de acordo com as horas de utilização do dia;

 Verde: aplicada às unidades consumidoras do grupo A, caracterizada

por tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de acordo com

as horas de utilização do dia, assim como de uma única tarifa de

demanda de potência;

 Convencional Monômia: aplicada às unidades consumidoras do grupo

B, caracterizada por tarifas de consumo de energia elétrica,
independentemente das horas de utilização do dia; e

 Branca: aplicada às unidades consumidoras do grupo B, exceto para o

subgrupo B4 e para as subclasses Baixa Renda do subgrupo B1,

caracterizada por tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de

acordo com as horas de utilização do dia.

A Resolução Normativa no 414/2010 (ANEEL, 2019) indica que o grupo A

é constituído por unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual ou

superior a 2,3 kV ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em

tensão secundária. É caracterizado pela tarifa binômia e subdividido nos subgrupos:

a) A1 – Tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV;

b) A2 – Tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV;

c) A3 – Tensão de fornecimento de 69 kV;

d) A3a – Tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV;

e) A4 – Tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV;

f) AS – Tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, a partir de sistema

subterrâneo de distribuição.

Já o grupo B é composto por unidades consumidoras com fornecimento
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em tensão inferior a 2,3 kV, caracterizado pela tarifa monômia e subdividido nos

subgrupos:

a) B1 – Residencial;

b) B2 – Rural;

c) B3 – Demais classes;

d) B4 – Iluminação pública.

As tarifas cujos preços modificam conforme o intervalo de tempo são as

chamadas TOU (do inglês, time-of-use), apresentadas no Capítulo 2. Aqui,

abrangem as tarifas azul, verde e branca, sendo esta última a mais recente, criada

pela ANEEL com o intuito de motivar o gerenciamento pelo lado da demanda.

3.1.2 Tarifa Branca

A modalidade tarifária conhecida no Brasil como tarifa branca (Resolução

Normativa Aneel n°479/2012) é uma tarifa do tipo TOU, ou seja, caracteriza-se pela

variação do preço da energia elétrica conforme o dia e horário do consumo (ANEEL,

2019). Sua modalidade é opcional, podendo o consumidor optar por aderir ou não.

Além disso, o consumidor pode desistir da adesão a qualquer momento, caso não

tenha mais interesse.

Desde janeiro de 2019 a tarifa branca está disponível, para novas

ligações e consumidores com média mensal superior a 250 kWh. Assim, é oferecida

para o Grupo B, ao qual pertencem os consumidores residenciais, atendidos em

baixa tensão. Entretanto, não se aplica a consumidores residenciais classificados

como baixa renda, beneficiários de descontos previstos em Lei e à iluminação

pública (CGEE, 2013).

Seu uso é mais vantajoso quando o consumidor desloca seu consumo

para o período fora de ponta, pois maiores são os benefícios desta modalidade. A

tarifa branca é composta por três diferentes postos tarifários que variam de acordo

com o horário de consumo, durante os dias úteis da semana. Esses períodos são

estabelecidos pela ANEEL e são diferentes para cada distribuidora. A ANEEL (2019)

divide os três valores da seguinte forma:
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 Ponta: período de 3 horas consecutivas diárias, onde a “Ponta” é
diferente para cada concessionária e varia com o mercado e a região

atendida;

 Intermediária: período formado pela hora imediatamente anterior e pela
hora imediatamente posterior ao período de ponta, consistindo em 2 horas
por dia;

 Fora de ponta: período composto pelas 19 horas complementares aos
períodos de ponta e intermediário, assim como as 24 horas dos sábados,
domingos e feriados.

Se o consumidor adotar hábitos que priorizem o uso da energia fora do

período de ponta, diminuindo fortemente o consumo na ponta e no intermediário, a

opção pela tarifa branca oferece a oportunidade de reduzir o valor pago pela energia

consumida. Através de simulações baseadas nos hábitos de consumo e

equipamentos, o consumidor pode traçar seu perfil e comparar suas contas com a

aplicação das tarifas convencional e branca, de modo a escolher a mais vantajosa. A

Figura 11 mostra a estrutura da tarifa branca em comparação com a convencional.

A partir da compreensão do comportamento do cliente diante dos sinais

tarifários, é possível formular um problema que permita otimizar o resultado de

programas de RDBT. Um modo de tornar isso viável é através do uso de inteligência

computacional aplicada, que será discutida no Capítulo 4. Isso é de grande

importância, pois a concessionária não deseja perder receita desnecessariamente e,

ao mesmo tempo, quer se beneficiar de ações de RD. Logo, obtém uma operação

mais segura e confiável, maximiza a vida útil de equipamentos e evita sobrecarga de

alimentadores.
Figura 11 – Perfil das Modalidades Tarifárias em um dia útil

Fonte: Autor, (2022).
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3.2 ELASTICIDADE-PREÇO E ELASTICIDADE-PREÇO CRUZADA

Para que possa ser mensurado o impacto da aplicação de uma tarifa

diferenciada em determinada curva de carga de um alimentador, é preciso modelar o

comportamento da carga frente aos sinais de preço de energia elétrica (SANTOS,

2008). Ou seja, é necessário entender a correlação existente entre a variação

percentual de uma quantidade demandada de um bem (Δq), quando seu preço varia

percentualmente (Δp) a partir de um preço base. Esta modelagem é chamada de

elasticidade-preço e, assumido que todos os preços e quantidades são normalizados

em relação a um determinado ponto de equilíbrio (qo, po), pode ser definida

conforme Kirschen et al. (2000), através da Equação (1).

� = Δ�

Δ�
(1)

Segundo Galvis e Costa (2016), “a classificação da elasticidade-preço da

demanda é feita em relação ao módulo (sem sinal) do coeficiente ε, que em geral é

negativo”. Desta forma, existem três tipos diferentes de demanda:

� > 1 , ������� ��á�����
{0 < � < 1 , ������� ����á�����

= 1 ,

O grau de elasticidade de um bem varia de acordo com as preferências

do consumidor, sendo influenciadas por forças econômicas, sociais e psicológicas,

definindo seus desejos individuais. Logo, a demanda tende a ser mais elástica se o

bem for supérfluo, ou se o tempo de adaptação da demanda for longo, ou ainda se

existir grande quantidade de bens substitutos próximos. Assim, uma pequena

mudança de preço provoca grande variação na quantidade vendida. O contrário

ocorre com a demanda inelástica, quando uma mudança significativa de preço

provoca pouca, ou nenhuma mudança na quantidade vendida.

A partir deste conceito é possível estabelecer curvas de demandas, que

representam o comportamento do consumidor frente aos diferentes sinais tarifários.

Na Figura 12 é ilustrada uma curva de demanda típica, onde a demanda pela

maioria das commodities diminui à medida que seu preço aumenta.
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Figura 12 – Curva de demanda típica

Fonte: KIRSCHEN et al., 2000.

Ao contrário de outros tipos de commodities, onde a elasticidade reflete

apenas em quantidade de demanda, a demanda de eletricidade apresenta outro

comportamento. Ela mostra que a elasticidade da demanda muda inversamente com

o preço da eletricidade e mostra a elasticidade-preço cruzada, em que a demanda

pode depender dos preços vigentes em outros momentos (KIRSCHEN et al., 2000;

YU; YANG; RAHARDJA, 2012). Neste contexto, uma matriz elástica pode ser

definida como em (2).

∆�1 �1,1 �1,2 … �1,� ∆�1
(∆�

2
) = (

�2,1 �2,2 … �2,�) . (∆�
2
) (2)

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
∆�� ��,1 ��,2… ��,� ∆��

Os índices que variam de 1 a n são os vários “blocos” de elasticidade

durante o dia, que podem ser tanto horas quanto minutos. Neste trabalho, será

considerado n igual a 24, representando as 24 horas de um dia. Os elementos da

diagonal principal desta matriz representam a elasticidade-preço direta, e os

elementos fora da diagonal correspondem à elasticidade-preço cruzada. A

elasticidade-preço direta representa a reação do consumidor diante de variações de

preço que ocorrem na mesma hora. Enquanto a elasticidade-preço cruzada

representa a reação do consumidor diante de variações de preço em horas

diferentes.



50

Uma coluna dessa matriz indica como uma alteração no preço, durante

um único período, afeta a demanda durante todos os períodos. Assim, a demanda

por eletricidade por meio da aplicação de uma tarifa variável no tempo, em um

período k, e sua influência em outros períodos j, pode ser determinada por (3),

conforme Moghaddam, Abdollahi e Rashidinejad (2011).

�(�) = �0 . (1 +
,

. (�� − �0 =
1
�≠�

, . (�� − �0)) (3)

Onde:

q: nova curva de carga considerando o efeito de elasticidade;

q0: curva de carga de referência;

p: sinais de preço;

p0: sinal do preço de referência.

: coeficiente de elasticidade.

Por conta da escassez de dados e trabalhos na área, para garantir a

confiabilidade do modelo foram utilizados coeficientes de elasticidade mais

conservadores dos que os que foram encontrados na literatura recente. Os dados

utilizados foram adaptados dos trabalhos de Uhr, Chagas e Uhr (2019) e Dantas,

Costa e Silva (2016). A curva de carga é dividida em três períodos diferentes de

acordo com seu comportamento, ou seja, fora do pico, no pico médio e nos períodos

de pico, e os coeficientes são atribuídos de acordo com cada momento.
Tabela 1 – Coeficientes de Elasticidade direta e cruzada para diferentes tipos de consumidores

Consumo Pico Pico médio Fora pico
Residencial Pico −0,240 0,021 0,016

Pico médio 0,021 −0,210 0,013
Fora pico 0,016 0,013 −0,160

Comercial Pico −0,210 0,010 0,010
Pico médio 0,010 −0,100 0,010
Fora pico 0,010 0,010 −0,100

Fonte: Adaptado de UHR, CHAGAS e UHR, 2019; DANTAS, COSTA e SILVA, 2016.

O cálculo da elasticidade preço da demanda de energia torna problemas

de RD mais reais, representando a simultaneidade entre consumo e tarifa de energia

elétrica. Assim, esta tese aborda os impactos da aplicação de um sistema de

gerenciamento tarifário capaz de otimizar tarifas dinâmicas em clientes conectados a

alimentadores urbanos. A avaliação será realizada segundo a metodologia descrita

no Capítulo 4, a seguir.

) +∑
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4 METODOLOGIA E FORMULAÇÃO DA PROPOSTA

Em meio à crise energética que o país se encontra, fica cada vez mais

importante encontrar maneiras de minimizar perdas tornando o sistema mais

eficiente, evitando que medidas adotadas no passado, como campanhas invasivas

de corte de carga e racionamento, voltem a se repetir. Como uma possível solução

para este problema, esta tese de doutorado propõe alterar o perfil de carga do

sistema, através de ações de resposta à demanda com base em tarifas variáveis,

geradas por uma ferramenta de otimização meta-heurística baseada em Algoritmos

Genéticos (AG).

A Figura 13, a seguir, apresenta o fluxograma da metodologia aplicada

que inclui: os dados de entrada, a otimização via AG, a resposta a demanda e a

solução ótima. O método inicia criando, de forma aleatória, um conjunto (população)

de possíveis soluções (individuos) para o problema da tarifação dinâmica. A partir

disso, é simulado a resposta à demanda dos clientes através do conceito da

elasticidade em um horizonte de estudo de 24 horas. Com as novas curvas de

carga, o algoritmo avalia as melhores soluções de acordo com o objetivo proposto e

verifica se o critério de parada estabelecido foi atingido. Em caso de positivo, é

entregue a melhor solução, do contrário, uma nova população é criada e o processo

é repetido.
Figura 13 – Metodologia de resposta a demanda baseada em algoritmo genético

Fonte: Autor (2022).

Os detalhes da metodologia aplicada e a função objetivo proposta serão

apresentados a seguir, sendo detalhados seus significados práticos e as restrições
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impostas à ferramenta de otimização. Serão apresentados também o método de

otimização por Algoritmo Genético e o sistema teste utilizado.

4.1 FUNÇÃO OBJETIVO

Esta seção descreve a formulação matemática da metodologia proposta

para alcançar sinais de preços de eletricidade ideais aos clientes para cada hora do

dia, considerando o mercado futuro. Um problema de otimização multiobjetivo é

proposto com as seguintes metas:

(i) minimizar a flutuação da demanda de eletricidade (F1);

(ii) minimizar a redução total da carga (F2);

(iii) minimizar o custo médio da eletricidade (F3).

A função objetivo é formulada segundo (4), a seguir:

. = 1 1 + 2 2 + 3 3 (4)

O termo F1 representa flutuação da demanda que é o desvio entre a

demanda elétrica do sistema e a demanda média do sistema, sendo apresentado em

(5) e (6). Uma vez que o sistema elétrico de potência deve ser dimensionado para

sempre atender ao pico da demanda, minimizar esse parâmetro, busca ao mesmo

tempo diminuir o pico da demanda, postergando investimentos no setor, e reduzir o

desperdício de energia gerada nos momentos de baixo consumo.

1
�1= ∑√(�� − ���)2

=1 (5)

1�� =∑ ��,� , ��,� = ��,� − ���,� , ��� = ∑��
=1

=1 (6)

Onde:

Lt é a carga residual total no momento t, obtida em resposta a variação

da tarifa dinâmica proposta;
Lav é a carga média total para todo o horizonte de tempo de simulação T;



53

Lt,k é a carga residual local no tempo t e na barra k obtida em resposta à

tarifa dinâmica proposta;

pt,k é a carga local no tempo t e na barra k obtido em resposta à tarifa

dinâmica proposta;

PVt,k é a geração renovável no momento t e na barra k;

Nb é o número total de barras no sistema.

O termo F2 representa a redução total da carga e expressa o efeito da

precificação dinâmica na redução da demanda média total do sistema, como

mostrado em (7) e (8). A minimização de F2 promove soluções onde os

consumidores aumentam seu consumo médio após a aplicação dos preços

dinâmicos, gerando mais lucro para a concessionária.

Apesar de parecer paradoxal, dado o momento de crise instaurada, vale

ressaltar que este aumento não é arbitrário. A ideia é incentivar o aumento de

consumo em períodos nos quais existe desperdício de geração, e assim minimizar

essas perdas. Além disso, facilitar o aumento do consumo de energia,

principalmente em países subdesenvolvidos, está intimamente associado a

promover uma melhora na qualidade de vida para estes consumidores, uma vez que

as famílias podem fazer uso de equipamentos elétricos básicos, como chuveiros

elétricos, máquinas de lavar e ar-condicionado.
� �� −��

� = −∑ ( �) × 1002
=1 (7)

�� =∑ ��,�
=1 (8)

Onde:

Lot é a carga nominal total no tempo t;

Lot,k é a carga nominal local no momento t e na barra k.

O termo F3 representa o custo médio da eletricidade, que deve ser

minimizado para reduzir as contas de energia dos clientes, como mostrado em (9). É

importante mencionar que a melhoria geral do sistema deve ser alcançada

otimizando o preço da eletricidade e não tentando aumentar ou reduzir
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arbitrariamente.

1
�3= ∑∑���,�

=1 =1 (9)

Onde, Trt,k é a tarifa de eletricidade no momento t e na barra k.

Por fim, o problema de minimização proposto está sujeito a restrições de

igualdade e desigualdade do sistema. As restrições de igualdade representam as

equações de fluxo de energia não lineares, como mostrado em (10) e (11).

�� = �� ∑��(��������� + ���������) , ∀� = 1,2…��

�∈�
(10)

�� = �� ∑��(��������� − ���������) , ∀� = 1,2…��

�∈�
(11)

Onde, K é o conjunto de barras adjacentes a barra i (incluindo a própria),

Nb é o número total de barras no sistema de distribuição, Pi e Qi são as potências

ativa e reativa injetadas na barra i, Gij e Bij são, respectivamente, as partes reais e

imaginárias da matriz de admitância nodal.

As restrições de desigualdade representam os limites das magnitudes de

tensão nas barras, como mostrado em (12).

����≤ �� ≤ ����. (12)

Onde, Vimin e Vimax são, respectivamente, as tensões mínimas e máximas

permitidas, presumidamente sendo, respectivamente, 0,95 e 1,05 p.u nesta tese. É

importante mencionar que F1, F2 e F3 são normalizados em relação aos seus valores

básicos para evitar problemas de escala no processo de avaliação e otimização.

Nesta tese foram utilizados os pesos w1 = 0,25, w2 = 0,31 e w3 = 0,44.

4.2 OTIMIZAÇÃO POR ALGORITMO GENÉTICO

A otimização por algoritmo genético (AG) está inserida no conjunto de

métodos de otimização chamada meta-heurísticas populacionais (SEAN, 2014). Elas

são assim chamadas, pois fornecem um grupo (ou população) de soluções

candidatas para um determinado problema. Além disso, cada uma dessas possíveis

soluções pode interagir entre si influenciando umas nas outras.
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A maioria desses métodos tem sua inspiração em conceitos da biologia.

Os algoritmos que aliam os conceitos da biologia populacional, evolução natural e

genética são denominados de Algoritmos Evolutivos (AE). Dentre os AE’s mais

comuns pode-se citar os algoritmos genéticos.

O algoritmo genético é uma técnica de otimização inspirada na natureza,

baseada na teoria da evolução natural de Darwin. Possuí aplicações tanto na

indústria (VERLY, ARAUJO e PENIDO, 2016) e engenharia (ALMABSOUT et al.,

2020), como em métodos de busca para a resolução de problemas científicos,

incluindo genética populacional, inovação e evolução de estratégias em sistemas

econômicos, e até na evolução do comportamento coletivo em sistemas sociais

(MITCHELL e TAYLOR, 1999).

Nesse método, os indivíduos devem se adaptar ao seu ambiente com o

objetivo de sobreviver em um processo de desenvolvimento posterior. O AG opera

numa população de soluções potenciais, aplicando os princípios de sobrevivência do

indivíduo mais apto (processo de seleção natural), a fim de produzir cada vez

melhores aproximações da solução ótima.

Em cada nova geração, um novo conjunto de soluções é criado através

da reprodução dos indivíduos selecionados da geração anterior. Estes novos

indivíduos são avaliados e selecionados de acordo com seus níveis de aptidão no

domínio do problema. Esse processo cíclico leva à evolução de populações de

indivíduos que são melhor adaptados ao seu ambiente do que os indivíduos que os

deram origem. A Figura 14, apresenta o fluxograma do método descrito.

De acordo com Goldberg (1989), o AG foi desenvolvido por John Hollan,

seus colegas e seus alunos na Universidade de Michigan em 1960, com o objetivo

de abstrair e explicar rigorosamente, processos adaptativos naturais e, a partir disso,

projetar e simular softwares de sistemas artificiais fundamentados nesses processos

(SEAN, 2022). A implementação do AG envolve as seguintes etapas:
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Figura 14 – Fluxograma do Algoritmo Genético

Fonte: Adaptado de LINDEN, 2006.

4.2.1 Inicialização da População

Ao conjunto de soluções propostas é dado o nome de população (P). Esta

população é composta por i indivíduos (cromossomos) que apresentam n

características (genes) definidas. Um exemplo de população inicial é apresentado

em (13).

I1
�� = ( ⋮ ) (13)

I

No AG, assim como em outras meta-heurísticas de otimização, os

parâmetros de cada indivíduo são inicializados aleatoriamente, de acordo com as

características do problema, conferindo a estas ferramentas um caráter aleatório. A

cada iteração, esses parâmetros são modificados, através do processo

evolucionário. Codificar essas características em cromossomos é de suma

importância para a confiabilidade das respostas (LINDEN, 2006). Além disso, em

conjunto com a função de avaliação é o que atrela o AG ao problema a ser

solucionado.
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Nesta tese, a codificação adotada para cada cromossomo foi a

representação real1, onde cada indivíduo (I) é representado por uma matriz com Nb

linhas e h colunas, correspondentes à nova tarifa (t) de eletricidade desejada em
cada barra do sistema e a cada hora do dia. Esses elementos são as variáveis de
decisão do problema. Um exemplo de indivíduo é representado em (14):

���,ℎ = (
�1,1 ⋯ �1,ℎ
⋮ ⋱ ⋮ ) , � ∈ [0,25 1,70] (14)

���,1 ⋯ ���,ℎ

Após a criação da população, cada indivíduo é aplicado ao sistema teste

e através do conceito da elasticidade, novas curvas de carga são obtidas para cada

uma das possíveis soluções. Os impactos causados nas curvas de carga original do

sistema, em virtude das novas tarifas aplicadas, são avaliados pela função objetivo.

4.2.2 Seleção

A seleção é o procedimento que simula o mecanismo de seleção natural,

onde os indivíduos são selecionados com base em seu valor de aptidão determinada

pela função objetivo. Quanto maior a aptidão de um indivíduo, maior é a chance de

ele ser selecionado como progenitor da nova geração. Vale ressaltar que até o

menos apto dos indivíduos ainda deve possuir uma pequena chance de ser

selecionado.

Essa propriedade é importante, pois mesmo esses indivíduos de baixa

aptidão, ainda podem possuir características genéticas particulares, que se

passadas adiante, podem resultar em filhos excepcionais. Considere a situação da

Tabela 2.
Tabela 2 – Exemplo de indivíduo com baixa aptidão e genética particular

Indivíduo Avaliação Chance de seleção (%)
0001 1 1,61
0011 9 14,51
0100 16 25,81
0110 36 58,07

Fonte: Adaptado de LINDEN, 2006

1 Dependendo do problema pode-se adotar a codificação binária, de números naturais, ou inteira.
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Se somente fossem utilizados os dois melhores indivíduos para

reprodução da próxima geração, o indivíduo resultante dessa combinação nunca

seria melhor que 0110. Ou seja, para que ocorra um avanço evolucionário é

necessária uma característica genética encontrada no pior indivíduo, o número 1 na

primeira posição.

Na literatura existem diferentes formas de selecionar os progenitores. A

seguir serão apresentados os dois mais populares (WANG e SOBEY, 2019):

1) Método da seleção proporcional ou da roleta: Apresentada por John
Holland (HOLLAND, 1975), neste método é criada uma “roleta virtual”,

onde seu comprimento é a soma das aptidões normalizadas de cada

indivíduo da população. Logo, cada indivíduo ocupa uma área da roleta,

proporcional a sua aptidão. Em seguida, é gerado um número aleatório

entre zero (0) e um (1). Este número representará a posição ocupada pela

“agulha” da roleta.

2) Método de seleção por torneio: Possivelmente utilizado pela primeira
vez por Brindle (1980), este método extraí aleatoriamente t indivíduos da

população e seleciona o melhor entre esses. Repõe-se a população em

seguida e repete-se o processo. Normalmente é utilizado t=2, a essa

variável é atribuída o nome de ‘torneio’, a qual deu origem ao nome do

método (SEAN, 2014).

Nesta tese a adoção do método de seleção por torneio foi mais indicado,

devido a característica desse método. Por se tratar de um algoritmo de seleção não

paramétrico, ele independe dos valores de aptidão, isso significa que a opção é feita

entre melhor e pior, apenas considerando a ordem de classificação.

Por outro lado, na seleção via roleta a escolha depende da aptidão. Como

no problema em questão, constatou-se que com o passar das gerações, os

indivíduos ficavam com aptidões muito próximas, umas das outros, a seleção via

roleta se tornava pouco eficaz, pois todos tinham praticamente a mesma chance de

serem selecionados e a seleção se tornava quase aleatória.
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4.2.3 Cruzamento

Após a seleção dos pais ocorre o cruzamento (do inglês, crossover). O

crossover nada mais é que um operador genético utilizado para misturar e combinar

informações genéticas contidas nos pais para gerar novos filhos. Existem três

maneiras clássicas de realizar o cruzamento (SEAN, 2014), as quais serão descritas

a seguir:

 Cruzamento por um ponto de corte (One-Point crossover): Este é o
mais simples dentre os cruzamentos clássicos. Neste modelo é escolhido,

aleatoriamente, um ponto entre dois genes do cromossomo. Este ponto

de corte é o ponto de separação entre cada um dos genes que compõem

o material genético de cada pai. A metade à esquerda do ponto de corte

vai para um filho e a metade à direita vai para outro. A Figura 15-a mostra

um exemplo deste método.

 Cruzamento por dois pontos de corte (Two-Point crossover):
Similar ao cruzamento anterior, agora são adotados dois pontos de corte

ao invés de um. Neste modelo, o material genético transmitido aos filhos

será formado pela parte que fica fora dos pontos de corte e o conjunto

que fica entre os pontos de corte. O primeiro filho será então formado pela

parte do primeiro pai, fora dos pontos de corte, e pela parte do segundo

pai, entre os pontos de corte. Já o segundo filho será formado pelas

partes restantes. A Figura 15-b ilustra esse procedimento.

 Cruzamento uniforme (Uniform crossover): Neste modelo para cada
gene do cromossomo é sorteado um número, zero ou um. Se o sorteado

for um, o primeiro filho recebe o gene do primeiro pai, enquanto o

segundo filho, o gene do segundo pai. Por outro lado, se o sorteado for

zero, o primeiro filho recebe o gene do segundo pai, e o segundo filho

recebe o gene do primeiro pai. A Figura 15-c ilustra esse modelo.
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Figura 15 – Técnicas de cruzamento. a) Por um ponto de corte. (b)Por dois pontos de corte. c)
uniforme

Fonte: Autor (2022).

Os tipos e taxas de operadores genéticos têm uma influência significativa

no desempenho dos algoritmos, pois é importante encontrar um equilíbrio entre a

capacidade de exploração e explotação dos algoritmos, a fim de alcançar o ótimo

global (COLEY,1999). Exploração significa percorrer todo o espaço de busca da

função de forma mais abrangente possível, o que é impulsionado pelos operadores

de mutação e alguns mecanismos específicos de retenção de diversidade. Enquanto

a explotação é realizada pelo operador de cruzamento, que direciona a busca para a

solução ideal.

A maioria dos desenvolvimentos no campo da computação evolutiva se

concentra em aumentar a convergência do algoritmo (WANG e SOBEY, 2019).

Porém, dependendo da formulação do problema e do tipo de codificação genética

utilizada, os cruzamentos clássicos podem apresentar limitações. Por exemplo, na

presente tese utilizou-se o cruzamento por um ponto de corte. Neste cruzamento

ocorre permuta da informação genética dos pais, que para o presente problema,

representa as tarifas de energia a cada hora do dia. A Figura 16 ilustra a situação.
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Figura 16 – Exemplo de cruzamento utilizado na tese

P1 0,25 1,54 1,00 0,72 0,49 0,34
P2 0,30 1,05 0,70 0,49 0,25 1,70

F1 0,25 1,54 1,00 0,49 0,25 1,70
F2 0,30 1,05 0,70 0,72 0,49 0,34

Ponto de corte
Fonte: Autor (2022).

Observa-se que, nesse caso, os filhos nunca apresentariam um valor

tarifário diferente dos que foram gerados na população inicial, sendo otimizada

somente a alocação das tarifas nos postos horários. Como na formulação adotada a

solução depende tanto do valor atribuído a cada gene, quanto da posição dele no

cromossomo, o AG convencional se torna ineficiente em otimizar os valores das

tarifas.

Deste modo, o processo de geração de novos valores se daria somente

através do operador de mutação, que é um processo estocástico, lento e ocorre em

uma taxa muito pequena se comparada com o universo de soluções possíveis. Para

superar essa limitação, foi desenvolvido um novo operador genético chamado

Agente Mutagênico para atuar em complemento com o cruzamento convencional.

4.2.4 Agente Mutagênico

Uma vez que os filhos são formados apenas por uma permutação dos

cromossomos dos pais, as novas soluções sempre apresentarão os genes dos

progenitores, podendo ser modificados apenas pelo operador genético da mutação.

Ou seja, independente dos genes dos pais serem bons ou ruins, estes serão

transferidos para seus filhos via crossover por todas as gerações. Essa limitação é

superada com a aplicação do agente mutagênico.

Este operador é inspirado no novo método de edição de genes

CRISPR/Cas9 desenvolvido por Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna,

vencedoras do Prêmio Nobel de 2020 (NOBEL PRIZE, 2020). Esta ferramenta

genética permite que os cientistas modifiquem o DNA, cortando genes ruins e

substituindo-os por bons. Normalmente, é difícil mensurar a qualidade de um único
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gene presente no cromossomo, entretanto isso foi possível devido a formulação

adotada e o conhecimento empírico do problema em questão.

Na presente tese, um gene representa um valor tarifário e sua posição

dentro do cromossomo representa a hora e a posição da carga no sistema, onde

será aplicado este valor. Para classificá-los adotou-se que genes ruins são aqueles

que representam tarifas abaixo do valor cobrado atualmente (tarifa convencional),

em momentos em que o consumo de energia elétrica é superior ao valor médio

diário. Isso promove um aumento ainda maior no consumo de energia elétrica

durante este período de pico.

De forma análoga, um gene ruim também pode ser uma tarifa de

eletricidade acima da praticada atualmente, quando o consumo de energia elétrica é

inferior ao valor médio diário, promovendo uma redução no consumo de energia

elétrica durante este período fora do pico. Por outro lado, bons genes têm o

comportamento oposto. Na Figura 17, a seguir, os genes ruins podem ser

identificados pela hora em negrito.
Figura 17 – Exemplo de genes ruins.
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Sendo assim, o agente mutagênico identificará os genes ruins e os

substituirá por melhores. Esta substituição é representada por uma alteração do

gene atual ou com uma variação de 0,10, na direção que melhor satisfaça os

objetivos propostos, seja para mais ou menos, ou por um novo valor aleatório,

decidido por uma chance de 50%. Este agente é inserido na população a partir da

15a geração e segue uma progressão geométrica de razão 2.
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Dessa forma, há uma forte exploração do espaço de busca nas primeiras

gerações, visitando novas regiões e aumentando a diversidade populacional. E no

final do processo evolutivo, há mais explotação do espaço de busca, reduzindo a

necessidade de aplicar o agente mutagênico.

4.2.5 Mutação

A mutação é a última etapa do AG clássico responsável por introduzir

diversidade a população em cada geração e atua basicamente alterando um gene

do cromossomo. Na presente tese, foi utilizada a mutação randômica uniforme, onde

cada gene é submetido a uma chance (taxa de mutação) de sofrer mutação aleatória

e uniforme.

Essa mutação corresponde a um número aleatório dentro do domínio ϵ

[0,1 1,7]. Ao final do processo, a população final é avaliada e a melhor solução

encontrada é utilizada. A Tabela 3 mostra os valores adotados para o conjunto de

parâmetros utilizados no AG nesta tese de doutorado, após a realização de extensos

testes estatísticos.
Tabela 3 – Parâmetros utilizados pelo AG

Parâmetro Valor

Tamanho da população 300

Número de gerações 500
Taxa de mutação 1%

Taxa de cruzamento 75%
Fonte: Autor (2022).

4.3SISTEMA TESTE

Na presente tese foi utilizada uma versão modificada do sistema de

distribuição radial de 33 barras do IEEE (do inglês, Institute of Electrical and

Electronics Engineers), sistema amplamente utilizado para estudos envolvendo

redes de distribuição. É um sistema radial, cuja carga total instalada é 3,715MW e

2,29MVAr, considerando tensão base de 13.8kV e potência base de 100MVA. O

sistema é composto por cargas comerciais e residenciais e em algumas barras

foram conectados sistemas fotovoltaicos cujas especificações são apresentadas a
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Subestação

Residencial
Comercial

seguir. O diagrama unifilar do sistema utilizado é representado na Figura 18, a

seguir.
Figura 18 – Sistema Teste de distribuição radial IEEE 33 barras

Fonte: Autor (2022).

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi utilizada a toolbox

MATPOWER, cujo sistema de 33 barras já vem modelado. Os dados utilizados

foram retirados de Wazir e Arbad (2016). Neste trabalho, o foco será no controle

indireto, por parte da concessionária, das cargas instaladas nas barras ao longo do

alimentador, para melhorar a eficiência do sistema, reduzir custos para os usuários e

melhorar o faturamento da concessionária, em uma estratégia ganha-ganha.

4.3.1 Modelagem das Cargas

A curva de carga a ser analisada se refere a um conjunto de

consumidores com uma carga equivalente no transformador de distribuição. Logo,

algumas análises são facilitadas, pois cada barra representa um conjunto desses

clientes. Segundo Galvis e Costa (2016) esta abordagem apresenta duas vantagens:
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 Menor volume de dados de GLD para a concessionária avaliar,

implicando em maior agilidade no processo de tomada de decisões,

menos investimentos em hardware e, consequentemente, menos custos

com implementação, sendo este um grande desafio referente à expansão

das redes inteligentes;

 Consideração implícita do efeito da demanda diversificada, atenuando
a demanda pico na curva de consumo do transformador, podendo-se
postergar o investimento em novos equipamentos.

Para a modelagem foram utilizados grupos de consumidores pertencentes

a duas classes distintas: residencial e comercial. Poucos trabalhos abordarem essa

prática e, com isto, pode-se analisar como o sistema se adapta a diferentes tipos de

consumidores. Algumas premissas foram adotadas para o enquadramento desta

demanda equivalente, considerando o conceito de elasticidade (KIRSCHEN et al.,

2000; HAGE; FERRAZ; DELGADO, 2011):

 Somente será levada em consideração na análise a variação do preço

da energia. Variáveis externas como, renda de cada cliente, preço de

outros insumos energéticos, a classificação dos consumidores, ou

qualquer outra característica individual, que possa interferir na resposta

frente aos diferentes sinais tarifários, serão consideradas iguais para

todos;

 A variação percentual entre a variação do preço do insumo e a
demanda do insumo é a mesma para todos, devido à dificuldade (ou
mesmo impossibilidade) de se obter uma curva de demanda real.

Assim, em uma barra tem-se uma carga agregada representativa de

diversos consumidores, a qual é considerada pertencente a uma única classe de

consumidor: residencial ou comercial. O tipo de consumidor em cada barra foi

determinado conforme carga total instalada. A priori foram utilizadas curvas de carga

genéricas, normalizadas e adaptadas de Francisquini (2006). De posse das curvas

de carga padrão, cada uma delas foi multiplicada pela demanda própria de cada

barra, obtida em Wazir e Arbad (2016), resultando nas curvas utilizadas.
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A Figura 19-a e 19-b apresenta as curvas de carga normalizadas para os

consumidores residenciais e comerciais, respectivamente. A Tabela 4 apresenta as

classes que cada barra representa.
Figura 19 – Perfis de carga. (a) Residencial (b) Comercial

(a) (b)
Fonte: Autor (2022).

Tabela 4 – Classes de Consumidores
Classes de
Consumo Número da Barra

Residencial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 31, 32,
33

Comercial 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30
Fonte: Autor (2022).

4.3.2 Modelagem da Geração distribuída

Para avaliar o impacto da geração distribuída na tarifação dinâmica foram

conectados sistemas fotovoltaicos em algumas barras próximas e distantes do

alimentador central. A modelagem da GD aplicada neste trabalho analisa somente

os efeitos da injeção de potência ativa em cada ponto de operação, sendo todas as

unidades consideradas como fator de potência unitário. Toda a geração de energia

por parte das unidades de geração distribuída é ilustrada pelo bloco GD e o

resultado dessa nova injeção de potência é a mudança da potência líquida que entra

ou sai da barra, como apresentado na Figura 20.
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Figura 20 – Modelagem em regime permanente da inserção de geração distribuída

Fonte: Autor (2022).

O módulo utilizado para associação e formação do gerador fotovoltaico

segue as características técnicas do modelo JKM330PP, do fabricante JinKO Solar,

com potência de 330 Wp, composto por 72 células de silício policristalino. A Tabela 5

mostra os dados técnicos do módulo fotovoltaico e a Figura 21 as suas dimensões.
Tabela 5 – Parâmetros do painel fotovoltaico utilizado
PAÍNEL FOTOVOLTAICO JKM330PP – JinKO solar
Máxima Potência 330 W

Tensão de Máxima Potência 37,8 V
Corrente de Máxima Potência 8,74 A
Tensão de Circuito Aberto 46,9 V
Corrente de Curto-Circuito 9,14 A

Eficiência 17,01 %
Temperatura de Operação -40 ºC a +85 ºC

Tipo de Célula Policristalino
Nº de Células 72

Coeficiente de temperatura (Pmax) -0,40%/ºC
Coeficiente de temperatura (VOC) -0,30%/°C
Coeficiente de temperatura (ISC) 0,06%/ºC

*Sob as Standard Test Conditions (STC): Irradiância de 1000 W/m2, massa de ar (AM) de 1,5 e
temperatura de célula igual a 25ºC.

Fonte: JINKO SOLAR, 2020.
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Figura 21 – Dimensões do módulo JKM330PP – JinKO solar

Fonte: Autor (2020).

Para o perfil de geração ao longo do dia, levou-se em consideração dados

de um sistema real em operação, situado na cidade de Belém, Estado do Pará. A

Figura 22 ilustra os dados retirados do sistema de monitoramento PHB logger DT. O

presente sistema possui 48 módulos totalizando 15,84 kWp. Nas simulações

realizadas, foram adicionados mais sistemas desse porte para causar impacto

significativo na rede. Para consumidores residenciais foram inseridos quarenta

sistemas fotovoltaicos, totalizando geração de 633,6 kWp. E para consumidores

comerciais, foram inseridos cem sistemas fotovoltaicos, equivalente a 1.584,0 kWp.
Figura 22 – Perfil de geração fotovoltaico

Fonte: Autor (2020).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A metodologia apresentada tem como objetivo otimizar sinais tarifários de

forma a alterar o perfil de demanda de todos os consumidores, gerando mais receita

para a concessionária e minimizando os custos para os clientes em uma estratégia

ganha-ganha, além de aprimorar aspectos técnicos da rede de distribuição.

O sistema teste utilizado foi uma versão modificada do sistema teste IEEE

33 barras. Este sistema foi escolhido por ser um alimentador radial, geralmente

encontrado em redes de distribuição. Todas as simulações foram realizadas no

software MATLAB® através da toolbox MATPOWER, atuando em conjunto com o

método de otimização por algoritmo genético, também implementado nesse

ambiente computacional.

Três cenários foram utilizados para análise dos resultados. O cenário 1

refere-se a um cenário de referência para efeitos comparativos. No cenário 2

verifica-se a resposta dos consumidores em resposta a utilização da Tarifa Branca

para verificar a viabilidade deste programa que já se encontra em fase inicial de

implementação no Brasil. No cenário 3 avalia-se a resposta dos consumidores

utilizando o sistema de tarifação dinâmica inteligente (STDI) proposto.

 Cenário 1: Referência;

 Cenário 2: Tarifa Branca;

 Cenário 3: STDI.

Todos os três cenários foram analisados com e sem a presença da

geração fotovoltaica. Com isso, obteve-se um conjunto de situações com diferentes

níveis de impacto na rede, com intuito de observar a capacidade de adaptação do

sistema de tarifação proposto em diversas situações. Os resultados obtidos da

aplicação da metodologia de otimização proposta são apresentados e discutidos a

seguir.

5.1CENÁRIO 1: REFERÊNCIA
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Em análise de sistemas de energia elétrica, faz-se necessário a obtenção

do estado do sistema em operação normal, denominada caso base ou referência.

Nele, o sistema opera dentro dos limites operacionais, com todos os elementos

conectados e sem a inserção de novas unidades de geração ou cargas.

Como o sistema teste escolhido não se encontra dentro dos limites de

tensão estabelecidos em normas brasileiras de 0,95 p.u. a 1,05 p.u., foi realizado

previamente uma redução de carga de 40,47%, para adequar esses valores mínimos

e máximos de tensão. Posteriormente, foram adicionados geradores fotovoltaicos

para efeitos comparativos. A seguir são ilustradas as situações do cenário referência

com e sem geração.

A Figura 23 apresenta o perfil de carga total do sistema com e sem a

integração da geração fotovoltaica. Enquanto a Figura 24 apresenta o perfil de

tensão para cada barra da rede ao longo de um dia com e sem a geração FV. Por

fim, a Figura 25 mostra o carregamento máximo das linhas ao longo de um dia. Este

carregamento corresponde a razão entre a máxima corrente conduzida em cada

linha, pela capacidade máxima de condução de corrente de cada linha. A partir

desse dado é possível planejar e coordenar melhor os dispositivos de proteção e a

necessidade de investimento em novas linhas.
Figura 23 – Perfil de carga e geração do sistema. (a) Carga total. (b) Geração fotovoltaica agregada.

Fonte: Autor (2022).

Figura 24 – Perfil de tensão diário em cada barra do sistema. (a) Sem FV. (b) Com FV



71

Fonte: Autor (2022).

Figura 25 – Carregamento das linhas

Fonte: Autor (2022).

Diversos parâmetros foram utilizados para fins de avaliação de

desempenho da aplicação da metodologia proposta, os quais são:

a) Energia consumida: O aumento da energia consumida por parte dos

clientes pode indicar melhor qualidade de vida, sendo assim um

importante parâmetro de avaliação e aceitação do programa de

tarifação.

b) Preço médio da tarifa de energia: Este indicador representa a

vantagem econômica que os clientes passarão a ter mediante a

adoção da metodologia proposta. Quanto menor a tarifa média, mais

atrativo será para os consumidores.

(a) Sem FV (b) Com FV
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c) Fator de carga: Corresponde a razão entre a demanda média e a

demanda máxima do sistema em um intervalo de tempo, no caso, um

dia. A análise desse índice possibilita mensurar a eficiência energética

do sistema, através da uniformidade da utilização da energia ao longo

do tempo. Quanto mais próximo de ‘1’ for este índice, mais o sistema é

eficiente.

d) Faturamento da concessionaria: Este indicador representa a vantagem

econômica que a distribuidora passará a ter mediante a adoção da

metodologia proposta.

e) Potência de pico do sistema: Este indicador representa a demanda

máxima do sistema. É a partir desse parâmetro que o fornecimento de

energia é dimensionado. Logo, variações muito grandes na curva de

carga são indesejáveis, uma vez que os agentes geradores devem

sempre atender ao pico da demanda. Assim, quanto menor o pico de

demanda do sistema, melhor será para a concessionaria.

A Tabela 5.1 apresenta o valor destes parâmetros para este cenário de

referência (caso 1).
Tabela 6 – Parâmetros analisados para o cenário de referência (caso 1).

Parâmetro analisado Caso 1
(semGD)

Caso 1
(comGD)

Energia consumida (kWh) 47.125,67 38.530,30
Preço médio da tarifa (R$/kWh) 0,70 0,70

Fator de carga 0,69 0,56
Faturamento da concessionária (R$) 32.987,97 26.970,97

Potência pico do sistema (kW) 2.843,10 2.843,10
Fonte: Autor (2022).

5.2CENÁRIO 2: TARIFA BRANCA

Ao aplicar a Tarifa Branca no sistema, observou-se que o consumo de

energia total aumentou, indicando melhor qualidade de vida para os clientes. Para os

consumidores residenciais fica bastante evidente que este aumento se deu através

de um deslocamento da carga, onde apesar da significativa redução de consumo

durante o período de ponta, ele foi compensado pelo aumento do consumo em

outros horários, conforme ilustra a Figura 26.
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Figura 26 – Perfil de consumo referência x novo perfil de consumo com aplicação da Tarifa Branca.

Fonte: Autor (2022).

Este modelo tarifário tem uma limitação: sua aplicação é igual para todos

os clientes, independente da classe de consumidores predominante do alimentador.

Por esse motivo, em alguns casos, ela favorece o aparecimento de novos picos de

consumo e não somente um deslocamento de carga entre períodos. Isso se torna

mais evidente na Figura 27, onde um alimentador tipicamente comercial,

basicamente só aumenta seu consumo em virtude de a tarifa ser mais barata.
Figura 27 – Perfil de tensão do transformador

Fonte: Autor (2022).
Quando os consumidores aderem à Tarifa Branca, a tarifa média de

energia elétrica paga pelos clientes aumenta ligeiramente para R$ 0,7205, o que não
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é favorável para eles. Por outro lado, o consumo de energia aumenta, indicando

melhor qualidade de vida para os clientes. O faturamento da concessionária também

aumenta para R$ 34.864,00, assim como o fator de carga, que aumenta para 0,74;

enquanto o pico de demanda é reduzido em 5,28%. Vale ressaltar o aparecimento

de um novo pico na demanda do sistema às 14 horas, ocasionando o efeito “rebote”,

que pode ser observado na Figura 28.
Figura 28 – Perfil de consumo referência X novo perfil de consumo com aplicação da Tarifa Branca.

Fonte: Autor (2022)

A partir da aplicação da Tarifa Branca para os consumidores residenciais

é possível obter redução no perfil de consumo durante o período de ponta, conforme

Figura 28. Isso contribui para melhoria do perfil de tensão nesse mesmo momento.

Entretanto, o mesmo efeito não é verificado no horário fora da ponta, ocorrendo

efeito contrário, como pode ser observado na Figura 29, a seguir.
Figura 29 – Perfil de tensão referência nas barras x novo perfil com aplicação da Tarifa Branca

(a) Com tarifa convencional (b) Com Tarifa Branca

Fonte: Autor (2022).
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Com relação ao carregamento nas linhas, a utilização da Tarifa Branca

reduz percentualmente o carregamento na maioria das linhas, conforme Figura 30.
Figura 30 – Carregamento do sistema com aplicação da Tarifa Branca

Fonte: Autor (2022).

Por fim, a tabela 7, a seguir, apresenta um resumo dos resultados obtidos

nesse cenário em comparação com o cenário de referência.
Tabela 7 – Parâmetros analisados para o cenário 2 utilizando a Tarifa Branca

Parâmetro analisado Caso 1
(sem FV)

Caso 2
(Sem FV)

Energia consumida (kWh) 47.125,67 48.170,00
Preço médio da tarifa (R$/kWh) 0,70 0,7205

Fator de carga 0,69 0,74
Faturamento da concessionária (R$) 32.987,97 34.864,00

Potência pico do sistema (kW) 2.843,10 2.692,80
Fonte: Autor (2022).

5.3CENÁRIO 3: SISTEMA DE TARIFAÇÃO DINAMICA INTELIGENTE

Neste cenário foi aplicado o sistema de tarifação dinâmica inteligente

(STDI) proposto. Como apresentado anteriormente, o STDI gera sinais tarifários

diferenciados ao longo do dia para todas as cargas conectadas com intuito de

modificar o perfil de consumo nas barras, minimizar custos para os clientes e gerar

vantagens financeiras para a concessionária. As Figura 31 e Figura 32 apresentam

os novos padrões tarifários para os consumidores residenciais e comerciais,

respectivamente.
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Figura 31 – Tarifa otimizada aplicada para consumidores residenciais

Fonte: Autor (2022).

Figura 32 – Tarifa otimizada aplicada para consumidores comerciais

Fonte: Autor (2022).
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Assim como na aplicação da Tarifa Branca, para os consumidores

residenciais observa-se um aumento na demanda total através de um deslocamento

da carga. Além disso, há redução significativa de consumo durante o período de

ponta, sendo compensado pelo aumento em outros horários, conforme Figura 33.
Figura 33 – Perfil de consumo referência X novo perfil de consumo com aplicação da tarifa otimizada.

Fonte: Autor (2022).

Por outro lado, o mesmo não ocorre com os clientes da classe comercial.

A metodologia proposta não tem a mesma limitação da Tarifa Branca, que é imposta

de maneira indiscriminada para todos. Por este motivo, para esta classe de

consumidores observa-se uma leve redução do consumo total, favorecido pela maior

redução do consumo no horário de ponta, do que o aumento nos horários fora ponta.

A Figura 34 apresenta o novo perfil de consumo para esta classe.

A Figura 35, ilustra o novo perfil de consumo total no sistema. Os

resultados mostram que diferente da Tarifa Branca (Caso 2), a presente metodologia

não causa o efeito rebote indesejável, apenas reduz o pico de demanda original. A

partir da aplicação do STDI obteve-se vantagens tanto para os clientes quanto para

concessionária, para os clientes verificou-se: redução no valor médio da tarifa paga,

caindo para R$0,6900, e aumento do consumo de energia total, promovendo melhor

qualidade de vida e conforto. A concessionária, por sua vez, obteve aumento no seu

faturamento para R$36.067,00. O pico de demanda foi reduzido em 9,63% e o fator

de carga da rede reduziu para 0,77, promovendo um uso mais eficiente da energia.
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Figura 34 – Perfil de consumo referência X novo perfil de consumo com aplicação da tarifa otimizada

Fonte: Autor (2022).

Figura 35 – Perfil de consumo referência X novo perfil de consumo com aplicação da tarifa otimizada

Fonte: Autor (2022).

Por fim, a Tabela 8, a seguir, apresenta um resumo dos resultados obtidos

nesse cenário em comparação com o cenário de referência.
Tabela 8 – Parâmetros analisados para o cenário 3

Parâmetro analisado Caso 1
(semGD)

Caso 3
(SemGD)

Energia consumida (kWh) 47.125,67 47.391,28
Preço médio da tarifa (R$/kWh) 0,70 0,6900

Fator de carga 0,69 0.77
Faturamento da concessionária (R$) 32.987,97 36.067,00

Potência pico do sistema (kW) 2.843,10 2.569,10
Fonte: Autor (2022).
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Assim como no cenário com a Tarifa Branca, a redução do consumo no

horário de ponta contribui para uma pequena melhoria do perfil de tensão nesse

período. Entretanto, isso não é verificado no horário fora ponta, ocorrendo efeito

contrário. Isso acontece, em virtude da característica dessa rede de distribuição.

Por ter um padrão majoritariamente residencial, o sistema de otimização

estimula, através da redução de tarifas, o aumento de consumo nesse horário,

impactando negativamente. Mesmo o aumento da tarifa para consumidores

comerciais, observado na Figura 36, a seguir, não é suficiente para compensar esse

contexto. Entretanto, assim como no caso com a Tarifa Branca, essas alterações

são pouco significativas, como mostrado na Figura 37.
Figura 36 – Tarifa dinâmica. (a) Barra 17 (residencial) (b) Barra 18 (comercial)

(a) Barra 17 (b) Barra 18
Fonte: Autor (2022).

Figura 37 – Perfil de consumo referência X novo perfil de consumo com tarifa otimizada

(a) Com tarifa convencional (b) Com STDI

Fonte: Autor (2022).
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Com relação ao carregamento diário nas linhas, a utilização da

metodologia proposta causa um impacto pouco significativo na rede, reduzindo

percentualmente o carregamento na maioria das linhas, conforme Figura 38, a

seguir.
Figura 38 – Fluxo de caixa para o investimento no gerador fotovoltaico de 35,17 kW

Fonte: Autor (2022).

5.4 INTEGRAÇÃO DOS CENÁRIOS COM GD

Nesse cenário, considerou-se a conexão de fontes de energia renovável

nas barras 17 e 18, com capacidade instalada de 633,6 kWp e 1.584,0 kWp,

respectivamente. A Tabela 5.4, a seguir, mostra resultados obtidos para os três casos

anteriores considerando a conexão da geração FV.

Adotando-se a tarifa convencional, a utilização da geração FV reduz o

faturamento da concessionária de R$32.987,97 (ver Tabela 5.1) para R$ 26.970,97,

devido à diminuição do consumo de energia de 47.125,67 (ver Tabela 5.1) para

38.530,30 kWh. Como a disponibilidade da geração de FV não coincide com o

horário de pico da demanda, a carga máxima é mantida em 2.843,10 kW.

A adoção da Tarifa Branca reduz a perda financeira da concessionária,

aumentando o consumo de energia para 39.570,00 kWh e o faturamento da

empresa para R$ 30.084,00. O fator de carga também aumenta, de 0,56, para 0,65,

e o pico de demanda é reduzido em 10,95%. No entanto, a tarifa média de

eletricidade paga pelos clientes aumenta de R$0,70, para R$ 0,7205, por kWh.
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Com a utilização do sistema tarifário proposto, o aumento do faturamento

da concessionária e a redução do pico de demanda são mais expressivos,

alcançando os valores de R$ 33.905,00 e 11,79%, respectivamente. O fator de carga

também melhora para 0,65, igual à Tarifa Branca, e o consumo de energia aumenta

para 39.117,00 kWh, sendo um pouco menos expressivo que o caso anterior.

Porém, a solução proposta oferece aos clientes uma tarifa média de eletricidade

mais barata que os outros modelos aplicados, chegando ao valor de R$ 0,6720, por

kWh. A Tabela 9, a seguir, ilustra os resultados obtidos.
Tabela 9 – Resultados dos cenários analisados com FV

Parâmetro analisado Caso 1
(Tarifa Convencional)

Caso 2
(Tarifa Branca)

Caso 3
(STDI)

Energia consumida (kWh) 38.530,30 39.570,00 39.117,00
Preço médio da tarifa (R$/kWh) 0,70 0,7205 0,6720

Fator de carga 0,56 0,65 0,65
Faturamento da concessionária (R$) 26.970,97 30.084,00 33.905,00

Potência pico do sistema (kW) 2.843,10 2.531,70 2.507,80
Fonte: Autor (2022).

A Figura 39 mostra o impacto das diferentes tarifas na curva de carga

quando a geração FV está conectada.
Figura 39 – Impacto dos diferentes modelos tarifários no perfil de consumo com geração FV

Fonte: Autor (2022).

A Figura 40 mostra a demanda nas barras 17 e 18, em que a geração FV

foi instalada em resposta a tarifa dinâmica proposta. Observa-se que quando a
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geração FV está disponível, principalmente entre 8:00 h e 15:00 h, a tarifa dinâmica

é baixa tanto para clientes comerciais quanto residenciais, atuando como um

incentivo ao consumo durante essas horas.
Figura 40 – Tarifa dinâmica e demanda com geração FV

(a) Barra 17 (residencial) (b) Barra 18 (comercial)

Fonte: Autor (2022).

Ainda com referência a Figura 40, observa-se que a tarifa dinâmica se

adapta à presença da geração FV criando incentivos para estimular o consumo

quando ela está disponível, por meio de tarifas mais baratas. Mudando o perfil de

consumo do cliente.

Por fim, a Figura 41 mostra que o carregamento é reduzido na maioria

das linhas de distribuição, sugerindo que a aplicação de uma tarifa dinâmica

inteligente, pode melhorar o desempenho do sistema e ajudar a concessionária a

postergar investimentos futuros com a troca de linhas e transformadores, em um

ambiente com alta penetração de energia fotovoltaica. Além disso, o perfil de tensão

do sistema é melhorado, como mostrado na Figura 42.
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Figura 41 – Carregamento do sistema com geração FV e aplicação do STDI

Fonte: Autor (2022).

Figura 42 – Perfil de tensão com geração Fotovoltaica

(a) Com tarifa convencional (b) Com STDI

Fonte: Autor (2022).

A Figura 43 ilustra o boxplot da tarifa dinâmica proposta, em comparação

com as outras tarifas adotadas no mercado brasileiro. O boxplot é uma

representação gráfica que exibe a distribuição das variáveis. A linha que divide a

caixa indica a mediana, as bordas da caixa indicam percentuais de 25 e 75 dos

dados, e as linhas externas que se estendem da caixa aos valores mínimo e máximo

são conhecidas como wishkers. A variabilidade da tarifa dinâmica para cada barra

ao longo do dia pode ser verificada. Os clientes comerciais têm maior variabilidade

tarifária durante o dia, quando sua demanda é maior. Isso é causado pela

predominância de cargas flexíveis (refrigeração) nesses tipos de consumidores
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(DRANKA & FERREIRA, 2020). Essas cargas permitem uma maior variação na

demanda, o que acaba influenciando os valores tarifários oferecidos.
Figura 43 – Boxplot da tarifa dinâmica com geração FV

Fonte: Autor (2022).

5.5DESEMPENHO DO ALGORITMO

A tarifa dinâmica proposta utiliza um algoritmo meta-heurístico de

otimização, portanto avaliar seu desempenho através de análises estatísticas, se

torna de suma importância para validar sua aplicação na prática. A Figura 44 mostra

a média e a variância dos melhores valores da função objetivo para 100

experimentos (10 ensaios para 10 populações iniciais diferentes) obtidos com o AG

original e o AG proposto com o agente mutagênico, para fins de comparação.

Ambos os cenários são considerados: o sistema original com e sem a

integração da geração fotovoltaica. Com base nos resultados da simulação, observa-

se que o agente mutagênico tem um forte efeito de intensificação, que direciona a

população mais rapidamente para a solução ideal, introduzindo um viés na

população através de bons genes, minimizando a função fitness mais rapidamente.

O AG proposto com o agente mutagênico atinge sua solução ideal em

torno da 250a geração com função fitness igual a 228, não ocorrendo melhora

significativa na função objetiva a partir desse momento, enquanto o AG convencional

atinge função de aptidão igual a 314 após 250a geração.



85

Figura 44 – Média e variância das melhores soluções utilizando AG convencional e proposta do AG
com o agente mutagênico. (a) Sistema original. (b) Sistema original com geração FV

Fonte: Autor (2022).
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho propôs uma metodologia de precificação dinâmica, para

ações de resposta à demanda em sistemas de distribuição, com a integração de

fontes de energia renovável. O conceito de elasticidade é aplicado para simular as

respostas dos clientes, e a segmentação do mercado de energia elétrica é realizada

com base no tipo de consumidor (residencial e comercial). O método proposto foi

modelado como um problema multiobjetivo, otimizando simultaneamente: a flutuação

da demanda, o custo médio da energia elétrica e o consumo de energia do cliente.

Como contribuições à literatura, foi proposta uma metodologia de

precificação dinâmica com base em algoritmo genético utilizando um novo operador

chamado agente mutagênico, baseados em dados de elasticidade reais. Assim,

obtém-se tarifas dinâmicas personalizadas para cada hora do dia, com base no tipo

de consumidor, avaliando simultaneamente aspectos técnicos e econômicos. Essa

estratégia permite uma visão global do problema para fins de planejamento de

sistemas de potência.

A metodologia proposta identificou o melhor cenário, possibilitando o uso

mais eficiente da energia, diminuindo custos ao mesmo tempo em que minimiza o

impacto causado pelo crescente uso da energia solar fotovoltaica, na rede de

distribuição.

Este capítulo expõe as conclusões obtidas com os resultados do método

proposto, atingindo os objetivos propostos, assim como, apresenta as limitações da

pesquisa e as recomendações para o desenvolvimento de futuros trabalhos.

6.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS ALCANÇADOS

Os resultados do sistema de otimização tarifário proposto são

comparados com outras duas tarifas adotadas no Brasil: uma tarifa fixa, que é a

convencional, e uma tarifa por tempo de uso, que é a tarifa branca. As simulações

foram realizadas no sistema teste de 33 barras do IEEE, utilizando dados de

demanda e elasticidade do Brasil.

De acordo com os resultados, para o lado da oferta, a tarifa dinâmica

proposta aumentou o fator de carga do sistema, o faturamento da concessionária e

reduziu de forma significativa o pico de demanda. Como consequência, uma curva
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de carga mais plana foi obtida, sem o indesejável efeito “rebote”. Além disso, o perfil

de tensão foi melhorado, e o carregamento na maioria das linhas foi reduzido.

Para o lado da demanda, a tarifa dinâmica resultou em uma tarifa média

de eletricidade mais barata para os clientes, o que favoreceu o aumento do consumo

de energia total, implicando em uma melhora na qualidade de vida dos

consumidores.

Quando a geração fotovoltaica foi inserida no sistema, os resultados

foram favoráveis tanto para a concessionária quanto para o cliente, indicando que o

regime tarifário proposto facilita a integração da energia renovável em uma

conjuntura ganha-ganha.

Quanto ao desempenho do algoritmo proposto, os resultados são

comparados com o AG convencional, e mostram que o agente mutagênico melhora

significativamente a performance geral do método, com melhor desempenho não

apenas em termos de convergência, mas também em termos de precisão da função

de aptidão.

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Como sugestões para trabalhos seguintes a este, propõem-se:

 Substituição da toolbox MATPOWER pelo simulador de sistema de
distribuição de energia elétrica OpenDSS;

 Realização de testes com um sistema real no OpenDSS;

 Aplicação de diferentes níveis de penetração de geração fotovoltaica,
assim como perfis de geração diferentes, simulando condições climáticas
adversas para diferentes clientes;

 Inserir carga e descarga de veículos elétricos no sistema.
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