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Abstract-- This paper analyzes the models of tariff regulation, 

emphasizing those that are being used in the market. The main 

objective of this study is to analyze the feasibility of the 

implementation of the white tariff for different types of 

consumers. 

Piauí state load curves are analyzed in commercial, residential 

and rural classes, which can trace a general consumption profile 

of the clients, in addition to providing data for a feasibility study 

of white tariff implementation. The Results for Group B 

consumers are compared with the adoption of the standard tariff 

and the white tariff. The results show that the adoption of this 

new tariff model is not always optimized. 

 
Index Terms-- Consumidor. Consumo. Curvas de Carga. 

Tarifa branca. Tarifa convencional. 
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II.  INTRODUÇÃO 

o ano de 2013, ocorreu um ciclo tarifário responsável por 

mudanças importantes no setor energético do Brasil. Com 

a produção energética mais estável, a Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL vem trabalhando nos últimos anos 

em Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D para a 

elaboração de tarifas que possam auxiliar no crescimento 

econômico e, ao mesmo tempo, seja estabelecido um consumo 

mais eficiente dos recursos  [1]. 

O setor energético exprime muito sobre a situação de 

um país. A questão energética é tão importante no 

desenvolvimento de uma nação que existem diversos estudos 

relacionando a produção energética como fator diretamente 

proporcional ao desenvolvimento, pois quem está em expansão 

consome mais energia elétrica [2]. 

Além da preocupação com o fornecimento de energia 

para a expansão econômica, existem outros fatores que 

também necessitam de uma melhoria nos modelos tarifários, 

como: o surgimento de novas fontes de energia, a geração 

distribuída, a expansão exponencial do consumo, a 

sazonalidade de alguns tipos de gerações energéticas. Esses 

fatores foram decisivos para a busca de uma reformulação e 

adequação do modelo tarifário.  

As mudanças no sistema energético devem ser 

acompanhadas pelas tarifas. A metodologia usada muitas vezes 

está ligada a um modelo de sistema ultrapassado, e por isso 

além de prejudicar os consumidores financeiramente pode 

também afetar a qualidade dos serviços prestados.  

O principal objetivo do presente trabalho é apresentar essa 

tarifa, que por muitos é considerada uma promessa de 

economia para os consumidores. Ao mesmo tempo essa nova 

metodologia tarifária pode ser responsável por uma medida 

redutora do excesso de demanda no sistema elétrico brasileiro.   

A resolução Nº 479 de abril de 2012 da ANEEL é 

Impact of the Application of the Horo-Seasonal 

Rate Applied to Group B in the State of Piaui 

Using the Charging Curve Analysis 
A.P.B.S. Junior, UFRGS, A.M.R. Barroso, UFPI , G.D.FERREIRA, UFRGS, F.R. Barbosa, UFPI 
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responsável por caracterizar os tipos de fornecimento de 

energia. Essa resolução divide os consumidores em dois tipos 

de modalidades, sendo elas: modalidade tarifaria convencional 

e a modalidade tarifária horária.  

A modalidade tarifaria convencional é aplicada sem 

distinção de horário. A modalidade tarifária horária é aplicada 

com distinção de horário, o valor do kWh varia de acordo com 

o horário e dia da semana ou até mesmo com o período do 

ano. 

De acordo com a Resolução nº 414 de 2010 da ANEEL 

existe dois grupos de consumidores divididos de acordo com a 

tensão de alimentação, sendo eles: 

Grupo A: O grupo A é composto por consumidores 

atendidos em Alta Tensão – AT, ou seja, acima de 2300 Volts. 

Este grupo pode optar por qual modalidade que ser atendido. 

O grupo A é subdivido conforme a tensão de atendimento, 

conforme destacado a seguir:  

Subgrupo A1 para o nível de tensão de 230 kV ou mais;  

Subgrupo A2 para o nível de tensão de 88 a 138 kV;  

Subgrupo A3 para o nível de tensão de 69 kV;  

Subgrupo A3a para o nível de tensão de 30 a 44 kV;  

Subgrupo A4 para o nível de tensão de 2,3 a 25 kV;  

Subgrupo AS para sistema subterrâneo.   

Na estrutura tarifária atual, a tarifa do Grupo A é 

constituída em três modalidades de fornecimento, relacionadas 

a seguir:  

Estrutura tarifária horo-sazonal Verde; ou,  

Estrutura tarifária horo-sazonal Azul, 

Estrutura tarifária Convencional;   

Este conjunto de tarifas de fornecimento é do tipo binômia 

constituído por preços aplicáveis ao consumo de energia 

elétrica ativa (kWh) e à demanda faturável (kW). 

No grupo B são classificados os consumidores que são 

atendidos em tensão inferior a 2300 Volts, ou ainda aqueles 

atendidos em tensão superior a 2300 Volts e faturados deste 

grupo, nos termos definidos na Resolução  nº 479/ANEEL. 

O grupo B é composto pelos subgrupos B1, B2, B3, B4, de 

acordo com a atividade que a unidade consumidora realiza:  

Subgrupo B1 – residencial e residencial de baixa renda;  

 Subgrupo B2 – rural, cooperativa de eletrificação rural e 

serviço público de irrigação;  

Subgrupo B3 – demais classes;  

Subgrupo B4 – Iluminação pública. 

O grupo A até o ano de 2010 era o único, que poderia ser 

tarifado pela modalidade tarifaria convencional ou modalidade 

tarifaria horária escolha essa feita pelo consumidor. Porém, 

depois da audiência de nº120 da ANEEL, os consumidores do 

grupo B, com exceção do subgrupo B4 e consumidores de 

baixa renda pertencentes do subgrupo B1 podem escolher 

também em qual modalidade podem ser inseridos, pois foi 

criada a modalidade tarifaria branca para atender os 

consumidores de baixa tensão. 

III.  Desenvolvimento 

Em 8 de novembro de 2011, a ANEEL aprovou a 

Resolução Normativa - REN nº 457, que define a metodologia 

e os procedimentos gerais para realização do Terceiro Ciclo de 

Revisões Tarifárias Periódicas das Concessionárias de 

Distribuição de Energia Elétrica [3].  Uma das propostas desse 

terceiro ciclo foi a tarifa branca.  

A Tarifa Branca é uma nova opção, que pode ser adotada 

pelos consumidores, sendo a mesma  opcional possuindo 

valores de energia variantes conforme o dia e o horário do 

consumo. Ela é oferecida para as unidades consumidoras que 

são atendidas em baixa tensão (127, 220, 380 ou 440 Volts), 

denominadas de grupo B, exceto consumidores pertencentes 

ao estrato de baixa renda, clientes pré-pagos e a iluminação 

pública. Com a Tarifa Branca, o consumidor ao adaptar-se a 

utilizar em horário menos oneroso parte da energia elétrica 

consumida poderá ter redução no valor tarifado em 

comparação ao valor faturado na tarifa convencional. 

Nos dias úteis, o valor da Tarifa Branca varia em três 

horários: ponta, intermediário e fora de ponta. O horário de 

ponta e intermediário, são marcados por um valor na tarifa de 

energia mais cara que no horário fora ponta. Durante os 

feriados nacionais apresentados na Tabela 1 e nos finais de 

semana, o valor é sempre fora de ponta. Os períodos horários 

de ponta, intermediário e fora ponta são homologados pela 

ANEEL  e mudam de concessionaria para concessionaria. 

 

TABELA 1 
FERIADOS NACIONAIS 

DATA CELEBRAÇÃO LEI FEDERAL 

01 de Janeiro Confraternização 

Universal 

Lei nº 662/1949 

21 de Abril Dia de Tiradentes Lei nº 662/1949 

01 de Maio Dia do Trabalho Lei nº 662/1949 

07 de Setembro Dia da Independência Lei nº 662/1949 

12 de Outubro N. Sra. Aparecida Lei 6802/1980 

02 de Novembro Dia de Finados Lei nº 662/1949 

15 de Novembro Proclamação da 

Republica 

Lei nº 662/1949 

25 de Dezembro Natal Lei nº 662/1949 

 

 A tarifa utilizada atualmente pelos consumidores é a 

Convencional, que tem um valor único (em R$/kWh) sem 

existir distinção por dias ou  as horas. 

A Tarifa Branca cria condições que incentivam alguns 

consumidores a deslocarem o consumo dos períodos de ponta 

para aqueles em que a rede de distribuição de energia elétrica 

tem capacidade ociosa, ou seja, desloca o consumidor para o 

horário de menos uso da rede. Consequentemente ocorre, uma 

melhoria na qualidade da energia e uma redução nos custos 

causados pela ampliação excessiva da rede. 

O consumidor, antes de optar pela Tarifa Branca, deve 

conhecer seu perfil de consumo e a relação entre a Tarifa 

Branca e a Convencional. Quanto mais o consumidor deslocar 

seu consumo para o período fora de ponta e quanto maior for a 

diferença entre essas duas tarifas, maiores são os benefícios da 

Tarifa Branca. 

A Tarifa Branca não é recomendada se o consumo for 

maior nos períodos de ponta e intermediário, exceto se houver 

a possibilidade de transferência do uso dessa energia elétrica 

para o período fora de ponta [3].   

Para conhecer o seu perfil, o consumidor deve comparar 
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suas contas com a aplicação das duas tarifas. Isso é possível 

por meio de simulação com base nos hábitos de consumo e 

equipamentos do consumidor ou com o uso de um medidor, 

aprovado pelo Inmetro, que consiga registrar o consumo 

conforme os horários em que a energia elétrica é utilizada. 

Para aderir à Tarifa Branca, o consumidor deve solicitar a 

mudança para a mesma junto à distribuidora. Quem não optar 

por essa modalidade continuará sendo faturado pelo sistema 

atual [3].  

Existem localidades no qual o uso da energia é maior nos 

finais de semana e feriados, por exemplo, as cidades do 

interior com praias, devido a esse tipo de situação algumas 

distribuidoras manifestaram-se contra, pois essa situação 

poderia acarretar prejuízos para as mesmas. 

O consumidor que optar pela tarifa branca, destacando que 

é opcional, deverá ser atendido pela distribuidora em até 30 

dias, sendo o consumidor solicitante pertencente ao grupo B, 

exceto os consumidores de baixa renda pertencentes ao 

subgrupo B1 e o subgrupo B4, além dos consumidores pré-

pagos. No caso de consumidores, que serão atendidos pela 

primeira vez o prazo deverá ser de 5 dias para clientes urbanos 

e 10 dias para clientes rurais como determinar a RN 414 de 

2010.  

O consumidor que não estiver satisfeito com a tarifa branca 

pode solicitar o retorno para a tarifa convencional e deve ser 

atendido pela distribuidora em até 30 dias. No caso de, 

novamente, fazer uma solicitação para retornar a tarifa branca 

o consumidor deve esperar 180 dias. O custo dos medidores e 

sua instalação são de responsabilidade da distribuidora, exceto 

gastos com mudanças no ramal de entrada que devem ser 

efetuados pelo cliente. O cliente que solicitar um medidor com 

funções adicionais deverá pagar a diferença de preço do 

equipamento em relação ao medidor normal. A fatura do 

cliente deverá constar especificado o valor faturado em cada 

posto tarifário. 

A Figura 1 apresenta um gráfico comparativo entre os 

valores das tarifas convencional e branca ao longo do dia. A 

parte esquerda da figura 1 representa os valores dos postos 

tarifários durante os dias de semana representando assim as 

mudanças no valor da tarifa ao longo do dia. A parte direita da 

figura representa os finais de semana e feriados nacionais, nos 

quais não ocorre mudança no valor da tarifa. 

 
Fig. 1.  Comparativo entre Tarifa Convencional e Tarifa Branca. 

 

A.  Curvas de Carga 

A carga elétrica pode ser definida como um componente 

ligado a um sistema elétrico, no qual o mesmo absorve 

potência do sistema [4].  Curva de carga é um artificio gráfico 

com a finalidade de representar a potência em MW versus o 

tempo de uma ou mais classes de consumidores de energia ao 

longo de um período de tempo determinado. As curvas de 

carga são importantes para auxiliarem as concessionárias sobre 

os horários de maior consumo, para que a mesma possa se 

adequar e estar preparada para fornecer energia de qualidade 

para os consumidores, pois a rede é dimensionada para os 

piores casos, ou seja o período de maior consumo energético. 

O uso dessa ferramenta é de fundamental importância para 

uma energia de qualidade e sobretudo, para uma eficiência do 

sistema. As curvas de carga podem ser classificadas utilizando 

alguns critérios, sendo os principais:  

• Posição Geográfica: existem cargas urbanas, suburbanas 

e rurais; 

• Rentabilidade: os consumidores podem ser pequenos, 

médios e grandes consumidores; 

• Grau de Dependência de Suprimento: classificam em 

cargas em cargas comuns e cargas especiais, ou seja, que não 

podem sofrer interrupção no fornecimento de energia elétrica; 

• Tipo de Atividade: classificados em cargas industriais, 

comerciais, residencial, rural e serviço público. 

B.  Curva de Cargas Residenciais 

As residências possuem seus consumos energéticos muito 

variados, pois dependem de fatores como: poder aquisitivo, 

situação geográfica, número de membros da família etc. Dessa 

forma, é bastante complicado traçar um consumidor 

residencial modelo e com isso elaborar uma curva de carga 

genérica a essa classe, pois dentro da classe B1 existe uma 

divisão em 5 estratos classificados, de acordo com o consumo 

médio. 

Fazendo uma análise da curva de carga da classe B1 do 

estado do Piauí, representada na Figura 3, pode ser inferido, 

que o consumo tem sua acessão depois das 17 horas, horário 

onde a maioria dos membros das famílias está retornando aos 

seus lares depois de um dia de trabalho ou de estudo. Apesar 

da existência de divergências entre o comportamento e a 

estrutura das famílias como já foi citado anteriormente, pela 

curva de carga pode-se inferir algumas características sobre o 

consumo dessa classe. O ponto de consumo mais baixo ocorre 

no período da manhã em torno das 8 horas, no qual a potência 

é de cerca de 89,31 MW e o pico de consumo ocorre 

aproximadamente as 21 horas registrando um consumo de 

178,75 MW. A curva em estudo representa os valores medidos 

em intervalos de 15 minutos no período de 1 ano, sendo o ano 

de estudo o de 2013, apesar dessa medição ter quase 3 anos de 

realizada o valor consumido praticamente é o mesmo, e por 

isso esse estudo é feito a cada 3 anos pela concessionária. 

A curva de carga apresentada também condensa os dias da 

semana, ou seja, essa curva apresentada na Figura 3 não faz 

distinção entre os dias da semana, sendo que na maioria dos 

casos o consumo em dias de semana é bem diferente do 
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consumo nos finais de semana, visto que nos finais de semana 

a maioria dos membros familiares estão praticamente o dia 

todo em casa. 

 
Fig. 3.  Curva de carga do subgrupo B1 no estado do Piauí. 

 

A curva de carga do subgrupo B1 no estado do Piauí 

apresentada na Figura 3 representa de modo geral a potência 

consumida ao longo do dia de referência. A Tabela 2 apresenta 

o valor do faturamento de energia levando em consideração o 

consumo de energia calculado através da curva de carga 

apresentada na Figura 3. O objetivo desse faturamento não é 

comercial, mas o mesmo serve como uma ferramenta para a 

viabilidade da nova tarifa junto a distribuidora.  

 

TABELA 2 
DADOS COMERCIAIS REFERENTES AO CONSUMIDOR B1 

Modalidade 

Tarifaria 

Consumo 

(kWh)  

Valor do 

kWh(R$) 

Valor do 

kWh( R$) 

Convencional        14 947,265 305,80 4 570 873,64 

Branca 14 947,265 Variável 3 988 864,38 

 

Foi apresentado o valor do faturamento utilizando o modelo 

tarifário convencional e o modelo tarifário branco. Através dos 

valores apresentados na Tabela 2 pode-se inferir, que a adoção 

da tarifa branca para todos os consumidores do grupo B1 do 

estado do Piauí seria satisfatória. Porém essa diminuição no 

valor do faturamento total pode ser prejudicial para a 

distribuidora, que estará perdendo receita. 

A variação do consumo é bem acentuada se comparada o 

período matutino e o noturno onde a diferença pode chegar a 

100%. Essa discrepância retrata bem o que já foi mencionando 

anteriormente, no qual boa parte dos membros da família tem 

as suas atividades ao longo do dia em um ambiente externo a 

sua residência e retornando a mesma no início da noite.  

Com a análise única da curva de carga a proposta realizada 

por esse trabalho de implantação de uma tarifa horo-sazonal na 

classe B1 seria desvantajosa, pois nesse tipo de tarifa o valor 

do kWh é mais oneroso no período noturno e menos oneroso 

no período diurno. Contudo para ser concluído algum 

posicionamento em relação a implantação ou não dessa nova 

metodologia de tarifação  é necessário mais fatores, pois como 

já foi citado algumas vezes durante o texto, as famílias 

possuem estilos de vida diferenciados, e com isso consumo de 

energia diferentes, ou seja pode haver casos onde a residência 

possua um consumo maior durante o dia ou até mesmo que a  

família possa trazer o seu pico de consumo para um horário, 

no qual a tarifa seja mais vantajosa financeiramente. Como 

apresentado na análise da curva de carga, a mesma é uma 

simplificação de todos os consumidores dessa classe sem fazer 

qualquer distinção e por isso nem sempre vai representar de 

forma fiel o consumidor de forma individual. Porém a mesma 

é uma excelente ferramenta para um estudo inicial para a 

implantação da tarifa branca, pois representa um modelo 

singular da classe estudada, além de fornecer a concessionária 

dados relevantes sobre consumo para que a mesma possa se 

adequar ao uso da energia pelos consumidores.  

A classe B1 ,como já mencionado, é subdivida em 5 estratos. 

No estado do Piauí este subgrupo representa cerca de 48% dos 

clientes [2]. E por isso tem um número muito grande de 

consumidores, e esses clientes possuem níveis de consumo 

muito distintos, nesse grupo encontra-se consumidores, que 

estão sendo atendidos por programas sociais do governo 

federal e que tem um baixíssimo consumo numa faixa entre 0 e 

80 kWh mensais, em detrimento a consumidores que possuem 

um consumo acima de 1000 kWh. A tarifa horo-sazonal não 

pode ser adotada pelos consumidores inscritos em programas 

sociais de baixa renda. A análise de curvas de carga não deve 

ser o único critério para a seleção de um modelo tarifário.   

 

C.  Curva de Cargas Rurais 

A classe dos consumidores rurais engloba grupos bem 

diferentes, desde pequenos produtores, que geralmente 

produzem para consumo próprio até os grandes produtores, 

que produzem para a revenda seus produtos. Essa classe 

possui alguns incentivos do governo federal, em alguns casos 

podem pagar um valor até 70% abaixo do que foi consumido. 

O Brasil é um país de atividades rurais bem difundidas, 

logo essa classe é uma das que mais cresce principalmente 

devido aos incentivos, que recebem constantemente. 

Analisando o gráfico da curva de carga rural do estado do 

Piauí, representado pela Figura 4, pode-se inferir, que o 

consumo possui uma grande variação durante o dia possuindo 

pico em torno das 16 horas registrando uma potência de 

aproximadamente de17 MW e um valor mínimo de 8,16 MW 

às 5 horas da manhã. Os valores de picos apresentados na 

curva de carga da Figura 4 são valores médios ao longo do ano 

estudando, dessa forma são valores medianos e não absolutos. 

Uma informação relevante, que pode ser analisada através 

dessa curva de carga é o horário de maior consumo, que se 

concentra durante o período matutino e vespertino. 

A população rural tem uma rotina de trabalho em sua 

maioria que se inicia mais cedo, que a da população urbana, 

por isso pode-se observar, que o consumo tem sua ascensão 

iniciada em torno das 6 horas da manhã e possui um leve 

declínio no período do almoço, em torno do meio-dia, e 

retornando seu crescimento às 14 horas, sendo novamente 

interrompido às 18 horas, período em que a luz do sol não está 

mais presente e os consumidores dirigem-se as suas casas. 
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Fig. 4.  Curva de carga do subgrupo B2 no estado do Piauí. 

 

A curva de carga do subgrupo B2 no estado do Piauí 

apresentada na Figura 4 representa de modo geral a potência 

consumida ao longo do dia de referência. A Tabela 3 apresenta 

o valor do faturamento de energia levando em consideração o 

consumo de energia calculado através da curva de carga 

apresentada na Figura 4. 

TABELA 3 
DADOS COMERCIAIS REFERENTES AO CONSUMIDOR B2 

Modalidade 

Tarifaria 

Consumo 

(kWh)  

Valor do 

kWh(R$) 

Valor do 

kWh( R$) 

Convencional        16 594,085 205,39 3 408 259,12 

Branca 16 594,085 Variável 2 741 348,13 

 

Foi apresentado o valor do faturamento utilizando o modelo 

tarifário convencional e o modelo tarifário branco. Através dos 

valores apresentados na Tabela 3 pode-se inferir, que a adoção 

da tarifa branca para todos os consumidores do grupo B2 do 

estado do Piauí seria satisfatória. Porém essa diminuição no 

valor do faturamento total pode ser prejudicial para a 

distribuidora, que estará perdendo receita. 

Como foi ressaltado na curva de carga residencial o 

comportamento dessa classe também é bem variado, pois 

possuem diversos tipos de clientes e com diversas realidades 

de consumo, porém a interpretação do gráfico ajuda na criação 

de um perfil comum a essa classe. A curva de carga do grupo 

B2 seguiu o mesmo processo de formação das demais curvas 

de cargas apresentadas nesse trabalho. A mesma foi produzida 

por medições feitas de 15 em 15 minutos em um período de 

um ano, sendo reduzida a um dia sem fazer diferenciação entre 

finais de semana ou dias de semana metodologia esta utilizada 

pela distribuidora Eletrobrás Piauí. 

Como já ressaltado em outros momentos, a curva de carga 

não pode ser o único fator a ser analisado para a adoção ou 

não da tarifa branca, na verdade ele deve ser apenas um fator 

primário, pois como já descrito no texto essa informação é 

geral e pode ser que a mesma não consiga representar de 

forma satisfatória o usuário solicitante desse novo tipo de 

contrato. De modo geral, a tarifa branca seria propícia para 

esse grupo, pois os picos de consumo estão no período diurno 

onde as tarifas são menos onerosas, porém, pode ser que haja 

consumidor, que tenha seu consumo maior em períodos 

noturnos e que não seria ideal a adoção dessa tarifa. 

A classe B2 é subdivida em 5 estratos e no estado do Piauí 

representa cerca de 5% dos clientes [5].Esse subgrupo engloba 

consumidores bem distintos, desde clientes que consomem 

entre 0 e 200 kWh até alguns que consomem acima de 5000 

kWh. A análise dos consumidores rurais deve ser mais 

criteriosa, do que a realizada na classe residencial, visto que 

muitos dos consumidores rurais estão inscritos em algum 

programa de incentivo à produção agrícola. 

Dessa forma nem sempre a mudança da tarifa convencional 

para a tarifa branca vai ser propícia. A ANEEL criou nos 

artigos 107 a 109 da RN 414 um texto, que trata dos descontos 

oferecidos às atividades de irrigação e aquicultura. Esses 

descontos no grupo B, podem chegar a faixa de 73% na região 

nordeste do Brasil [6], porém muitos consumidores que 

poderiam estar sendo beneficiados por esse incentivo não 

estão incluídos, pois até o final de 2014 o medidor 

diferenciado para essas atividades deveria ser adquirido pelo 

próprio usuário. Porém alguns pequenos e médios produtores 

não possuíam recursos para adquirir esse equipamento, no 

entanto, no começo de 2015 a ANEEL passou os custos da 

aquisição dos medidores eletrônicos usados por produtores 

rurais para as distribuidoras, ou seja mais um incentivo para a 

adoção da tarifa convencional com subsídio governamental. 

D.  Curva de Cargas Comerciais 

Os consumidores comerciais, de todos os consumidores 

analisados, são certamente os que estariam mais próximos de 

uma uniformidade, porém, até mesmo essa classe possui 

grandes divergências entre os seus membros. A classe 

comercial ou classe B3, também é composta de 5 estratos 

classificados pelo consumo médio, ou seja, nesse grupo 

estudado existem consumidores que consomem de 0 a 500 

kWh até consumidores que consomem acima de 10 000 kWh.  

A carga comercial sofre alterações de acordo com: a 

sazonalidade (como em datas comemorativas), às condições 

meteorológicas, as mudanças econômicas e à qualidade de 

energia entregue pelas companhias, etc. A Figura 5 representa 

a curva de carga comercial no estado do Piauí. A curva de 

carga do grupo B3 seguiu o mesmo processo de formação das 

demais curvas de cargas apresentadas nesse trabalho. A mesma 

foi produzida por medições feitas de 15 em 15 minutos em um 

período de um ano, sendo reduzida a um dia sem fazer 

diferenciação entre finais de semana ou dias de semana. A 

elaboração desse esquemático é bem generalista representando 

todos os componentes dessa classe sem fazer qualquer 

distinção, por isso é apenas um fator primário para a análise da 

viabilidade da aplicação da tarifa branca e não pode ser usado 

como critério único para a adoção desse novo modelo tarifário. 
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Fig. 5.  Curva de carga do subgrupo B3 no estado do Piauí. 

 

A curva de carga do subgrupo B3 no estado do Piauí 

apresentada na Figura 5 representa de modo geral a potência 

consumida ao longo do dia de referência. A Tabela 4 apresenta 

o valor do faturamento de energia levando em consideração o 

consumo de energia calculado através da curva de carga 

apresentada na Figura 5. 

TABELA 4 
DADOS COMERCIAIS REFERENTES AO CONSUMIDOR B3 

Modalidade 

Tarifaria 

Consumo 

(kWh)  

Valor do 

kWh(R$) 

Valor do 

kWh( R$) 

Convencional        15 944,585 311,20 4 961 954,85 

Branca 15 944,585 Variável 4 502 811,82 

 

Foi apresentado o valor do faturamento utilizando o modelo 

tarifário convencional e o modelo tarifário branco. Através dos 

valores apresentados na Tabela 4 pode-se inferir, que a adoção 

da tarifa branca para todos os consumidores do grupo B3 do 

estado do Piauí seria satisfatória. Porém essa diminuição no 

valor do faturamento total pode ser prejudicial para a 

distribuidora, que estará perdendo receita. 

O setor comercial tem o seu consumo energético 

responsável principalmente em equipamentos de refrigeração e 

iluminação. O setor comercial representa aproximadamente 

22% dos consumidores no estado do Piauí [5]. 

Analisando a curva de carga comercial podem-se inferir 

algumas informações, sendo elas: o ponto de máximo consumo 

de energia ocorre em torno das 9 horas da manhã quando a 

potência é cerca de 127 MW e o ponto mínimo de consumo 

ocorre em torno das 6 horas da manhã marcando uma potência 

cerca de 49,82 MW. A partir da curva de carga também pode-

se inferir outro aspecto ligado ao setor comercial, que é a 

ascensão do consumo que ocorre em torno de 8 horas da 

manhã, no qual a potência demanda se comparada a hora 

anterior registra um crescimento de aproximadamente 50%. 

Apesar das informações apresentadas pela curva de carga 

serem de grande valia para o estudo realizado, o mesmo não 

pode ser critério único para a avaliação da implantação da 

tarifa branca.  

IV.  CONCLUSÃO 

Este trabalho procurou apresentar as mudanças, que estão 

ocorrendo no setor tarifário brasileiro, em especial a tarifa 

branca.  

Foi mostrado de forma sucinta um pouco do modelo 

tarifário convencional utilizado na baixa tensão, sendo os 

normativos da ANEEL a maior ferramenta de pesquisa. 

Além disso, através de curvas de carga foi analisado de uma 

forma panorâmica os consumidores BT do estado do Piauí e o 

seu comportamento de consumo de energia durante o dia.  

Foi mostrado , que implantação da tarifa branca é 

importante, pois os consumidores que não consomem no 

período de ponta acabam pagando pelos que consomem, visto 

que o sistema é projetado para os piores casos. Caso a tarifa 

seja implantada, os consumidores que não usam muita energia 

no período de ponta vão pagar menos. 

O crescimento de um país é medido por alguns fatores, 

como: transporte, energia, desenvolvimento humano; sem 

dúvida a matriz energética de um país e seu potencial é um dos 

fatores primordiais nessa classificação, ou seja, além dos 

benefícios pessoais a adoção de forma correta pode melhorar a 

situação de todo o país.  

Ao final, cabe ressaltar que a tarifa branca é de grande valia 

não apenas para o consumidor, como também para o sistema, 

pois a mesma diminui as perdas não técnicas e a redução de 

custos com a expansão da rede. Apesar da tarifa branca ainda 

não está sendo utilizada esse estudo é de grande importância, 

pois serve como material de consulta para os que desejarem 

utiliza-la quando adotada.  
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