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1 Abstract— The main goal of this paper is to analyze the 

viability of implementing the white tariff, from consumers and 

companies viewpoint, in the context of a distribution company 

located in the northeast of Brazil, Eletrobras Piaui Distribution. 

To achieve this, electricity load curves were analyzed, including 

Group B consumers from the state of Piaui for commercial, 

residential and rural classes, from which it can be created a more 

general profile of energy consumption.  To support this analysis, 

the required investments for implementing white tariff were 

characterized considering the load curve of a, typically low 

voltage and residential, energy distribution feeder. The results of 

this evaluation show that adopting this new pricing model might 

not always be advantageous for the consumers in question. With 

regard to the supplier company, it is possible to show that the 

investments under the actual regulatory structure will be very 

high and on the other hand, the advantages of the peak demand 

may not be satisfactory. It also warns about the impact that the 

sum of the costs of implantation by the concessionaire will be 

reverted to the consumer in form of tariff in the periodic tariff 

review of the distributor. 

 
Index Terms – Distribution feeder. Energy Consumer. 

Electricity Distribution Companies. Load Curve. White Tariff. 

 

RESUMO 
 

Este trabalho tem por objetivo principal analisar a viabilidade 

da implantação da tarifa branca sob a ótica da concessionária e 

dos consumidores na realidade de uma empresa distribuidora 

localizada no nordeste brasileiro, a Eletrobrás Distribuição Piauí. 

Para isso, foram avaliadas curvas de carga integralizando os 

consumidores do Grupo B no estado do Piauí para as classes: 
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comercial, residencial e rural; com as quais pode-se traçar um 

perfil de consumo geral dos clientes. Para corroborar essa análise, 

foram caracterizados os investimentos necessários à implantação 

da tarifa branca partindo da análise da curva de carga de um 

alimentador de distribuição de energia tipicamente de baixa 

tensão. Os resultados desta avaliação mostram que nem sempre a 

adoção desse novo modelo tarifário é diretamente vantajosa para 

consumidores do Grupo B na região estudada, comprovando-se 

também que os investimentos sob a real conjuntura regulatória 

serão altíssimos para a distribuidora e em contrapartida as 

vantagens com a redução da demanda de pico não serão 

satisfatórios para o alimentador estudado. Alerta-se ainda sobre o 

impacto da soma dos custos de implantação pela concessionária 

que deverão ser revertidos ao consumidor soba forma de tarifa na 

revisão tarifária periódica da distribuidora. 

 

Palavras-chave-- Alimentador de Distribuição. Consumidor de 

Energia. Curva de carga. Distribuidora de Energia. Tarifa Branca.  

 

I. NOMENCLATURA 

BRR    Base de Revisão Remuneratória 

CMED   Conjunto de Medição Encapsulado 

CPFL   Companhia Paulistana de Luz e Força 

ED PI   Eletrobrás Distribuição Piauí 

GLD   Gerenciamento pelo Lado da Demanda 

REN    Resolução Normativa 

SE    Subestação 

II. INTRODUÇÃO 

ONSUMIDORES de energia de baixa tensão com perfis  

de baixo e médio padrão de consumo de energia elétrica 

possuem grande relevância para distribuidora de energia, 

principalmente, em áreas de concessões no Norte e Nordeste 

devido sua representatividade no faturamento da empresa. 

Tomando-se o Estado do Piauí, um dos menores em renda per-

capita do Brasil [1], 89,90% de seus consumidores possuem 

perfil de consumo de energia elétrica menor que 250kWh. 

Estão enquadrados como baixa renda 25,68% dos clientes de 

energia elétrica do Piauí segundo dados da Eletrobras 

Distribuição Piauí – ED PI. 

Adotar medidas voltadas para esses clientes podem trazer 

impactos positivos e negativos para distribuidora de energia 

sejam eles operacionais, comerciais e/ou econômico-
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financeiros. 

Como forma de aplicar modicidade tarifária, iniciou-se 

após audiências públicas, a regulamentação para implantação 

da modalidade da tarifa horária branca. A nova tarifação 

possibilitará que consumidores do Grupo B gerenciem sua 

forma de utilização de energia, repercutindo assim no valor da 

fatura de energia. Uma grande fatia de cientes terá opção de 

escolha entre duas regras de faturamento, em detrimento da 

obrigatoriedade da tarifa convencional. 

Dentro do cenário de implantação da modalidade tarifária 

horária branca contemplada na REN 733/2016 a partir de 

Janeiro/2018 os consumidores com média de consumo 

superior a 500 kWh mensais e para os consumidores com 

média de consumo superior a 250 kWh a partir de 

Janeiro/2019 e a partir de Janeiro/2020 os demais clientes 

poderão aderi-la. Sendo que clientes enquadrados na subclasse 

baixa renda da classe de consumo residencial não se aplicarão 

os benefícios da tarifa branca [2]. 

A regra de faturamento de clientes enquadrados na tarifa 

branca para unidades consumidoras do Grupo B foi trazida ao 

mercado pela Resolução Normativa Nº 479 da Aneel de 03 de 

abril de 2012 que alterou a REN 414 de 2010 da Aneel. Na 

qual estabeleceu tarifas diferenciadas de consumo de energia 

elétrica de acordo com as horas de utilização do dia e 

segmentada em três postos tarifários, considerando-se uma 

tarifa para o consumo de energia (R$/MWh) para o posto 

tarifário ponta; uma tarifa para o consumo de energia 

(R$/MWh) para o posto tarifário intermediário; e uma tarifa 

para o consumo de energia (R$/MWh) para o posto tarifário 

fora de ponta [3]. 

Os principais investimentos necessários para inclusão de 

um grande número de consumidores na modalidade tarifária 

branca são os de aquisição, instalação, manutenção e operação 

de medidores de energia. A fim de verificar o retorno frente 

esses investimentos fez-se um estudo com três cenários de 

análise. Primeiramente, observou-se a área atendida por um 

alimentador de 13,8kV na zona urbana de Teresina, típico de 

região periférica da cidade e com características 

eminentemente residenciais. Posteriormente, foram analisadas 

as curvas de carga próprias de consumidores do Grupo B do 

estado do Piauí. Complementarmente, foram feitas medições 

individuais em consumidores do Grupo B, nas classes 

comercial, residencial e rural, comparando a fatura destes na 

modalidade convencional atual e na futura tarifa branca. 

O estudo visa mensurar os dispêndios operacionais 

necessários para implantação da tarifa branca observando três 

possíveis cenários comparando-os com o ganho estimado com 

a redução da demanda evitada no alimentador em estudo. 

III. DESENVOLVIMENTO 

O alimentador 01P1 com tensão de fornecimento de energia 

em 13,8 kV e suprido pela SE Poty (50MVA) atende 6.736 

unidades consumidoras sendo que 99,86 % são clientes do 

Grupo B e 29,57 % destes são cadastrados como baixa renda. 

Do universo total de consumidores 6.515 são cadastrados 

como residenciais, 167 comerciais, 14 industrial e 39 da classe 

de serviço público ou poder público. Sob a análise de perfil de 

consumo de energia dos clientes atendidos pelo Alimentador 

01P1, 178 unidades possuem consumo médio maior que 500 

kWh, 549 com consumo entre 250 e 500 kWh e 6.056 

unidades com consumo menor que 250 kWh. Pelos dados 

apresentados infere-se que o alimentador apresenta uma 

característica de atendimento com predominância para a classe 

residencial e com significativa representatividade de clientes 

de baixo consumo. Na Figura 1, vê-se o encaminhamento do 

alimentador 01P1, comprovando que se trata de uma zona 

residencial. 

 

 
Fig.  1.  Encaminhamento do alimentador 01P1 a partir da subestação Poty-

Fonte: Google Earth 

 

Para levantamento dos dados de potência (kW) e de energia 

(kWh) do alimentador 01P1 por um período de um mês, 

discretizados de 15 em 15 minutos, foi instalado conjunto de 

medição encapsulado – CMED da marca Bateau. O CMED de 

tensão máxima de 15 kV possui um transformador de potencial 

com tensão no primário de 7,97 kV e 115 V no secundário. 

Seu medidor encapsulado é do tipo ELO2183; 

multiprogramável; classe D; corrente nominal 2,5 A; tensão 67 

V, 120 V, 220V; relação entre a energia elétrica medida e a 

quantidade de pulsos elétricos (Ke) = 0,2 Wh/pulso. 

Foram coletadas medições de Julho/2016 a Fevereiro/2017 

no alimentador 01P1. Verificou-se que o mês de 

Novembro/2016 apresentou o maior registro de demanda 

média, decorrente das altas temperaturas ambiente no período. 

No mês de Novembro/2016 a temperatura na cidade registrou 

média mensal máxima de 39ºC e média mensal mínima de 

27ºC. E em Fevereiro/2017 obteve-se o menor registro de 

demanda média devido às temperaturas mais amenas no 

período. Em fevereiro/2017 a temperatura em Teresina 

alcançou média mensal máxima de 32ºC e média mensal 

mínima de 23ºC [4]. Do exposto, correlaciona-se o aumento da 

carga térmica da cidade com o aumento da demanda de 

energia. Para efeito deste estudo, deu-se o rótulo de mês 

quente para Novembro/2016 e mês frio para Fevereiro/2017. 

Na Figura 2 é mostrada a curva de carga dos meses de 

Novembro/2016 e Fevereiro/2017. 
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Fig.  2.  Curva de demanda Alimentador 01P1 em Novembro/2016 e 

Fevereiro/2017 

 

Para estratificar uma única curva diária típica para meses 

quente e frio, adotou-se o dia 23 (quarta-feira) do mês de 

Novembro/2016 e o dia 22 (quarta-feira) do mês de 

Fevereiro/2017 que apresentam comportamentos 

característicos de cada período. Isolando estes dias específicos 

em uma única curva tem-se a composição exposta na Figura 3. 
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Fig.  3.  Curva de demanda diária do Alimentador 01P1 em dia típico de 

Novembro/2016 (mês quente) e Fevereiro/2017 (mês frio) 

 

Pela configuração da curva de carga do alimentador 01P1 

constata-se crescente utilização de energia elétrica a partir das 

17:45h. A demanda é máxima às 23:45h. Desde a madrugada 

se verifica um decréscimo com demanda mínima por volta de 

10:00h. Analisando o mês de novembro/2016, corrobora-se 

que as maiores demandas ocorrem no horário das 23:45h 

conforme observado na figura 4. Do exposto, observando a 

curva de carga do alimentador e contrastando com a estratégia 

de redução de demanda com tarifa diferenciada, pode-se 

inferir que o horário de ponta deveria estar no período de 

22:15h a 01:15h. De modo análogo, o horário intermediário de 

21:15h a 22:15h e de 01:15h a 02:15h. E o horário fora ponta 

seria o período complementar a estes. Este comportamento se 

deve pela predominância de atendimento às cargas residenciais 

corroborada pela utilização de equipamentos como Ar-

condicionado, Ventiladores, TV e iluminação. 

 
Fig.  4.  Demandas máximas diárias no mês de Novembro/2016 

 

A.  Estimativa da Demanda Evitada e Dispêndio para 

implantação da tarifa branca em típico alimentador 

residencial 

Segundo a REN 414/2010 da Aneel, os três segmentos 

horários que terão tarifa diferenciada de consumo serão o 

horário de ponta que corresponde três horas consecutivas do 

dia definido pela distribuidora e autorizado pela Agência 

Reguladora com exceção feita aos sábados, domingos e 

feriados discriminados em norma. O horário intermediário 

compreende uma hora antes e uma depois do horário de ponta 

e o horário fora ponta composto pelo conjunto de horas diárias 

consecutivas e complementares àquelas definidas nos postos 

horários ponta e intermediário. 

Para o Piauí, o horário de ponta está definido das 17:30h às 

20:30h. Consequentemente, o horário intermediário representa 

o intervalo de 16:30h às 17:30h e 20:30h às 21:30h e o horário 

fora ponta o período complementar aos horários de ponta e 

intermediário [5].  

A redução da demanda em horários de ponta estimulada por 

tarifas diferenciadas é uma forma indireta de Gerenciamento 

pelo lado da Demanda – GLD [6]. Desta forma, podemos dizer 

que a carga no horário de pico do alimentador bem como a do 

horário intermediário podem ser definidas como as grandezas 

de demandas gerenciáveis. Ou seja, valores aptos a serem 

reduzidos pela mudança do horário de uso de energia do 

consumidor que optou pela forma de faturamento da tarifa 

branca. 

Considerando como o consumidor estará disposto a mudar 

os hábitos de consumo e ainda como os clientes reagirão à 

adesão da tarifa branca, o estudo proposto adotou três 

possíveis cenários de adesão dos clientes de baixa tensão à 

tarifa branca. Todos os cenários trabalhados estão abaixo da 

probabilidade mensurada após levantamento da curva de 

triagem para identificação do ponto de fronteira entre as 

melhores opções de faturamento para clientes de baixa tensão 

na área de concessão da CPFL – Companhia Paulistana de Luz 

e Força, por exemplo [7]. O primeiro cenário considerou 

adesão de 30% dos clientes, o segundo cenário com 20% de 

adesão e o terceiro cenário com 10% de adesão à tarifa branca. 

Todos estes cenários foram aplicados à área atendida pelo 
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alimentador 01P1 para previsão dos investimentos necessários 

para suportar a nova metodologia tarifária. Adotou-se no 

estudo redução de 30% da demanda do cliente com opção de 

faturamento pela tarifa branca. 

Foram extraídos o preço médio do medidor eletrônico 

convencional utilizado para consumidores monofásicos de 

baixa tensão e o valor médio do medidor monofásico apto para 

medição com modalidade de faturamento da tarifa branca 

adicionado o valor do serviço de substituição de um medidor 

monofásico na área urbana praticado, atualmente. Com dados 

de faturamento do mês de Março/2016 foi extraído o consumo 

médio de energia dos clientes atendidos pelo alimentador 

01P1. Do montante da demanda média registrada no horário 

de ponta da ED PI foram expurgados a carga da Iluminação 

Pública do alimentador. Todos os dados estão constante na 

tabela 1. 

 

TABELA 1 
ITENS DE VERIFICAÇÃO PARA ANÁLISE DE INVESTIMENTO 

ASSOCIADO A IMPLANTAÇÃO DA TARIFA BRANCA NO 

ALIMENTADOR 01P1. 

 

Item Itens de Verificação Grandeza Qtde

1
Quantidade de Consumidores no Alimentador 

01P1 (excluído baixa renda)
Unid. 4.743

2 Preço médio medidor monofásico convencional R$ 38,60

3
Preço médio medidor monofásico com registros 

horários segmentados + serviço de instalação
R$ 253,77

4
Percentual de redução da potência demandada 

por consumidor
% 0,13

5
Consumo Médio consumidor residencial 

atendidos pelo alimentador (exeto baixa renda)
kWh 152

 
 

Mediante a aplicação dos três cenários de migração de 

unidades consumidoras para a tarifa branca obtêm-se os 

montantes do investimento necessário para aquisição e 

instalação de medidores inteligentes aptos para medição de 

horários segmentados. Interessante observar que, na 

conjuntura atual, os horários de ponta e intermediário estão 

fora do horário de pico do alimentador. Logo, não haverá um 

incentivo para redução da demanda no horário de pico. O 

consumidor pode até diminuir a demanda durante os horários 

intermediários e de ponta. Entretanto, a demanda máxima 

diária não será alternada, como já demonstrado anteriormente, 

não impactando na redução dos investimentos de suporte 

energético. Pode até aumentar o pico de demanda, uma vez 

que no final do horário intermediário haja a sensação de se 

pagar menos pela tarifa ocorrendo um montante de 

equipamentos ligados no mesmo momento. Considerando uma 

redução de 5% na fatura de energia com a aplicação da tarifa 

branca registram os valores mensurados na tabela 2 [8]. 

  

TABELA 2 
INVESTIMENTO, DEMANDA EVITADA E REDUÇÃO DA RECEITA DA 

DISTRIBUIDORA COM IMPLANTAÇÃO DA TARIFA BRANCA 

REPERCUTIDO NO ALIMENTADOR 01P1 

 

Itens de verificação Grand. Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Demanda evitada no 
horário de ponta 

MW 0 0 0 

Investimento com 
implantação de 
medidores tarifa branca 
(material + serviço) 

R$ 
361.089,3

3 
240.726,2

2 
120.363,1

1 

Redução do 
faturamento dos 
consumidores com 
tarifa branca (Mês) 

R$ 10.814,04 7.209,36 3.604,68 

 

Alerta-se à distribuidora para os investimentos associados à 

adequação das medições dos clientes de baixa tensão e 

redução do seu faturamento o que a obrigará a redesenhar seu 

planejamento econômico-financeiro. Além dos custos 

operacionais envolvidos em sua implantação. Dentre eles, 

podemos citar a mudança dos procedimentos técnicos 

operacionais de ligação, manutenção e leitura dos medidores e 

campanha de divulgação. Por outro lado, o consumidor, apesar 

da possível redução da sua fatura e de mais uma alternativa 

para gerenciamento de sua energia, sofrerão com aumento na 

tarifa futura quando da remuneração do investimento aplicado 

com os novos medidores. A soma dos investimentos alocados 

pelas distribuidoras de energia comporá os custos operacionais 

da empresa via base de revisão remuneratória – BRR. Estes 

valores, com as devidas correções monetárias, serão avaliados 

pelo agente regulador periodicamente a fim de revisão da 

tarifa de energia. Desta feita, todos os clientes pagarão, via 

tarifa, a adequação da medição emergente no novo segmento 

horário de faturamento de clientes [9]. 

B. Avaliação das curvas de carga típicas do Grupo B 

As curvas de carga utilizadas neste  estudo foram originadas 

de uma amostra de 633 medidores de todo estado do Piauí, em 

que 209 correspondem a consumidores da classe comercial, 

243 consumidores da classe residencial e 181 pertencentes à 

classe rural. As Figuras 5, 6 e 7 mostram, respectivamente, as 

curvas de carga para as classes residencial, comercial e rural. 

Na Figura 5 se observa que a curva representada é bastante 

semelhante ao gráfico da Figura 3, o que condiz com o fato da 

região do alimentador 01P1 ser tipicamente residencial. 

 

 
Fig.  5.  Curva de carga típica para classe residencial. 
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Fig.  6.  Curva de carga típica para classe comercial. 

 

 
Fig.  7.  Curva de carga típica para classe rural. 

 

De forma semelhante é a análise feita da curva típica 

residencial, tendo esta o seu pico por volta da meia noite 

devido aos mesmos motivos salientados anteriormente. 

A partir da observação destas imagens é possível perceber 

que o horário de ponta definido para o Piauí não caracteriza 

significantemente o horário de pico dos consumidores do 

Grupo B, inviabilizando um dos principais objetivos da 

implantação de uma tarifa horo-sazonal, a saber, a redução de 

demanda por estímulo tarifário. 

É importante notar, na Figura 6, o deslocamento da região 

de pico para uma carga tipicamente comercial. Neste caso, o 

consumo se intensifica por boa parte do turno diurno, sendo 

este o horário de funcionamento da grande maioria dos 

comércios. A última curva analisada é típica da zona rural e 

possui seu pico por volta das 19:30h, comumente sendo este o 

horário onde há maior uso de eletrodomésticos e iluminação. 

A partir destas curvas, calculou-se a fatura de um dia típico 

para cada classe. Os valores adotados referentes ao valor do 

kWh foram baseados na Resolução Homologatória nº 1.605, 

de 27 de agosto de 2013[10]. Foram utilizados os valores das 

tarifas de base econômica, ou seja, desprezando as bandeiras 

de sazonalidade para que o estudo possa ser mais abrangente. 

Os resultados são mostrados nas tabelas 3, 4 e 5. 

Observa-se que para todas as classes analisadas a tarifa 

branca mostrou-se mais onerosa para os consumidores. Mesmo 

que com uma mudança em seu consumo cada usuário possa 

tornar a tarifa branca mais viável em termos da relação tarifa-

kWh, esse deslocamento pode não corresponder ao 

deslocamento do seu pico de consumo. Para classe residencial, 

por exemplo, a diminuição do consumo no horário de ponta 

definido pode na verdade implicar no aumento do pico de 

consumo desta classe. Esse mesmo raciocíno serve para a 

classe commercial, pois o pico da classe está fora do horário 

de ponta. Então para a classe residencial e comercial não é 

vantajoso para concessionária. Isto resultaria em um gasto 

ainda maior para a concessionária. Para o consumidor também 

seria um impacto negativo, pois após a revisão periódica 

tarifária a tarifa sofreria a repercussão desses investimentos. 

 

TABELA 3 
CONSUMO DIÁRIO TÍPICO RESIDENCIAL 

Modalidade 

Tarifaria 

Posto 

Tarifário 

Consumo 

(kWh)  

Valor do 

kWh(R$) 

Valor 

Final( R$) 

Convencional         16,0982 0,3112 5,01 

Total da 

Convencional 

 

  
5,01 

Branca 

Ponta 1,8782 0,72136 1,35 

Intermediário 1,3153 0,4512 0,59 

Fora de 

Ponta 
12,9047 0,25158 3,25 

Total da Branca  
  

5,19 

 

TABELA 4 
CONSUMO IÁRIO TÍPICO RURAL 

Modalidade 

Tarifaria 

Posto 

Tarifário 

Consumo 

(kWh)  

Valor do 

kWh(R$) 

Valor 

Final( R$) 

Convencional         56,7195 0,20539 11,65 

Total da 

Convencional 

   11,65 

Branca 

Ponta 7,9761 0,48117 3,84 

Intermediário 5,1659 0,30083 1,55 

Fora de Ponta 43,5775 0,16705 7,28 

Total da 

Branca 

   12,67 

 

TABELA 5 
CONSUMO DIÁRIO TÍPICO COMERCIAL. 

Modalidade 

Tarifaria 

Posto 

Tarifário 

Consumo 

(kWh)  

Valor do 

kWh(R$) 

Valor 

Final( R$) 

Convencional         43,5438 0,3112 13,55 

Total da 

Convencional 

 

  
13,55 

Branca 

Ponta 6,4539 0,72904 4,71 

Intermediário 4,3044 0,45581 1,96 

Fora de Ponta 32,7855 0,25312 8,30 

Total da 

Branca 

 

  
14,97 

 

C. Análise de consumidores individuais 

Complementarmente, também foram feitas medições para 

um consumidor de cada classe analisada, comparando a fatura 

destes na modalidade convencional atual e na futura tarifa 

branca. Ao observarmos as tabelas 6 e 8, referentes a dois 

consumidores do Grupo B, subgrupo residencial e comercial 

respectivamente, pode-se verificar que o modelo convencional 

foi menos oneroso do que o modelo de tarifa branca, para esta 

medição. Por mais que no horário fora de ponta, nesse 

subgrupo, a tarifa branca deixe o custo mais acessível, a 

economia desse posto tarifário não compensa o aumento da 
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tarifa nos outros horários. Porém, ao observarmos a tabela 7, 

correspondente ao um consumidor rural, pode-se analisar que 

a aplicação da tarifa branca se torna mais acessível, pois 

reflete em uma redução de 11% na fatura. Analisando 

novamente a figura 6, percebe-se que o pico da curva de carga 

da classe rural é o que mais se aproxima do horário de ponta. 

Isso torna possível a redução de custos para concessionária ao 

incentivar o cliente, desta classe em especial, a deslocar seu 

pico de consumo. É importante notar, porém, que ainda existe 

a possibilidade de um deslocamento errado gerar 

consequências contraias, uma vez que há apenas uma 

proximidade entre o pico de consumo e o horário de ponta, 

mas não uma inteira representatividade.  

 

TABELA 6 
CONSUMO ENSAL DE UM COSUMIDOR RESIDENCIAL 

Modalidade 

Tarifaria 

Posto 

Tarifário 

Consumo 

(kWh)  

Valor do 

kWh(R$) 

Valor 

Final( R$) 

Convencional         1132.15 0.3112 352.33 

Total da 

Convencional 

 

  
352.33 

Branca 

Ponta 121.11 0.72136 87.36 

Intermediário 87.24 0.4512 39.36 

Fora de Ponta 923.8 0.25158 232.41 

Total da 

Branca 

 

  
359.13 

 

TABELA 7 
CONSUMO MENSAL DE UM COSUMIDOR RURAL 

Modalidade 

Tarifaria 

Posto 

Tarifário 

Consumo 

(kWh)  

Valor do 

kWh(R$) 

Valor 

Final( R$) 

Convencional         774.56 0.20539 159.09 

Total da 

Convencional 

 

  
159.09 

Branca 

Ponta 27.96 0.48117 13.45 

Intermediário 23.76 0.30083 7.15 

Fora de Ponta 722.84 0.16705 120.75 

Total da 

Branca 

 

  
141.35 

 

 

TABELA 8 
CONSUMO MENASL DE UM COSUMIDOR COMERCIAL. 

Modalidade 

Tarifaria 

Posto 

Tarifário 

Consumo 

(kWh)  

Valor do 

kWh(R$) 

Valor 

Final( R$) 

Convencional         2864.28 0.3112 891.36 

Total da 

Convencional 

 

  
891.36 

Branca 

Ponta 431.16 0.72904 314.33 

Intermediário 256.43 0.45581 116.88 

Fora de Ponta 2176.69 0.25312 550.96 

Total da 

Branca 

 

  
982.17 

 

 

D. Desafios e necessidades a serem superadas 

O medidor de energia elétrica deverá ser diferenciado do 

medidor utilizado atualmente para medição da tarifa 

convencional de baixa tensão. O medidor convencional atual 

registra apenas dados de consumo não sendo necessário 

segmentá-los em horários diferenciados. Com a implantação 

da tarifa branca, os medidores dos clientes que optarem por 

sua adesão terão que ser trocados a expensas da distribuidora 

de energia.  

A Aneel definiu requisitos básicos dos medidores para 

tarifação branca como também as informações de qualidade de 

energia que clientes do Grupo B poderão solicitar às 

concessionárias. O sistema de medição das unidades 

consumidoras enquadradas na modalidade tarifária branca 

deve apurar, observando a regulamentação técnica metrológica 

específica, o consumo de energia elétrica ativa em pelo menos 

4 (quatro) postos tarifários. Os medidores para atender estes 

requisitos devem ser programáveis no que tange ao início e ao 

fim de cada posto. Além disso, devem estar disponíveis, por 

meio de mostrador existente no próprio medidor ou em 

dispositivo localizado internamente na unidade consumidora, 

os itens metrológicos referentes à apresentação de informações 

ao consumidor, tais como: energia elétrica ativa consumida, 

acumulada e por posto tarifário; e a identificação do posto 

tarifário corrente. O dispêndio com a aquisição e implantação 

do medidor é de responsabilidade da Distribuidora de Energia 

[11] [12].  

Com a possibilidade da implantação da tarifa branca em 

curto prazo para os clientes de baixa tensão, apesar de serem 

escalonados ao longo dos próximos três anos, uma grande fatia 

de consumidores terá a possibilidade de migrar sua forma de 

faturamento de energia elétrica. E como consequências de 

curto prazo, podemos elencar o risco do aumento das perdas 

de energia face aos erros de leitura manuais dos medidores 

com postos horários segmentados e dos riscos de erros 

metrológicos da medição emergente. 

De certo, com o advento da tarifa branca, alguns processos 

deverão ter análises redobradas, visto o impacto financeiro que 

a nova modalidade tarifária trará. Dentre os principais, citamos 

os cuidados com as coletas das leituras para faturamento dos 

clientes com tarifa branca e o novo medidor eletrônico com 

parâmetros adicionais. A seguir, mensuramos os impactos 

financeiros necessários para mitigação destes ofensores da 

implantação da tarifa branca. 

E.  Leitura de pelo menos três postos horários para geração 

da fatura de energia.  

Tende-se ao acréscimo dos números de erros nas leituras 

dos medidores para faturamento o que impactaria no aumento 

das perdas e/ou aumento de reclamações nos canais de 

atendimentos das concessionárias e permissionárias de energia. 

Uma série de medidas devem ser adotadas para anulação dos 

potenciais riscos operacionais decorrentes das leituras dos 

medidores. Hoje, as distribuidoras adotam metodologia de 

leitura, impressão e entrega simultânea da fatura de energia 

para o faturamento de seus clientes de baixa tensão utilizando 

para isso dispositivos como tablets, smatphones ou coletores 

associados a sistemas que possibilitam a funcionalidade 

instantânea de faturamento. A inclusão de mais postos horários 

implicará na adequação dos coletores e de software. 

Atualmente, o custo médio de um coletor típico utilizado em 

concessionária como a ED Piauí e ED Alagoas é de R$ 

4.200,00. Outro dispêndio associado ao tema seria com o 
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treinamento e reciclagem das equipes operacionais de leitura, 

manutenção de medidores e ligação de consumidores. Na 

forma convencional de faturamento, apenas um registro de 

leitura é apontado no coletor. Já em um cliente com opção de 

faturamento na tarifa branca, no mínimo, quatros registros de 

consumo deverão ser verificados no medidor e registrados no 

coletor. Desta forma, seriam necessários, nos primeiros meses 

de implantação da tarifa branca, treinamentos e 

monitoramentos continuados. Outro impacto severo decorrente 

do aumento de dados coletados em uma mesma unidade 

consumidora seria a diminuição da produtividade do leiturista, 

o que ocasionaria a necessidade de contratações extras de 

funcionários. Atualmente, um leiturista realiza em média 250 

leituras de unidades consumidoras na jornada diária em área 

urbana. O custo médio referente a salários e benefícios 

praticados na prestadora de serviço da área de concessão do 

Piauí é de R$ 2.850,00. 

Adotando-se a área abrangida pelo alimentador 01P1 e 

considerando os três cenários adotados de migração à 

modalidade tarifária branca, conectados ao alimentador e 

considerando que todos os consumidores do alimentador são 

lidos no mesmo dia seria necessário um aumento de 01 (um) 

leiturista para suprimento do alimentador, o que representaria 

um custo associado de R$ 2.850,00 mensais com custo 

adicional de mão de obra. 

F.  Medidor digital com hora e datas calibradas. 

O novo medidor para tarifa branca contemplado na Portaria 

520 de 2014 do Inmetro passa agora a ter uma relação 

fortíssima com o horário do dia. Caso o relógio do medidor de 

energia esteja atrasado ou adiantado o consumidor terá sua 

fatura de energia errada devido à aplicação de tarifas 

indevidas. Dessa forma, as distribuidoras terão mais uma 

variável de controle para monitoramento, e extremamente 

crucial, pois o erro implicará em possível aumento de 

reclamações, aumento da inadimplência e aumento das perdas. 

A fim de manter as medições corretas aumentarão o número de 

manutenções nos medidores para correção do horário do 

relógio do medidor de energia. Para os clientes do Grupo A 

hoje, as visitas de correção de data, hora do medidor e 

inserção de feriados correspondem a 63% dos itens corrigidos 

em manutenções periódicas na empresa de distribuição no 

Piauí. 

IV. CONCLUSÃO 

Mediante a informação do comportamento de consumo 

verificado na curva de carga do alimentador 01P1 que 

apresenta uma característica predominantemente residencial, o 

estudo proposto aborda três possíveis cenários de adesão à 

tarifa branca. Apontando alto investimento e redução do 

faturamento da distribuidora nos três cenários e que não serão 

cobertos pelos benefícios com a mudança do faturamento dos 

clientes do Grupo B. As vantagens da nova metodologia não 

serão satisfatórias, visto, sobretudo, pela não redução do pico 

de demanda do alimentador que está fora do horário de ponta 

definido pela Aneel para a ED PI.  

Outros estudos deverão ser trabalhados para apresentação 

de uma melhor forma de estrutura dos horários de ponta, fora 

ponta e intermediário voltados para diferentes classes de 

consumo. É notória a grande contribuição com o advento das 

tarifas horosazonais para os clientes do grupo A, mas a 

inserção nessa metodologia de uma parcela exponencialmente 

maior, os clientes residenciais, requerem uma melhor análise 

nos comportamentos de consumo dessa classe. 

Visto aos altos investimentos que as concessionárias de 

energia deverão arcar e que serão repassados na tarifa para o 

consumidor, a abertura da tarifa branca em uma distribuidora 

com perfil de mercado preponderante de baixa tensão será 

mais adequada se a opção da tarifa branca for para os clientes 

de maior faixa de consumo. 

De imediato, os clientes de baixa tensão que aderirem à 

tarifa branca terão redução na fatura de energia caso mudem 

seus hábitos de consumo. Porém, os investimentos aplicados 

pela distribuidora com a nova infraestrutura de medição e 

serviços associados deverão ser remunerados. Para tanto, os 

custos serão diluídos na tarifa de energia dos clientes na 

revisão tarifária periódica. 

Do exposto, depreende-se que, na área de concessão da ED 

PI, a migração de consumidores Grupo B para tarifa branca só 

apresenta certa vantagem para subgrupo rural, uma vez que as 

características de consumo lhe são favoráveis. Subgrupos 

residencial e comercial, por exemplo, apresentam ligeira 

desvantagem financeira para os consumidores que escolham 

migrar para tarifa branca, caso não mudem os horários de 

consumo. Além disso, estes dois subgrupos, 

predominantemente, contribuem para o deslocamento de pico 

de consumo de energia elétrica, para fora do âmbito dos 

horários de ponta e intermediário definido em norma para a 

referida tarifa. Fato este, que inviabiliza um dos objetivos da 

adoção da tarifa branca, que é a redução da demanda em 

horários de ponta estimulada por tarifas diferenciadas. Este 

último não atraindo retorno técnico para a distribuidora em 

estudo. Somado a isso, comprovou-se que os subgrupos 

residencial e comercial, na migração tarifária, significarão 

mais dispêndios financeiros à concessionária. Avaliando que a 

desvantagem financeira para a concessionária em questão, em 

um primeiro momento, se reverterá para o consumidor em 

tempo de revisão tarifária, é notória a inviabilidade da 

proposta da tarifa branca nos seus moldes originais para a ED 

PI e seus consumidores Grupo B, principalmente, dos 

subgrupos residencial e rural. 
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