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Abstract--The current situation in Brazil, the search for 

solutions in the electric power sector and the frequent threat of 

supply and supply disruption (due to energy shortages) has 

motivated several segments of society to seek solutions that 

guarantee the maintenance of economic and social development. 

This study requires an identification of the installed load 

(installed power) of the consumer. And know its main electrical 

quantities, such as: power, voltage, current, demand and its 

power factor. In this context, the present work analyzes the 

impact of charging the differentiated tariff on low voltage 

consumers, as well as presenting data that can evaluate the 

residential electrical of the residential installations. 

Index Terms--Tariff Modality, Residential Electrical, 

Power factor. 

I.  INTRODUÇÃO 

 conceito de eficiência energética baseia-se em uma 

melhor utilização da energia elétrica e na luta contra o 

desperdício, a fim de evitar e diminuir o aumento necessário 

da capacidade do sistema elétrico, minimizando os impactos 

ambientais associados e preservando, na medida do possível, 

recursos naturais. Com o combate ao desperdício e a utilização 

de energia mais consciente, é possível reduzir a quantidade de 

recursos utilizados e trazer economias individuais para cada 

consumidor. 

Reduzir o desperdício de eletricidade, é necessário, e 

tornou-se uma preocupação crescente nos últimos anos para 

todas as classes de consumidores, principalmente no setor 

residencial, onde o consumo de energia reativa ainda não é 

bem estudado, mas merece toda a atenção agora, pois pode 

representar uma reserva adicional para o setor energético. 

A situação atual no Brasil, a busca de soluções no setor de 

energia elétrica e a frequente ameaça de fornecimento e de 

interrupção da oferta (devido à escassez de energia), motivou 

vários segmentos da sociedade a buscar soluções que garantam 

a manutenção do desenvolvimento econômico e social. 

Este estudo requer a tipificação da carga instalada 

(potência instalada) do consumidor. E também conhece seus 

principais parâmetros elétricas, tais como: energia, tensão, 

corrente, demanda e seu fator de potência. 

No entanto, com o advento das tecnologias e a 

modernização dos aparelhos elétricos residenciais, a 

representatividade dos consumidores de baixa tensão e energia 

total consumida no país atingiu níveis de consumo de cerca de 

um terço da energia gerada. Considerando esses fatores, 

recentemente a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) liderou a consulta pública para implementar uma 

nova modalidade tarifária para consumidores de baixa tensão. 

Esta nova modalidade tarifária, demonizada por "Tarifa 

Branca", permitirá aos consumidores de baixa tensão, que até 

então foram moldados pelo modelo de tarifação convencional, 

ter valores tarifários diferenciados de acordo com o 

cronograma de consumo, permitindo uma melhor gestão 

interna de custos de eletricidade. A tarifa Branca teria um 

papel estimulante para consumidores de baixa tensão para 

reduzir o consumo de energia nos horários de pico, reduzindo 

assim suas contas mensais; Ao mesmo tempo em que esse 

deslocamento de carga reduziria os riscos de sobrecarga na 

rede, evitando, assim, a necessidade da expansão da rede 

elétrica nos horários de pico. 

No entanto, as tarifas sazonais não são as únicas que 

influenciam o faturamento mensal dos consumidores de alta 

tensão. Um fator de extrema relevância para a análise da boa 

eficiência do uso de energia elétrica é chamado de fator de 

potência, com base na quantidade de potência ativa e reativa 

produzida por cada instalação. Os valores dos fatores de 

potência elevados (perto de 1,0) indicam o uso eficiente da 

energia elétrica, enquanto valores baixos mostram uma 
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sobrecarga para todo o sistema elétrico. Os consumidores de 

alta tensão, devido ao grande número de motores indutivos 

presentes em suas instalações, são cobrados quando seu fator 

de potência é inferior a 0,92. Uma vez que, como já 

mencionado, os consumidores de baixa tensão são 

proprietários de aparelhos que também consomem energia 

reativa, seria apropriado estudar qual o impacto isto acarretaria 

para os consumidores do grupo B e o setor energético 

II.  DESENVOLVIMENTO  

 
Este trabalho tem como objetivo verificar o impacto da 

cobrança da modalidade tarifária branca e do excedente de 

consumo de potencia reativa (FER) causará para os 

consumidores do Grupo B. A Tarifa Branca é uma tarifa 

monômia com três postos tarifários: ponta, intermediário e fora 

ponta (Figura 1). Segundo os Procedimentos de Regulação 

Tarifária (PRORET), o horário de ponta deve ser composto 

das três horas consecutivas de maior demanda da distribuidora 

para toda a área de concessão e o horário intermediário será 

composto por uma hora imediatamente antes do horário de 

ponta e uma hora imediatamente depois.  

 

Fig. 1 - Postos tarifários Modalidade Branca 

 

Segundo a ANEEL, se o consumidor adotar hábitos que 

priorizem o uso da energia fora do período de ponta (aquele 

com maior demanda de energia na área de concessão), 

diminuindo fortemente o consumo neste horário e no 

intermediário, a opção pela Tarifa Branca oferece a 

oportunidade de reduzir o valor pago pela energia consumida.  

 

Fig. 2 - Curva de carga grupo B – Convencional/ Branca 

 

A Figura 2 faz uma comparação qualitativa do valor das 

tarifas nas modalidades convencional e branca, para 

melhor ilustrar suas diferenças. 

TABELA  I 
DIFERENÇAS DE TARIFA CONVENCIONAL / BRANCA – ANEEL 2016 

 

Para tanto foram realizadas na cidade de Bauru medições 

em unidades consumidoras monofásicas, bifásicas e trifásicas. 

TABELA  II 
CATEGORIAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - CPFL 

 

Com relação ao fator de potência foi realizada uma 

simulação do excedente de energia reativa, tendo como base o 

valor mínimo de potencia reativa de 0,92 e para os postos 

horários da tarifa Branca. A cobrança do valor horário do 

Faturamento de energia reativa “FER” é dada pela equação 

abaixo: 
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III.  RESULTADOS 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram realizadas pela 

concessionária local de energia elétrica a CPFL, medições 

reais em consumidores residenciais tarifados no grupo B, 
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apenas consumo de energia elétrica. Para tanto foram 

realizadas 03 medições em consumidores com ligação 

monofásico, 03 bifásico e 03 trifásicos. A figura 3 e 4 são as 

medições de fator de potência e curva de carga 

respectivamente de um consumidor bifásico. Foram coletados 

os parâmetros elétricos como tensão, corrente, potencia ativa, 

reativa, aparente, fator de potencia e consumo de energia. 

Na Tabela III observa-se os parâmetros coletados e o fator 

de calculado hora/hora. 

TABELA  III 
AMOSTRA DAS MEDIÇÕES DOS PARAMETROS ELÉTRICOS -  UC BIFÁSICO 

 

 

IV.  RESULTADOS  

Com base nas medições realizadas foi analisado o 

comportamento do fator de potencia e a curva de carga das 

UCs. 

 

Fig. 3 – Fator de Potência – UC Bifásico 

 

Observa-se na figura 3 que com relação ao fator de 

potência, existe um consumo de energia reativa para UC do 

grupo B, pois apresenta valores menores que 0,92, variando 

entre 0,75 e 1. Conforme simulação tarifária o importe 

tarifário deverá ser acrescido do pagamento tarifário de “FER” 

 

Fig 4 – Curva de Carga – UC Bifásico 

 

 Na figura 4 observa-se que a curva de carga apresenta uma 

potência instalada maior nos horários de ponta. 

Com base nas medições realizadas podemos caracterizar o 

consumo de energia nos postos horários da tarifa branca e 

convencional. 

 
 

Fig 5– Porcentual de consumo UC Bifásico 
 

 

Observa-se na Figura 5 a caracterização percentual de 65% 

horário Fora de Ponta, 15% Intermediário e 20% Ponta de 

consumo de uma UC bifásico, sendo esta uma tendência para 

as outras unidades consumidoras analisadas. 

Os resultados da simulação para uma UC bifásico, onde são 

apresentados na Tabela IV, comparando o importe tarifário 

entre a tarifa Branca e Convencional, aplicando-se os valores 

tarifários da Tabela I. Estes valores foram analisados em 64 

horas de medição com analisadores de energia instalados pela 

concessionária, onde dentro deste período tivemos postos 

horários fora de ponta, intermediário e ponta. Para esta 
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unidade consumidora verifica-se um aumento de 20% no 

importe tarifário quando aplicado a tarifa Branca em relação a 

tarifa Convencional. Esta tendência se confirma quando 

analisado o restante das Unidades Consumidoras (UCs). 

 
 

TABELA  IV 
SIMULAÇÃO DE TARIFAS – UC BIFÁSICO 

 

 
 

Na Tabela V apresenta-se o resultado médio do valor da 

diferença de tarifa de todas as Unidades Consumidoras (UCs) 

analisadas. 

 

TABELA  V 
SIMULAÇÃO DE TARIFAS – 

 

 
 
 

Para a análise do fator de potencia verifica-se que todas as 

UCs medidas possuem consumo de energia reativa onde fator 

de potencia variando entre 0,75 e 1. O valor de Unidade de 

Faturamento de Energia Reativa (UFER) hora/hora tem um 

comportamento muito variável entra as unidades consumidoras 

analisadas, necessitando uma amostra maior de consumidores 

e horas de medição. Mas uma certeza é comprovada todas 

apresentam valores diferentes de zero nos postos horários do 

dia, gerando com certeza um valor de Faturamento de Energia 

Reativa (FER) para o período analisado, incidindo um 

aumento do importe tarifário. Para a viabilização de um estudo 

seria necessário com uma amostra maior de consumidores e 

horas de medição nos vários postos horários, onde poderemos 

simular a liberação de carga no sistema elétrico com a 

compensação de energia reativa nos consumidores do grupo B.  

 

V.  CONCLUSÃO 

O trabalho desenvolvido apresentou uma simulação entre 
consumidores do Grupo de tarifação monomia definido como 
“B”, que tem como característica, a cobrança do importe 
tarifário apenas do consumo de energia elétrica (kWh) único 
em todos os horários do dia, em relação a tarifa Branca, sendo 
está de possível inserção e regulamentação no Brasil, com a 
cobrança diferenciada em postos horários diferenciados ao dia 
como fora de ponta. 

Os resultados obtidos com a simulação apresentaram que 
para consumidores do tipo B, estes terão um aumento em 
média no importe tarifário com a inserção da tarifa Branca de 
12% nos consumidores monofásicos, 8% bifásico e 5% 
trifásico. 

Os resultados com relação à cobrança de Faturamento de 
Energia Reativa (FER) apresentaram um comportamento 
muito variável para que possamos contextualizar um valor 
médio a ser inserido no importe tarifário, com a inserção da 
Tarifa Branca. O que podemos afirmar é que em todos os 
postos horários do dia existe para os respectivos consumidores 
valores e UFER, portanto consumo de energia reativa com 
valores inferior ao valor limite de 0,92. 
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