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DIREITOS E DEVERES DOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA

O objetivo é melhorar a eficiência dos sistemas de iluminação e trazer mais qualidade de vida à população. Página 03

Iluminação tradicional começou a  ser substituída 
por LED em  São Roque do Canaã e Colatina 
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Governo Federal extingue horário de verão

Não haverá horário de verão em 2019
O Brasil não adotará mais o horário de 

verão a partir deste ano. O presidente Jair 
Bolsonaro assinou no dia 25 de abril de-
creto que extingue a medida. A decisão 
foi baseada em recomendação do Mi-
nistério de Minas e Energia, que apontou 
pouca efetividade na economia ener-
gética, e estudos da área da saúde, sobre 
o quanto o horário de verão afeta o reló-
gio biológico das pessoas.

“As conclusões foram coincidentes. O 
horário de pico hoje é às 15 horas e [o ho-
rário de verão] não economizava mais 
energia. Na saúde, mesmo sendo só uma 
hora, mexia com o relógio biológico das 
pessoas”, disse, ressaltando que não 
deve haver queda na produtividade dos 
trabalhadores nesse período.

De acordo com o secretário de Energia 
Elétrica do MME, Ricardo Cyrino, a 
economia de energia com o horário de 
verão diminuiu nos últimos anos e, neste 
ano, estaria perto da neutralidade. “Na 
ótica do setor elétrico, deixamos de ter o 
benefício”, disse.

Cyrino afirmou que o horário de verão 
foi criado com o objetivo de aliviar o 
pico de consumo, que era em torno das 
18 horas, e trazer economia de energia na 
medida em que a iluminação solar era 
aproveitada por mais tempo. “Com a 
evolução da tecnologia, iluminação mais 
eficiente, entrada de ar-condicionado – 
que deslocou o pico de consumo para as 
15 horas – e também a substituição de 
chuveiros elétricos [por aquecimento 
solar, por exemplo], que coincidia com a 
iluminação pública às 18 horas, deixa-
mos de ter a economia de energia que ha-
via no passado e o benefício do alívio no 
horário de ponta, às 18 horas”, explicou.

O horário de verão foi criado em 1931 
e aplicado no país em anos irregulares 
até 1968, quando foi revogado. A partir 
de 1985, foi novamente instituído e 
vinha sendo aplicado todos os anos, sem 
interrupção. Normalmente, o horário de 
verão começava entre os meses de 
outubro e novembro e ia até fevereiro do 
ano subsequente, quando os relógios 
deveriam ser adiantados em uma hora 
em parte do território nacional.

O secretário afirmou ainda que nos 
últimos 87 anos de instituição do horário 
de verão, por 43 anos o país ficou sem 
adotar a medida e que ela pode ser insti-
tuída novamente no futuro. “Tivemos 
muitas alternâncias. Vamos continuar 
fazendo avaliações anuais e nada impede 
que, no futuro, caso venha a ser conve-
niente na ótica do setor elétrico, vamos 
sugerir novamente a introdução do 
horário de verão. Por hora, ele não faz 
mais sentido.”

O presidente, Jair 
Bolsonaro, extinguiu na 
quinta-feira (25/4), o 
horário de verão. Ele 
assinou o decreto que 
revoga a medida em 
cerimônia no Palácio do 
Planalto, conforme havia 
anunciado que faria no 
início do mês. Durante o 
horário de verão, instituído 
para gerar uma economia 
de energia, por parte dos 
estados brasileiros que 
adiantavam o relógio em 
uma hora. O horário de 
verão brasileiro foi 
adotado pela primeira vez 
em 1931, com a finalidade 
de economizar energia 
elétrica nos meses mais 
quentes do ano. Desde 
1985, vem sendo 
estabelecido 
continuamente. Fim do horário de verão: nova rotina dos brasileiros é uma das causas.

A substituição das lâmpadas  
tradicionais por LED nas 
avenidas e ruas de São Roque 
do Canaã e Colatina, e demais 
municípios da Santa Maria, 
vai  melhorar a qualidade da 
iluminação e trazer mais 
segurança aos pedestres e 
motoristas e também traz o 
benefício econômico. 
Os recursos para os 
serviços são provenientes de 
direitos dos usuários, 
conforme exigência da Aneel 
(Agência Nacional de Energia 
Elétrica), 1% (um) do que é 
recolhido da conta de energia 
paga pelo consumidor é 
voltado para o Programa de 
Eficiência Pesquisa e 
Desenvolvimento Energética, 
e dele 0,25% está sendo 

aplicado nos municípios.
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Bandeira Tarifária Vermelha patamar 2 com custo de R$ 5 a cada 100 kWh

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) informou que a 
bandeira tarifária para maio será 
amarela, com custo adicional de R$ 1 
para cada 100 quilowatts-hora (kWh) 
consumido. De acordo com a agên-
cia, embora a previsão hidrológica 
para o mês indique tendência de 
vazões próximas à média histórica, 
“o patamar da produção hidrelétrica 
já reflete a diminuição das chuvas, o 
que eleva o risco hidrológico e 
motiva o acionamento da bandeira 
amarela”.

“Diante da perspectiva de que as 
afluências aos principais reservató-
rios fiquem perto da média, o preço 
esperado para a energia (PLD) deve 
permanecer próximo ao registrado 
nos últimos meses”, informou a 
Aneel.

Sistema
O sistema de bandeiras tarifárias 

foi criado, de acordo com a Aneel, 
para sinalizar aos consumidores os 
custos reais da geração de energia 
elétrica. A adoção de cada bandeira, 
nas cores verde (sem cobrança extra), 
amarela e vermelha (patamar 1 e 2) 
está relacionada aos custos da gera-
ção de energia elétrica. 

Na amarela há o acréscimo de R$ 1 
a cada 100 kWh consumido. Na 
vermelha, no patamar 1, o adicional 
nas contas de luz é de R$ 3 a cada 100 

kWh; no 2, o valor extra sobe para R$ 
5.

Dicas de economia
Para evitar aumento significativo 

nas contas, a Aneel dá dicas para que 
os consumidores economizem ener-
gia. Entre elas a de, no caso do uso de 
chuveiros elétricos, tomar banhos 
mais curtos. A agência sugere também 
a diminuição no uso do ar-condi-
cionado e que, quando o aparelho for 
usado, que se evite deixar portas e 
janelas abertas, além de manter o 
filtro limpo. 

A Aneel indica, ainda, que o con-
sumidor tenha atenção para deixar a 
porta da geladeira aberta apenas o 
tempo que for necessário e que nunca 
se coloque alimentos quentes em seu 
interior. Uma outra dica da Aneel para 
que o consumidor economize energia 
é a de juntar roupas para serem passa-
das de uma só vez e que não deixe o 
ferro de passar ligado por muito 
tempo.  Fonte Aneel.

De acordo com a 
Agência Nacional 
de Energia Elétrica, 
a bandeira tarifária 
terá custo adicional 
de R$ 1 para cada 
100 quilowatts-hora 
(kWh) consumido.
Foto web

Iluminação Pública: 
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ANEEL atualiza metodologia de 
acionamento das bandeiras tarifárias

A ANEEL aprovou no dia 21 deste, a 
resolução que estabelece as faixas de 
acionamento e os adicionais das ban-
deiras tarifárias com vigência em 2019. 
Foi incorporado um avanço metodo-
lógico para a regra de acionamento que 
atualiza o perfil do risco hidrológico 
(GSF*), o qual passa a refletir exclusi-
vamente a distribuição uniforme da 
energia contratada nos meses do ano 
("sazonalização flat"). O efeito do GSF 
a ser percebido pelos consumidores 
retratará com maior precisão a produção 
da energia hidrelétrica e a conjuntura 
energética do sistema.

A proposta aprovada altera o valor 
das bandeiras tarifárias a partir de 1º de 
junho. A bandeira amarela passa a R$ 
1,50 a cada 100 kWh, já a bandeira ver-
melha no patamar 1 custará R$ 4,00 a 

cada 100 kWh, e no patamar 2, R$ 6,00 a 
cada 100 kWh. A alteração foi especial-
mente motivada pelo déficit hídrico do 
ano passado, que reposicionou a escala de 
valores das bandeiras.

O tema passou por audiência pública 
que recebeu 56 contribuições das quais 
36% foram acatadas integralmente e 2% 
parcialmente.

Criado pela ANEEL, o sistema de 
bandeiras tarifárias sinaliza o custo real 
da energia gerada, possibilitando aos 
consumidores o bom uso da energia elé-
trica. Além disso, esse custo é pago de 
imediato nas faturas de energia, o que 
desonera o consumidor do pagamento de 
juros da taxa Selic sobre o custo da ener-
gia nos processos tarifários de reajuste e 
revisão tarifária. 

Fonte Aneel

Prefeituras iniciaram a troca de lâmpadas 
tradicionais  por lâmpadas de LED

Colatina - Avenida Getúlio Vargas

São Roque do Canaã - Rodovia  estadual  Armando Martinelli.
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BANDEIRAS TARIFÁRIAS
Resolução estabelece as faixas de 
acionamento e os adicionais das 
bandeiras tarifárias

Por intermédio do Programa de 
Eficiência Energética (PEE), regulado 
pela Agência Nacional de Energia Elé-
trica (ANEEL), a Empresa Luz e For-
ça Santa Maria (ELFSM) está substi-
tuindo mais de 2.800 pontos de ilumi-
nação pública antiga (comum), por 
lâmpadas de LED, nas avenidas e ruas 
com maior circulação de pessoas. A 
medida, que proporcionará mais segu-
rança à população, também represen-
tará uma economia aos cofres públi-
cos. Conforme o Projeto, intitulado 
Santa Maria Ilumina, milhares de 
pontos de luz, localizados nas áreas ur-
banas dos municípios já foram substi-
tuídas, e outras ruas e avenidas terão as 
lâmpadas tradicionais, (amareladas), 
substituídas por LED.

De acordo com as prefeituras muni-
cipais, além de proporcionarem uma 
iluminação mais eficiente, as lâmpa-
das de LED também trazem benefícios 
ambientais, já que têm uma vida útil 
maior, que podem chegar a 100 mil 
horas de uso, e não usam materiais tó-
xicos em sua composição, além de 
serem recicláveis. Só para ter uma 
ideia do que isso representa, basta 
dizer que as lâmpadas incandescentes 
duram em torno de mil horas, e as 
fluorescentes por cerca de 10 mil 
horas.

Colatina
Em Colatina, terminou o serviço de 

troca de lâmpadas tradicionais por 
Led, nas ruas e avenidas do centro da 
cidade. As substituições, além de me-
lhorar a qualidade da iluminação, vai 
inibir a criminalidade e traz mais 
segurança aos pedestres e motoristas.

 
São Roque do Canaã
Em São Roque do Canaã, também 

estão sendo substituídas as tradicio-
nais lâmpadas amarelas por lâmpadas 
LED, dentro do projeto de Eficiência 
Energética, intitulado, “Santa Maria 
Ilumina”, em algumas ruas e avenidas 
do município. O projeto de Eficiência 
Energét ica tem como objet ivo 
priorizar a iluminação pública, como 
instrumento essencial para a segurança 
e bem-estar da população.

Demais municípios da área de 
concessão da  Santa Maria

Todos os municípios serão contem-
plados com a troca da iluminação 
pública convencional por LED, na 
proporção da quantidade de pontos de 
iluminação do município.
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