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 Aneel mantém bandeira vermelha para contas de luz em setembro.
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VERMELHA PATAMAR 1

Desde 1º de janeiro de 2019, a opção pela tarifa branca 
está disponível para quem consome mais de 250 
KWh/mês (cerca de 15,9 milhões de unidades 
consumidoras).  A tarifa branca sinaliza aos consumidores 
a variação do valor da energia conforme o dia e o horário 
do consumo. Ela é oferecida para as unidades 
consumidoras que são atendidas em baixa tensão 
(residências e pequenos comércios, por exemplo) e não 
se aplica a consumidores residenciais classificados como 
baixa renda, beneficiários de descontos previstos em Lei, 
e à iluminação pública.

Aprovada em 2016, a aplicação da tarifa segue um 
cronograma de preferência, de modo a priorizar as 
solicitações com as seguintes características:

1º de janeiro de 2018, para novas ligações e para 
unidades consumidoras com média anual de consumo 
mensal superior a 500 KWh/mês;
1º de janeiro de 2019 para unidades consumidoras com 
média anual de consumo mensal superior a 250 
KWh/mês; e,
1º de janeiro de 2020 para todas as unidades 
consumidoras.
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Os conselheiros do Cocsama participaram do XXI Encontro Nacional dos Conselheiros de Consumidores da Copel.
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Conselheiros do Cocsama participaram do 
XXI Encontro de Consumidores em Curitiba

Conselheiros do Cocsama participaram 
do XXI Encontro de Consumidores da Copel

Os representantes do conselho do 
Consumidores da Empresa Luz e 
Força Santa Maria (Cocsama), Pre-
sidente Fioravante José M. Marino; 
vice-presidente Acácio Franco e o 
representante da Classe Residencial 
Ademir A. Freitas da Silva partici-
param nos dias 17 e 18 de outubro, do 
XXI Encontro Nacional de Con-
selhos de Consumidores da Copel, 
em Curitiba. 

A abertura do evento aconteceu no 
dia 17 de outubro, às 8 horas e 30 
minutos, com panorama do setor 
elétrico, com Caio José de Oliveira 
Alves. Os Conselheiros Antônio 
Erildo Lemos e Rosimeire Cecília da 
Costa, falaram sobre as melhores 
práticas dos Conselhos de Consu-
midores, e  a regulação voltada ao 
consumidor e ACT com o MJ - André 
Ruelli.

À tarde o tema foi o Painel Futuro 
do Setor elétrico, sendo o moderador 
Ricardo Vidinich. Outros temas de-
batidos no encontro foi Geração 
Distribuída, Impactos na Tarifa, com 
Marcos Aurélio Madureira da Silva; 
Reforma Tributária, com Demetrius 
Nichele Maciel; Generation Scaling 
Factor ( Risco Hidrológico, com Rui 
Guilherme Altieri Silva e Rene-
gociação do tratado de Itaipu 2023.

No dia 18 de outubro, as atividades 
tiveram início, às 8 horas e 30 minu-
tos, com o Painel - Satisfação do 
Cliente, sendo o moderador Carlindo 
Lins Pereira Filho. Em seguida foram 
apresentado outras ações da Copel: 
Qualidade do Atendimento - João 
Acyr Bonat; Qualidade do for-
necimento - Julio Shigeaki Omori e 
Qualidade do Atendimento Cosern 
Maria Aparecida Pereira de Araújo 
Oliveira.

Ainda na parte da manhã, acon-
teceu a palestra sobre os Programas 
Rurais, com Jair Airton Pozzebom e a 
consulta  pública 17/2019, do Pro-
grama de P&D da ANEEL, com Rui 
Bottesi. 

Para encerrar o XXI Encontro Na-
cional de Conselhos de Consumi-
dores da Copel, foi realizado pelos 
organizadores uma visita técnica à 
empresa. 

Nos dias 17 e 18 de outubro, os repre-
sentantes do conselho do Consumi-
dores da Força Santa Maria (Cocsama), 
Presidente Fioravante José M. Marino; 

vice-pesidente Acácio Franco e o 
representante da Classe Residencial 
Ademir A. Freitas da Silva partici-
param do XXI Encontro Nacional de 

Conselhos de Consumidores da 
Copel, em Curitiba. 

Energia solar fotovoltaica 
avança em áreas rurais brasileiras

A energia solar fotovoltaica permite 
que casas, prédios e empresas 
produzam a própria energia. Hoje no 
Brasil, mais de 747 consumidores rurais 
são cadastrados no sistema como 
produtores de energia limpa a partir do 
sol, que representa 12,2 Megawatts de 
energia distribuída, que é 5,4% de toda 
a potência instalada no país. Os dados 
são da Associação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (ABSOLAR).
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Bandeira Tarifária Vermelha patamar 2 com custo de R$ 5 a cada 100 kWh
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TARIFA BRANCA: saiba como residências e 
pequenos comércios podem economizar 

A tarifa branca é nova opção que oferece a variação 
do valor da energia conforme o horário do consumo. 
Ela é oferecida para as unidades consumidoras de 
baixa tensão (residências e pequenos comércios, por 
exemplo).

O que é?

Desde de 1º de janeiro de 2018, as distribuidoras 
atendem pedidos de adesão de consumidores com 
média mensal de consumo superior a 500 kWh. 
Em 2019, passaram a ser atendidas unidades com 
consumo médio superior a 250 kWh/mês. 
Em 2020, será a vez dos consumidores de qualquer 
consumo.

Quem pode adotar essa tarifa?

As concessionárias dividiram os dias úteis em três 
períodos de consumo: ponta, intermediário e fora de 
ponta. 
Nos horários de ponta e intermediário, os valores 
cobrados pela energia são maiores do que os da tarifa 
convencional.
No horário fora da ponta, a energia é mais barata. 
Para fazer esse controle do consumo, por horário, um 
novo medidor de energia na residência será instalado 
pela distribuidora, sem custos ao cliente.

Como funciona a nova cobrança?

Não, somente terá tarifa branca quem solicitar para 
sua distribuidora de energia. 
A tarifa convencional não muda.

É obrigatória a adesão á tarifa?

Não, o custo relativo ao novo medidor e à instalação 
são de responsabilidade da distribuidora. 
Mas, se for o caso, o consumidor terá de arcar com 
alterações no sistema, como padrão de entrada do 
relógio, isso pode exigir reformas.

Paga-se alguma taxa a para adesão

É a melhor opção para consumidores que tenham ou 
que possam ter grande parte de seu consumo 
concentrado fora do horário de pico, entre 18h e 22h.
Lembrando que, em finais de semana e feriados 
nacionais oficiais, todas as horas do dia são 
consideradas fora de ponta. 
Por isso é preciso avaliar muito bem os hábitos a 
residência para não decidir por impulso, caindo sem 
uma armadilha.

Quando é vantagem aderir?

Ele poderá voltar à tarifa convencional a qualquer 
momento. A distribuidora tem 30 dias para fazer a 
mudança. Mas se o consumidor quiser voltar à tarifa 
branca, terá de esperar 180 dias.

E se o consumidor se arrepender?

É preciso fazer a solicitação em uma das agências de 
atendimento da concessionária.

Como solicitar a adesão 
à tarifa branca

Os consumidores brasileiros que consomem mais de 

250 KWh/mês de energia elétrica passaram a contar, 

desde 1º de janeiro de 2019, com uma opção que pede 

gerar economia na conta de luz. Residências e 

pequenos comércios podem agora aderir à tarifa branca 

na conta de luz — uma variação do valor da energia 

conforme o dia e o horário do consumo.

A opção é oferecida aos consumidores localizados 

em áreas  atendidas em baixa tensão (127V, 220V, 380V 

ou 440V). Quem não quiser  adotá-la, segue pagando a 

conta de luz atual, sem alteração. 

Em todo o Brasil, de acordo Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel), cerca de 15,9 milhões de 

unidades consumidoras poderão fazer a mudança, que 

até o ano passado só era possível para quem tinha uma 

média de consumo superior a 500 kW/h. Em 2020, a 

tarifa branca estará disponível para qualquer consumo. 
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Comissão discute descontos em tarifas de energia usada para 
irrigação rural

Conta de luz pode ter aumento de 
2,42% para os brasileiros em 2020

As contas de luz dos consumidores 
de todo o país poderão ter um au-
mento médio de 2,42% em 2020. O 
aumento consta de uma consulta 
pública aberta na quarta-feira (30) 
pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) sobre o orçamento 
para a Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE), um dos subsídios 
pagos pelos consumidores de 
energia.

Para 2020, a Aneel aprovou um 
orçamento para a CDE de R$ 22,453 
bilhões, um aumento de 11% em rela-
ção ao orçamento deste ano, de R$ 
20,208 bilhões. Desse montante, a 
parte paga pelos consumidores teve 
um aumento de 27% e deve passar de 
R$ 16,238 bilhões para R$ 20,645 
bilhões.

A CDE é formada por um conjunto 
de despesas que inclui subsídios ao 
consumidor de fonte de energia 
incentivada (eólica e solar); irrigação 
na agricultura; subsídios ao carvão 
mineral nacional; subsídios para 
produção de energia termelétrica nos 
sistemas isolados, por meio da Conta 
de Consumo de Combustíveis 

Para 2020, a Aneel aprovou um orçamento 
para a CDE de R$ 22,453 bilhões, um aumento 
de 11% em relação ao orçamento deste ano, 
de R$ 20,208 bilhões. 

(CCC); subsídios para a universali-
zação do acesso à energia por meio do 
programa Luz para Todos; descontos 
da tarifa social de baixa renda; entre 
outros.

Justificativa da Aneel
A agência disse que esse incremento 

para 2020 foi ocasionado pelo acrés-
cimo nos custos da CCC, que teve um 
aumento de 20% e ficou em R$ 7,586 
bilhões. O valor tem relação com o au-
mento do diesel usado nas termelé-
tricas que atendem pontos isolados, e 
que não estão no Sistema Interligado 
Nacional (SIN). Também há a pre-
visão de restos a pagar referente a um 
possível déficit da conta em 2019, e 
pela constituição de um fundo de re-
serva técnica, de R$ 500 milhões.

"O aumento da CCC é explicado, 
entre outros, pela impossibilidade da 
importação de energia da Venezuela 
para atendimento à carga de Boa Vista 
(RR), e pela desverticalização da 
Amazonas Energia S.A., com a trans-
ferência dos ativos de geração e do 
contrato de gás natural para a 
Amazonas GT", disse a Aneel.

A energia solar fotovoltaica permite 
que casas, prédios e empresas produ-
zam a própria energia. Mas o campo 
agora também percebeu que esta tecno-
logia pode agregar muito valor a sua 
produção, além de reduzir a tarifa de 
energia elétrica.

Hoje no Brasil, mais de 747 consu-
midores rurais são cadastrados no sis-
tema como produtores de energia limpa 
a partir do sol, que representa 12,2 
Megawatts de energia distribuída, que é 
5,4% de toda a potência instalada no 
país. Os dados são da Associação Brasi-
leira de Energia Solar Fotovoltaica 
(ABSOLAR).

Os agricultores podem gerar energia 
o suficiente para alimentar toda a 
propriedade e ainda fornecer ao sistema 
elétrico nacional, gerando os chamados 
créditos energéticos, que podem ser 
utilizados por até 60 meses, na própria 
unidade geradora ou em outras 
unidades consumidoras, dentro da área 
de abrangência da concessionária e 
desde que as contas estejam no mesmo 
CPF ou CNPJ.

Ao optar por investir em energia 
solar, o homem do campo consegue 
obter benefícios, sendo o principal 
deles, economizar na conta de luz, 
conseguindo reduzir o valor da fatura 
em até 95%, pagando somente a taxa 
mínima, também chamada de taxa de 
disponibilidade de rede, uma vez que o 
sistema é conectado à concessionária 
local.

As aplicações no campo são 
inúmeras, mas o presidente-executivo 
da ABSOLAR, Rodrigo Lopes Sauaia, 
destaca o bombeamento de água para o 
abastecimento de animais ou para tan-
ques de piscicultura, além da irrigação 
– seja para resfriamento de equipa-
mentos, seja para lavouras. Também 
para vigilância, telecomunicação, seca-
gem e tantas outras ações.

“A energia solar está crescendo no 
campo. O produtor descobriu a tec-
nologia como uma alternativa para 
reduzir custos com a regulamentação 
da Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Annel) desta fonte em 2016”, ex-
plica Sauaia. A CEO da SS Solar, 

Energia solar fotovoltaica 
avança em áreas rurais brasileiras

CatiaStoyan, complementa que a regu-
lação e consequentemente, as linhas de 
financiamento, foram marcos para este 
crescimento. “O do setor agropecuário 
brasileiro depende da energia para 
crescer ainda mais”, explica.

O uso da energia solar fotovoltaica 
traz a independência energética da pro-
priedade, além de permitir uma cons-
trução de imagem de uma marca 
compromissada com o meio ambiente. 
Porém, para o presidente executivo da 
ABSOLAR, o principal fator favorável 
do uso da energia solar fotovoltaica no 
campo é a previsibilidade dos custos 
com a energia elétrica nos próximos 25 
anos, que é o tempo de vida útil do equi-
pamento. “O agricultor já enfrenta as 
incertezas do clima e, atualmente, tam-
bém as da instabilidade energética. Com 
a geração na propriedade ele consegue 

ser autossuficiente e não depender 
das tarifas das concessionárias de 
energia elétrica, que sobem anual-
mente”, orienta.

O diretor da Solar Volt, Gabriel 
Guimarães, complementa que os 
custos de operação e manutenção das 
placas são muito baixos e envolvem a 
limpeza dos painéis no período seco 
de duas a três vezes ao ano. “Além 
disso, as garantias dos equipamentos 
de primeira linha são de 25 anos de 
geração, o que torna o sistema um 
investimento seguro e rentável”, 
explica.

A tecnologia também permite que 
as propriedades rurais, que são loca-
lizadas longe das redes conven-
cionais, produzam sua própria ener-
gia. “A energia solar fotovoltaica é 
uma solução viável e natural para 
unidades que dependiam do uso de 
motor a diesel para ter energia”, 
pontua Catia. O motor a diesel, além 
de ser poluente, tem custo de manu-
tenção. O diesel está caro e ainda tem 
um alto valor de deslocamento ser 
levado a unidade rural.

As placas solares fotovoltaicas 
podem ser instaladas em inúmeros lu-
gares em uma propriedade rural. 
Telhados e coberturas de edificações, 
como silos, currais, área de abati-
mento de gado ou produção de leite e 
em casas, mas também pode ser em 
uma área de solo degradado. “O 
objetivo é aproveitar as áreas de 
pouco uso”, revela Rodrigo.

As placas solares 

fotovoltaicas podem ser 

instaladas em inúmeros lu-

gares em uma propriedade 

rural. Telhados e coberturas 

de edificações, como silos, 

currais, área de abatimento 

de gado ou produção de leite 

e em casas, mas também 

pode ser em uma área de solo 

degradado.  
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