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 Aneel mantém bandeira vermelha para contas de luz em setembro.

imagem web

Bandeira em setembro permanece vermelha patamar 1

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.

Os Conselheiros do 

Cocsama da  Empresa 

Luz e Força Santa 

Maria, participaram do 

Encontro dos 

Conselhos de 

Consumidores da 

Região Sudeste, que 

aconteceu em Vitória 

nos dias 29 e 30 de 

agosto, evento 

promovido pelo 

Conselho de 

Consumidores da EDP  

Espirito Santo. 

O presidente do Conselho  Fioravante  José Marino, vice-presidente Acácio Franco e o 
Conselheiro da Classe Residencial  Ademir A. Freitas da Silva, participaram do evento.

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) anunciou no dia 30 
de agosto. que a bandeira tarifária 
para setembro de 2019 continuará na 
cor vermelha no Patamar 1, a mesma 
de agosto. Isso significa que haverá 
uma cobrança extra de R$ 4 para cada 
100 quilowatts-hora consumidos. 
Em julho vigorou a cobrança da 
bandeira tarifária amarela, na qual há 
um acréscimo de R$ 1,50 a cada 100 
kWh consumidos.

De acordo com a Aneel, a decisão 
de manter a bandeira no patamar 
vermelho 1 foi tomada devido ao fato 
de uma parcela significante da 
energia ser fornecida por meio de 
usinas termelétricas, que têm custo 
de geração de energia mais alto. 
Também pesou na decisão a dimi-
nuição do volume de chuvas, com a 
intensificação da estação seca.

"Setembro é um mês típico do final 
da estação seca nas principais bacias 
hidrográficas do Sistema Interligado 
Nacional (SIN). A previsão hidro-
lógica para o mês sinaliza perma-
nência do quadro de estiagem, com 
vazões abaixo da média histórica", 
disse a Aneel.

Criado pela Aneel, o sistema de 
bandeiras tarifárias sinaliza o custo 
real da energia gerada, possibilitando 
aos consumidores o bom uso da 
energia elétrica. O funcionamento 
das bandeiras tarifárias é simples: as 
cores verde, amarela ou vermelha 
(nos patamares 1 e 2) indicam se a 
energia custará mais ou menos com 
fbase nas condições de geração.

O cálculo para acionamento das 
bandeiras tarifárias leva em conta, 
principalmente, dois fatores: o risco 
hidrológico– GSF, na sigla em 
inglês, e o preço da energia (PLD). 
Segundo a agência, o cenário favo-
rável reduziu o preço da energia para 
o patamar mínimo, o que "diminui os 
custos relacionados ao risco hidro-
lógico e à geração de energia de 
fontes termelétricas", possibilitando 
a manutenção dos níveis  dos 
principais reservatórios próximos à 
referência atual.

No dia 21 de maio, a agência 
aprovou um reajuste no valor das 
bandeiras tarifárias. Com os novos 
valores, caso haja o acionamento, o 

acréscimo cobrado na conta pelo acio-
namento da bandeira amarela passou de 
R$ 1 para R$ 1,50 a cada 100 kWh con-
sumidos. Já a bandeira vermelha patamar 
1 passou de R$ 3 para R$ 4 a cada 100 
kWh e, no patamar 2 da bandeira, passou 
de R$ 5 para R$ 6 por 100 kWh con-
sumidos. A bandeira verde não tem 

cobrança extra. 
Os recursos pagos pelos consumidores 

vão para uma conta específica e depois 
são repassados às distribuidoras de 
energia para compensar o custo extra da 
produção de energia em períodos de 
seca.

Fonte aneel

 Conselheiros do Cocsama participaram do Encontro 
dos Conselhos de Consumidores da Região Sudeste

ANEEL aprovou redução  de 14,18% no 
Reajuste Tarifário Anual da Santa Maria

adalberto batista

divulgação

divulgação

As tarifas da 
Empresa Luz e Força 
Santa Maria foram 
reduzidas em média 
em 14,18% a partir 
de 22 de agosto. Para 
os consumidores 
atendidos em baixa 
tensão a tarifa vai 
ficar em média 
13,91% mais barata, 
enquanto a redução 
média para os 
consumidores em 
alta tensão será de 
15,27%.
O reajuste tarifário 
anual da 
distribuidora foi 
aprovado pela 
Agência Nacional de 
Energia Elétrica na 
terça-feira, 13 de 
agosto.
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Bandeira Tarifária Vermelha patamar 2 com custo de R$ 5 a cada 100 kWh
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Tarifas da Empresa 
Luz e Força Santa Maria 
tiveram redução 
de 14,18%

TARIFA BRANCA: saiba como residências e 
pequenos comércios podem economizar 

A diretoria colegiada da ANEEL 
aprovou na terça-feira (13 de agosto), 
o Reajuste Tarifário Anual de 2019 da 
Empresa Luz e Força Santa Maria 
S.A. A distribuidora atende 112.792 
unidades consumidoras, localizadas 
no estado do Espírito Santo.

Ao calcular o reajuste, conforme 
estabelecido no contrato de con-
cessão, a Agência considera a varia-
ção de custos relativos à prestação do 
serviço. Dentre os itens que mais 
contribuíram para o reajuste negativo 
destaca-se a diminuição dos custos 

com a aquisição de energia, que repre-
sentou - 3,78% no efeito. 

 Adicionalmente o expressivo 
crescimento do mercado da empresa 
colaborou para o aumento de receita, e 
teve um impacto de -8,05% no cálculo 
do reajuste.

Os gastos com encargos setoriais 
colaboraram para reduzir o índice de 
reajuste tarifário em -5,28%, destaque 
para o pagamento do empréstimo da 
Conta ACR e a retirada da CDE 
Decreto da Conta de Desenvolvi-
mento Energético (CDE). 

Empresa

Empresa

Consumidores residenciais - B1

Classe de Consumo – Consumidores cativos

Santa Maria

Santa Maria

-15,95% (redução)

-13,91% (redução) -15,27% (redução) -14,18% (redução)

Efeito Médio
para o consumidor

Alta tensão
em média (indústrias)

Baixa tensão
em média

O efeito médio da alta tensão 
refere-se às classes A1 (>= 230 kV), 
A2 (de 88 a 138 kV), A3 (69 kV) e A4 
(de 2,3 a 25 kV). Para a baixa tensão, 
a média engloba as classes B1 
(Residencial e subclasse residencial 
baixa renda); B2 (Rural: subclasses, 

como agropecuária, cooperativa de 
eletrificação rural, indústria rural, 
serviço público de irrigação rural); B3 
(Industrial, comercial, serviços e 
outras atividades, poder público, 
serviço público e consumo próprio); e 
B4 (Iluminação pública).

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. 
A importância da partici-

pação social para garantir 
serviços de qualidade e o bom 
uso dos recursos públicos es-
teve em debate na manhã da 
qu in ta - fe i ra  (29 /8) ,  no 
Encontro dos Conselhos de 
Consumidores da Região 
Sudeste, realizado em Vitó-
ria. O evento contou com a 
palestra “Atuação e Com-
pliance nos Conselhos”, mi-
nistrada pelo secretário de Es-
tado de Controle e Transpa-
rência, Edmar Camata.

O encontro, realizado pela 
EDP Espírito Santo, reuniu 
representantes dos Conselhos 
de Consumidores do setor de 
energia elétrica de todo o 

Conselheiros do Cocsama estiveram presentes no Encontro dos Conselhos de Consumidores da Região Sudeste, 
que aconteceu entre os dias 29 e 30 de agosto de 2019.

País. Os Conselhos têm a 
f u n ç ã o  d e  d e f e n d e r  o s 
interesses dos consumidores 
da distribuidora de energia, 
além de opinar sobre o 
fornecimento e colaborar com 
a definição de estratégias e 
políticas para a melhoria da 
qua l idade  dos  se rv iços 
prestados.

Em sua palestra. Edmar 
Camata destacou o impacto 
das ferramentas de trans-
parência pública e de inte-
gridade governamental para a 
eficiência do controle social, 
lembrando que essa parti-
cipação cidadã é fundamental 
na prevenção e combate à 
corrupção.

“Os conselhos têm hoje o 
desafio de se fazerem presen-
tes na vida dos cidadãos, ge-
rando resultados, para serem 
vistos como relevantes e se 
fortalecerem”, observou. O 
secretário de Estado de 
Controle e Transparência res-
saltou, ainda, que não existe 
compliance ou programa de 
integridade sem o compro-
metimento da alta gestão, 
normas de procedimentos 
claras e responsabilidades 
bem definidas.

O evento continuou na 
tarde de quinta-feira, quando 
foram abordados temas es-
pecíficos do setor, como mo-
bilidade elétrica e o sistema 

tarifário adotado pelas con-
cessionárias de energia. Os 
Conselhos de Consumidores 
tiveram a oportunidade de 
debater experiências bem-
sucedidas de atuação no País. 
O encontro continuou na sex-
ta-feira (30), com discussões 
sobre o equilíbrio entre o pre-
ço e a qualidade da energia 
fornecida e os cenários atual 
e futuro na implementação de 
redes inteligentes no Brasil.

Os conselheiros do Cocsa-
ma, Fioravante José Marino 
(presidente), Acácio Franco 
(vice-presidente) e Ademir 
Freitas da Silva (classe resi-
dencial)  prestigiaram o 
encontro.

Cocsama participou do Encontro dos 
Conselhos de Consumidores da Região Sudeste

Fioravante: Foi importante a participação do Cocsama no 
Encontro dos Conselhos de Consumidores da Região Sudeste

Para o presidente do Cocsama Fioravante 
José M. Marino, foi importante a par-
ticipação do Conselho no Encontro dos 
Conselhos de Consumidores da Região 
Sudeste, que aconteceu entre os dias 29 e 30 
de agosto, promovido pelo Conselho de 
Consumidores da EDP  Espírito Santo.

Uma pauta rica em debates com a palestra 
“Atuação e Compliance nos Conselhos”, 
ministrada pelo secretário de Estado de 
Controle e Transparência, Edmar Camata, 
que destacou o impacto das ferramentas de 
transparência pública e de integridade 

governamental para a eficiência do controle 
social. Outro tema importante do encontro 
foi a discussão sobre o equilíbrio entre o 
preço e  a qualidade da energia fornecida e 
os cenários atual e futuro na implementação 
de redes inteligentes no Brasil. Concluiu 
Fioravante.

No Encontro dos Conselhos de Consu-
midores da Região Sudeste,  participaram 
os Conselheiros do Cocsama, o vice-
presiden-te Acácio Franco e o Conselheiro 
da Classe Residencial Ademir A. Freitas da 
Silva.
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