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RESUMO 

O sistema elétrico é dimensionado de modo a fornecer infraestrutura de qualidade e capaz de 

atender às máximas solicitações dos consumidores. O aumento de carga traz a necessidade de 

reavaliar a estrutura tarifária visando reduzir os custos excedentes, obter maior estabilidade no 

fornecimento de energia, além de contribuir para a utilização racional da energia elétrica 

comprada. Este trabalho aborda conceitos referentes à estrutura tarifárias brasileira 

objetivando a realização, a partir da análise das contas mensais de energia elétrica, de um 

estudo comparativo entre as diferentes modalidades tarifárias passíveis de serem aplicadas ao 

Instituto Federal da Bahia – Campus de Paulo Afonso, buscando verificar se o contrato 

tarifário atual da instituição é adequado ou se existem possibilidade de melhoria e redução de 

custos em relação ao vigente. Esta análise é uma medida de gestão energética de baixo custo, 

realizada com a principal motivação de reduzir custos com energia elétrica. A metodologia 

baseou-se em encontrar pontos que afetam o superfaturamento das contas de energia, e os 

resultados foram obtidos por meio de simulações para cada modalidade tarifária. 

 

Palavras-chave: Gestão energética, Eficiência, Tarifas, Estrutura tarifária. 
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ABSTRACT 

The electrical system is dimensioned in order to provide quality infrastructure and able to 

meet the maximum demands of consumers. The increase of charge brings the need to re-

evaluate the tariff structure in order to reduce surplus costs and obtain more stability in the 

energy supply and contribute to the rational use of purchased electric energy. This work deals 

with concepts related to the Brazilian tariff structure aiming the accomplishment as from 

analysis of monthly energy bills as a comparative study between the diferentes tariff 

modalities that may be applied to Instituto Federal da Bahia – Campus de Paulo Afonso 

[Federal Institute of Bahia - Paulo Afonso’s Campus] searching to check whether institution’s 

current tariff contract is adequate or there is possibility of improvement and reduction of costs 

in relation to the present one. This analysis is a measure of energy management of low cost 

performed with the main motivation in order to reduce costs with electric energy. The 

methodology was based on finding points that affect the overbilling of energy bills and the 

results were obtained through simulations for each tariff modality. 

 

Keywords: Energy management, Efficiency, Tariffs, Tariff structure. 
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1 INTRODUÇÃO  

O consumo de energia, em quantidades cada vez maiores, está presente em todas as 

atividades, seja nas atividades industriais, na construção civil, no transporte de mercadorias ou 

na prestação de serviços, e tem se tornado um parâmetro para medir o grau de 

desenvolvimento de um país. 

A utilização de diversas formas de energia impulsionou o desenvolvimento da 

humanidade, trazendo como consequência o desperdício e o seu uso desenfreado, que 

prejudica o meio ambiente e a economia.  

A busca pela eficiência energética está relacionada com a utilização de processos e 

equipamentos mais eficientes, capazes de reduzir o desperdício no consumo de energia 

elétrica, tanto na produção de bens como na prestação de serviço, sem que sua qualidade seja 

afetada.  

O gerenciamento da energia utilizada se apresenta como uma ferramenta eficaz dentro 

do processo de eficiência energética, pois considera todos os custos envolvidos na operação 

do empreendimento, permitindo avaliar as implicações e a relação custo/benefício em função 

das providências que devem ser tomadas, utilizando o conhecimento de forma aplicada ao 

empregar conceitos da engenharia, da economia e da administração aos sistemas energéticos. 

A adoção de um sistema de gestão energética indica a existência de uma estrutura 

administrativa racional e uma preocupação da empresa em manter sua competitividade, o que 

dá visibilidade para atrair novos investidores e aumentar sua valorização no mercado 

(BATISTA; FLAUZINO, 2012). 

No âmbito empresarial, segundo (ARAGÃO NETO, 2005), o anúncio de um projeto 

relacionado à gestão energética chega a produzir um aumento no valor das ações da empresa. 

Conhecer e diagnosticar a realidade energética constitui o primeiro passo a ser dado no 

processo de gerenciamento da energia e só a partir dele é possível estabelecer as prioridades, 

implantar os projetos de melhoria e redução de perdas e acompanhar seus resultados 

continuamente. Tal abordagem tem validade para instalações novas, em caráter preventivo, e 

para instalações já existentes, como é o caso do Instituto Federal da Bahia – IFBA – Campus 

de Paulo Afonso, em caráter corretivo. 

Avaliações, por si só, não conduzem ao uso racional da energia elétrica, mas são uma 

importante ferramenta, requerendo medidas e ações posteriores, estabelecidas de forma 

planejada e estruturada. Segundo (ELETROBRAS, 2007), as seguintes medidas devem ser 

abordadas na gestão energética: 
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1) Conhecimento das informações relacionadas com os fluxos de energia e quais ações 

influenciam tais fluxos, além dos processos e atividades que utilizam a energia; 

2) Acompanhamento e análise dos índices de controle, dentro dos quais estão incluídos: 

consumo de energia, fator de utilização e os valores médios, contratados, faturados e 

registrados de energia; 

3) Atuação nos índices com vista a reduzir o consumo energético através de aplicação de 

práticas que visam à utilização eficaz da energia. 

O fornecimento de energia elétrica com qualidade, a partir da sua geração e 

transmissão, é garantido através da cobrança de tarifas dos consumidores. A conta de energia 

elétrica, através dos dados de consumo e demanda, possibilita obter informações a respeito da 

utilização da energia e estabelecer relações entre os hábitos de consumo dos consumidores e o 

seu consumo de energia elétrica. Posto isto, o entendimento de como a energia elétrica é 

faturada permite a correta administração dos recursos financeiros gastos com energia elétrica 

e se apresenta como importante medida dentro de uma política de gestão energética. 

As diferentes modalidades tarifárias estão relacionadas ao impacto provocado no 

sistema pelo usuário, e definem preços para induzir nos clientes um comportamento racional 

sobre os custos do sistema, permitindo ao consumidor, a partir do conhecimento dos hábitos 

de consumo e da fatura de energia elétrica, escolher qual forma de tarifação é a mais adequada 

para o seu consumo. Assim, é imprescindível analisar de que forma o estudo da qualidade da 

energia elétrica, aliado ao estudo e análise da modalidade tarifária adotada, é capaz de 

possibilitar uma possível readequação tarifária e consequente redução no valor pago em 

energia. 

Neste trabalho serão apresentadas as ações administrativas relativas ao gerenciamento 

da estrutura tarifária, que envolvem a análise da demanda contratada, do consumo de energia 

da instalação, o estudo do fator de potência e do fator de carga, e seleção da melhor estrutura 

tarifária, mais adequada ao perfil do consumidor. Sabendo que o gerenciamento dos gastos 

com energia elétrica se apresenta como uma parcela importante e eficiente na administração 

dos recursos financeiros, tais ações foram implementadas no Instituto Federal da Bahia – 

Campus de Paulo Afonso. 

O capítulo 2 será destinado a apresentação de conceitos básicos do setor elétrico, bem 

como a apresentação dos indicadores de uso de energia elétrica e da estrutura tarifária 

brasileira. 

O capítulo 3 trata da metodologia utilizada para a realização do presente trabalho, a 

qual consistiu em estudar, comparar e analisar conceitos básicos de tarifação e gerenciamento 
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de energia elétrica, propondo melhorias que proporcionem o seu uso eficiente e, 

consequentemente, a redução do valor pago à concessionária. 

Os resultados obtidos a partir da análise comparativa entre simulações realizadas com 

as diferentes modalidades tarifárias serão discutidos e apresentados no capítulo 4. 

 

1.1. OBJETIVO GERAL 

Analisar a qualidade da utilização energia fornecida ao Instituto Federal da Bahia – 

IFBA, Campus de Paulo Afonso e sua modalidade tarifária, a fim de verificar sua adequação 

às normas e legislação vigentes, propondo um modelo de readequação, se necessário.  

 

1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar pesquisa bibliográfica em normas e legislações que regulamentam o consumo de 

energia elétrica em instituições públicas; 

 

- Analisar os dados técnicos fornecidos pelo analisador de energia que foi instalado no IFBA 

– Campus de Paulo Afonso; 

 

 - Confrontar as informações técnicas, de caráter quantitativo e qualitativo (hábitos de 

consumo) com as faturas de energia elétrica do IFBA – Campus de Paulo Afonso; 

 

- Propor, diante do estudo realizado, um modelo de readequação tarifária para o Campus, se 

necessário. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1.  RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 

 

Conhecer como a energia é consumida e tarifada é o primeiro passo para que medidas de 

economia de energia elétrica sejam tomadas. É importante acompanhar o consumo, mantendo 

um registro cuidadoso dos dados mensais que podem ser extraídos da fatura de energia, 

possibilitando a execução de programas de gestão energética. 

A resolução normativa vigente da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) Nº 

414 de 9 de setembro de 2010, conforme Art. 1º, tem como objetivo: 

 

Estabelecer, de forma atualizada e consolidada, as condições gerais de fornecimento 

de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e 

consumidores (ANEEL, 2010). 

 

Seguem algumas definições importantes relacionados com este trabalho e com o setor 

elétrico, segundo (ANEEL, 2010). 

 

 

2.1.1. CONCEITOS GERAIS 

 

2.1.1.1.  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA: Quantidade de potência 

elétrica (kW) consumida em um intervalo de tempo, expresso em 

quilowatt-hora (kWh). 

 

2.1.1.2.  DEMANDA: Média das potências elétricas, ativas ou reativas, 

solicitadas ao sistema elétrico pela parcela da carga instalada em operação 

na unidade consumidora, durante um intervalo de tempo especificado. 

 

 

2.1.1.3.  DEMANDA CONTRATADA: Demanda de potência ativa a ser 

obrigatoriamente e continuamente disponibilizada pela concessionária, no 

ponto de entrega, conforme valor e período de vigência no contrato de 

fornecimento e que deverá ser integralmente paga, seja ou não utilizada 

durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW). 
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2.1.1.4.  DEMANDA DE ULTRAPASSAGEM: Parcela da demanda medida 

que excede o valor da demanda contratada, expressa em quilowatts (kW). 

 

2.1.1.5.  DEMANDA FATURÁVEL: Valor da demanda de potência ativa, 

identificada de acordo com os critérios estabelecidos e considerada para 

fins de faturamento, com aplicação da respectiva tarifa, expressa em 

quilowatts (kW). 

 

 

2.1.1.6.  DEMANDA MEDIDA: Maior demanda de potência ativa, verificada 

por medição, integralizada no intervalo de 15 (quinze) minutos durante o 

período de faturamento, expressa em quilowatts (kW). 

 

2.1.1.7.  ENERGIA ELÉTRICA: De forma simples, é o produto da potência 

elétrica pelo intervalo de tempo de utilização de um equipamento ou de 

funcionamento de uma instalação (residencial, comercial ou industrial). 

 

 

2.1.1.8.  ENERGIA ELÉTRICA ATIVA: Uso da potência ativa durante 

qualquer intervalo de tempo, expressa em quilowatts-hora (kWh). 

 

2.1.1.9.  ENERGIA ELÉTRICA REATIVA: Energia elétrica que circula 

continuamente entre os diversos campos elétricos e magnéticos de um 

sistema de corrente alternada, sem produzir trabalho, expressa em 

quilovolt-ampère-reativo-hora (kVArh). 

 

2.1.1.10. TARIFA: Preço da unidade de energia elétrica (R$/MWh) e/ou da 

demanda de potência ativa (R$/kW). 

 

2.1.1.11. CONSUMIDOR: Pessoa física ou jurídica que solicitar a 

concessionária o fornecimento de energia elétrica e assumir 

responsabilidade de pagamento das faturas e pelas demais obrigações 

fixadas em normas e regulamentos da ANEEL. 

 

 

2.1.1.12. UNIDADE CONSUMIDORA: Conjunto de instalações e equipamentos 

elétricos caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em um só 
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ponto de entrega, com medição individualizada e correspondente a um 

único consumidor. 

 

2.1.1.13. MODALIDADE TARIFÁRIA: Conjunto de tarifas aplicáveis às 

componentes de consumo de energia elétrica e demanda de potências 

ativas, São duas modalidades tarifárias, aplicadas de acordo com o grupo 

no qual o consumidor se enquadra: 

 

GRUPO A: grupamento composto de unidades consumidoras com 

fornecimento em tensão igual ou maior a 2,3 kV, ou atendidas a partir de 

sistema subterrâneo de distribuição em tensão secundária, caracterizado 

pela tarifa binômia, ou seja, o consumidor é cobrado tanto pela demanda 

quanto pela energia consumida. O Grupo A é subdividido nos seguintes 

subgrupos: 

a) Subgrupo A1: tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV; 

b) Subgrupo A2: tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV; 

c) Subgrupo A3: tensão de fornecimento de 69 kV; 

d) Subgrupo A3a: tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV; 

e) Subgrupo A4: tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV; 

f) Subgrupo AS: tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, a partir de 

sistema subterrâneo de distribuição. 

GRUPO B: grupamento composto de unidades consumidoras com 

fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV, caracterizado pela tarifa 

monômia e subdividido nos seguintes subgrupos: 

a) Subgrupo B1: residencial; 

b) Subgrupo B2: rural; 

c) Subgrupo B3: demais classes; 

d) Subgrupo B4: iluminação pública. 
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2.2. INDICADORES DO USO DA ENERGIA ELÉTRICA 

 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é o órgão regulador do setor elétrico. 

Criada em dezembro de 1996, é uma autarquia em regime especial vinculada ao Ministério de 

Minas e Energia (MME), responsável por normatizar as políticas e diretrizes estabelecidas 

pelo Governo Federal para o setor elétrico, fiscalizar a prestação do fornecimento de energia 

elétrica à sociedade e realizar a mediação de conflitos entre os agentes do setor. Cabe ainda à 

ANEEL, mediante delegação do MME, conceder o direito de exploração dos serviços de 

geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Além disso, a 

ANEEL também define as tarifas de energia, de acordo com o que está estabelecido em lei e 

nos contratos de concessão assinados com as empresas. 

Os indicadores do uso de energia elétrica constituem uma importante ferramenta para 

a realização de diagnósticos energéticos, e são responsáveis por permitir traçar o perfil de 

consumo e permitir o estudo das características de consumo da instalação. 

 

 

2.2.1. FATOR DE POTÊNCIA 

 

Segundo a Resolução Normativa 414/2010, fator de potência (FP) é definido como a “razão 

entre a energia elétrica ativa e a raiz quadrada da soma dos quadrados das energias elétricas 

ativa e reativa, consumidas num mesmo período especificado” (ANEEL, 2010). É uma 

grandeza adimensional, cujo valor varia entre zero e um, e pode ser indutivo ou capacitivo. O 

fator de potência indica o grau de utilização de potência ativa. 

 

    
 

√     
                                                                         

 

Excesso de potência reativa sobrecarrega o sistema elétrico devido à necessidade de 

maior geração para atender as potências ativas instaladas. A redução da potência reativa 

melhora o fator de potência e, consequentemente, leva a um melhor aproveitamento do 

sistema elétrico.  

Manter o fator de potência dentro dos limites normatizados também favorece a 

redução dos custos com energia elétrica, pois evita a cobrança do reativo excedente por parte 
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da concessionária. Tal adicional é justificado pelo fato de que a mesma precisa manter o seu 

sistema elétrico com um dimensionamento maior do que o realmente necessário. 

 

2.2.2.  FATOR DE CARGA 

 

O fator de carga (FC) é a “razão entre a demanda média e a demanda máxima da 

unidade consumidora, ocorridas no mesmo intervalo de tempo especificado” (ANEEL, 2010). 

Este índice varia de zero a um, sendo FC = 1 o caso ótimo, e permite analisar se a energia está 

sendo utilizada de forma racional e eficiente em relação a sua potência instalada. Um valor 

menor do fator de carga indica concentração de consumo em um curto período de tempo e 

subutilização das instalações nas horas restantes. 

É possível melhorar o fator de carga conservando o nível de consumo e reduzindo a 

demanda, ou aumentando o consumo a um nível adequado à demanda contratada. A demanda 

média é obtida pela razão entre energia total consumida (kWh) no intervalo de tempo e seu 

número de horas (h), conforme mostra as equações (2) e (3) a seguir: 

 

   
      

    
                                                                          

 

   

      

     

    
                                                                            

 

Onde:  

Etotal - é a energia total consumida no intervalo de tempo em (kWh);  

Horas - é o número de horas desse intervalo. 

 

2.3. ESTRUTURA TARIFÁRIA BRASILEIRA 

Estrutura tarifária pode ser definida como:  

 

Conjunto de tarifas, aplicadas ao faturamento do mercado de distribuição de energia 

elétrica, que refletem a diferenciação relativa dos custos regulatórios da distribuidora 

entre os subgrupos, classes e subclasses tarifárias, de acordo com as modalidades e 

postos tarifários (ANEEL, 2010). 
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As empresas responsáveis por prestar o serviço público de distribuição de energia 

elétrica desempenham o seu papel na sua área de concessão, e cabe à Agência Nacional de 

Energia Elétrica o estabelecimento de tarifas que assegurem ao consumidor o pagamento de 

um valor justo, bem como a garantia do equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora, de 

modo que seja disponibilizado um serviço com a qualidade, confiabilidade e continuidade 

necessárias. 

Os consumidores são identificados por classes e subclasses de consumo, apresentadas 

a seguir (ANEEL, 2010): 

 

A classe residencial, na qual se enquadram também os consumidores residenciais de 

baixa renda, possui tarifa estabelecida de acordo com critérios específicos, considera as 

seguintes subclasses: 

 

I – residencial; 

II – residencial baixa renda, conforme disposições legais e regulamentares vigentes; 

III – residencial baixa renda indígena; 

IV – residencial baixa renda quilombola; 

V – residencial baixa renda benefício de prestação continuada da assistência social – BPC. 

  

A classe industrial caracteriza-se pelo fornecimento à unidade consumidora em que seja 

desenvolvida atividade industrial, inclusive o transporte de matéria prima, insumo ou produto 

resultante do seu processamento. A classe comercial, serviços e outras atividades caracteriza-

se pelo fornecimento à unidade consumidora em que seja exercida atividade comercial ou de 

prestação de serviços, à exceção dos serviços públicos ou de outra atividade não prevista nas 

demais classes, devendo ser considerada as seguintes subclasses: 

 

I – comercial; 

II – serviços de transporte, exceto tração elétrica; 

III – serviços de comunicações e telecomunicações; 

IV – associação e entidades filantrópicas; 

V – templos religiosos; 

VI – administração condominial; 

VII – iluminação em rodovias; 

VIII – semáforos, radares e câmeras de monitoramento de trânsito; 
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IX – outros serviços e outras atividades. 

 

 A classe rural caracteriza-se pelo fornecimento à unidade consumidora que desenvolva 

atividade relativa à agropecuária, incluindo o beneficiamento ou a conservação dos produtos 

agrícolas oriundos da mesma propriedade, sujeita à comprovação perante a distribuidora. 

 Independente da atividade a ser desenvolvida, a classe “poder público” é caracterizada 

pelo fornecimento solicitado por pessoa jurídica de direito público que assuma as 

responsabilidades inerentes à condição de consumidor, e considera as seguintes subclasses: 

 

I – poder público federal; 

II – poder público estadual ou distrital; 

III – poder público municipal. 

 

 A classe iluminação pública, de responsabilidade de pessoa jurídica de direito público 

ou por esta delegada mediante concessão ou autorização, caracteriza-se pelo fornecimento 

para iluminação de ruas, praças, avenidas, túneis, estradas, iluminação de monumentos, entre 

outros, localizadas em áreas públicas e definidas por meio de legislação específica, com 

exceção do fornecimento de energia elétrica que esteja relacionado a qualquer forma de 

propaganda ou publicidade, ou para realização de atividades que visem interesses econômicos 

(BARROS; BORELLI; GEDRA, 2011). 

 A classe serviço público é caracterizada pelo fornecimento exclusivo para motores, 

máquinas e cargas essenciais à operação de serviços públicos de água, esgoto, saneamento e 

tração elétrica e ferroviária, explorados diretamente pelo Poder Público ou mediante 

concessão ou autorização. 

 As tarifas de energia elétrica, na relação entre concessionárias e consumidores, 

representam o preço em reais da energia elétrica e da demanda utilizada, sendo o consumo 

(medido em quilowatt-hora - kWh) e a demanda (medida em quilowatt – kW) os dois 

componentes base que definem as tarifas. 

 Todos os consumidores, independente da sua classificação, pagam tarifas de consumo, 

porém o pagamento das tarifas de demanda depende da estrutura tarifária e da modalidade de 

fornecimento na qual o consumidor se enquadra. As formas de tarifação dependem de alguns 

critérios, como, por exemplo, o nível de tensão de fornecimento, as classes e subclasses de 

consumo, e a sazonalidade. 
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2.3.1.  SAZONALIDADE 

 

As tarifas variam diariamente e anualmente, com o objetivo de racionalizar o uso da 

energia elétrica, levando em consideração as variações do consumo no sistema elétrico ao 

longo do dia e o período de chuvas ao longo do ano, motivando o consumidor a consumir 

mais energia elétrica nos horários do dia e nos períodos do ano em que ela for mais barata, 

evitando sobrecarga no sistema elétrico. 

A segmentação dos chamados postos tarifários, de acordo com a Resolução Normativa 

Nº414 da ANEEL é feita da seguinte forma: 

 

2.3.1.1. HORÁRIOS DO DIA 

 

HORÁRIO DE PONTA: de acordo com Resolução 414 (ANEEL, 2010) é o período 

composto por 3 (três) horas diárias consecutivas definidas pela distribuidora considerando 

a curva de carga de seu sistema elétrico, aprovado pela ANEEL para toda a área de 

concessão ou permissão, com exceção feita aos sábados, domingos, terça-feira de 

carnaval, sexta-feira da Paixão, Corpus Christi, e os seguintes feriados: 

 

Tabela 1. Dias em que há isenção do Período de Ponta (ANEEL, 2010). 

 

 

 O horário de ponta para a área de concessão da Companhia de Eletricidade do Estado 

da Bahia (COELBA) compreende o período das 18h às 21h (COELBA, 2016). 

 

DIA E MÊS
FERIADOS 

NACIONAIS

01 de Janeiro
Confraternização 

Universal

21 de Abril Tiradentes

01 de Maio Dia do Trabalho

07 de Setembro Independência

12 de Outubro
Nossa Senhora 

Aparecida

02 de Novembro Finados

15 de Novembro
Proclamação da 

República

25 de Dezembro Natal
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HORÁRIO FORA DE PONTA: período composto pelo conjunto das horas diárias 

consecutivas e complementares àquelas definidas nos postos ponta (ANEEL, 2010).  

 

2.3.1.2. PERÍODOS DO ANO 

 

Em função da disponibilidade hídrica, foram classificadas duas épocas do ano (ANEEL, 

2010): 

 

PERÍODO SECO: período de 7 (sete) ciclos de faturamento consecutivos, referente aos meses 

de maio a novembro, e que corresponde aos meses em que a disponibilidade de água fluente 

nos mananciais é mínima; 

 

PERÍODO ÚMIDO: período de 5 (cinco) ciclos de faturamento consecutivos, referente aos 

meses de dezembro de um ano a abril do ano seguinte. 

 

2.3.2. MODALIDADE TARIFÁRIA 

 

As unidades consumidoras cujo fornecimento ocorre em tensão inferior a 2,3 kV são 

classificadas como consumidores do Grupo B (baixa tensão), caracterizado pela tarifa 

monômia, isto é, tais consumidores são cobrados apenas pela energia que consomem.  

Os consumidores alimentados com tensão igual ou superior a 2,3kV são classificados 

como consumidores do Grupo A, e a principal característica do sistema de tarifação aplicado a 

este grupo está relacionada à aplicação da tarifa binômia, que implica na cobrança da energia 

elétrica consumo e da demanda. 

Por se tratar de um estudo de caso de uma unidade consumidora do Grupo A, o presente 

trabalho dará ênfase às definições relacionadas apenas a esse grupo de consumidores. 

 

2.3.2.1.  TARIFAS DO GRUPO A 

 

Para que um consumidor seja enquadrado no Grupo A, sua tensão de fornecimento deve 

ser superior a 2,3 kV, ou inferior a 2,3 kV desde que o atendimento ocorra a partir de sistema 

subterrâneo de distribuição, conforme apresentado no tópico 2.1.1.15.  

A energia elétrica é cobrada pelo valor efetivamente consumido, mas a demanda é 

cobrada de acordo com o valor contratado pelo consumidor, que é o valor referência para 
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cobrança. O consumidor paga ainda pela disponibilidade, pois a concessionária de energia 

deve ser capaz de fornecer a demanda contratada a qualquer horário.  

 O medidor de energia elétrica é responsável por fazer uma média da demanda 

requerida da rede a cada intervalo de 15 minutos. Para fins de faturamento, é considerado o 

maior valor médio registrado, mesmo que ele tenha ocorrido uma única vez dentro do período 

de faturamento, que consiste em um intervalo de tempo aproximado de 30 dias, podendo 

variar de 27 a 33 dias (ANEEL, 2010). 

 Caso a demanda máxima registrada no período de faturamento seja inferior à demanda 

contratada, será faturada a demanda contratada multiplicada pela tarifa. No caso da demanda 

registrada superior à demanda contratada, será faturado o valor registrado multiplicado pela 

tarifa, desde que não tenha sido ultrapassado o limite de 5%, conforme determinado na 

Resolução 414: 

 

Seção II 

Da Ultrapassagem 

Art. 93. 

Quando os montantes de demanda de potência ativa ou de uso do sistema de 

distribuição – MUSD medidos excederem em mais de 5% (cinco por cento) os 

valores contratados, deve ser adicionada ao faturamento regular a cobrança pela 

ultrapassagem (ANEEL, 2010). 

 

Para os casos em que a demanda medida é superior a 1,05 vez a demanda contratada, 

aplica-se a equação seguinte: 

 

                  [             ]                                                   

 

Onde: 

Dultrapassagem(p): valor correspondente à demanda de potência ativa ou Montante de Uso do 

Sistema de Distribuição (MUSD), por posto horário “p”, quando cabível, em reais (R$); 

PAM(p): demanda de potência ativa ou MUSD medidos, em cada posto horário “p” no 

período de faturamento, quando cabível, em quilowatt (kW); 

PAC(p): demanda de potência ativa ou MUSD contratados, por posto horário “p” no período 

de faturamento, quando cabível, em quilowatt (kW); 

VRDULT(p): valor de referência equivalente às tarifas de demanda de potência aplicáveis aos 

subgrupos do grupo A; 
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P: indica posto horário, ponta ou fora de ponta. 

  

 As tarifas do grupo A constituem três tipos de modalidades de fornecimento, 

detalhadas a seguir. 

 

 

2.3.2.1.1. ESTRUTURA TARIFÁRIA CONVENCIONAL 

 

Este tipo de tarifação não estabelece diferença de preço ao longo das horas do dia, nem 

leva em consideração os períodos do ano, ou seja, sua principal característica é a aplicação de 

tarifas de consumo de energia elétrica e demanda de potência independentemente das horas de 

utilização do dia e dos períodos do ano. 

 A Resolução 414 define quais os requisitos necessários para o enquadramento na 

modalidade tarifária convencional: 

 

Seção I 

Art. 54.  

A modalidade tarifária convencional é aplicada sem distinção horária, considerando-

se o seguinte:  

I – para o grupo A, na forma binômia e constituída por:  

a) tarifa única para a demanda de potência (R$/kW); e  

b) tarifa única para o consumo de energia (R$/MWh).  

II – para o grupo B, na forma monômia, com tarifa única aplicável ao consumo de 

energia (R$/MWh) (ANEEL, 2010). 

 

 

2.3.2.1.2. ESTRUTURA TARIFÁRIA HOROSAZONAL VERDE 

Modalidade de tarifa que aplica preço único para a parcela de demanda (kW) e preços 

diferenças para a parcela do consumo (kWh), de acordo com as horas de utilização do dia e 

período do ano. 

 

Art. 56.  

A modalidade tarifária horária verde é aplicada considerando-se o seguinte:  

I – tarifa única para a demanda de potência (R$/kW); e  

II – para o consumo de energia (MWh):  

a) uma tarifa para o posto tarifário ponta em período úmido (R$/MWh);  
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b) uma tarifa para o posto tarifário fora de ponta em período úmido (R$/MWh);  

c) uma tarifa para o posto tarifário de ponta em período seco (R$/MWh); e  

d) uma tarifa para o posto tarifário fora de ponta em período seco (R$/MWh). 

(ANEEL, 2010) 

 

 

2.3.2.1.3. ESTRUTURA TARIFÁRIA HOROSAZONAL AZUL 

Modalidade tarifária que aplica preços diferentes para a parcela da demanda (kW) e 

preços diferentes para a parcela do consumo (kWh), de acordo com os períodos na ponta e 

fora de ponta, e os períodos seco e úmido. 

A Resolução Normativa Nº 414/2010 apresenta a definição da modalidade horosazonal 

azul. 

Art. 55.  

A modalidade tarifária horária azul é aplicada considerando-se o seguinte:  

I – para a demanda de potência (kW):  

a) uma tarifa para o posto tarifário ponta (R$/kW); e  

b) uma tarifa para o posto tarifário fora de ponta (R$/kW).  

II – para o consumo de energia (MWh):  

a) uma tarifa para o posto tarifário ponta em período úmido (R$/MWh);  

b) uma tarifa para o posto tarifário fora de ponta em período úmido (R$/MWh);  

c) uma tarifa para o posto tarifário ponta em período seco (R$/MWh); e  

d) uma tarifa para o posto tarifário fora de ponta em período seco (R$/MWh). 

(ANEEL, 2010). 

 

Segundo (CARVALHO, 2012), a tarifa horosazonal azul é mais indicada para 

unidades consumidoras que apresentam dificuldades na redução de carga no horário de ponta 

e elevado fator de carga no horário de ponta. 

 

 

2.4. DEFINIÇÃO DO VALOR DA TARIFA DE ENERGIA 

 

O valor da tarifa inicial e os mecanismos para sua atualização estão definidos nos 

contratos de concessão assinados entre as distribuidoras e a União (poder concedente). Os 

contratos preveem três mecanismos para atualização tarifária, que são o reajuste anual (na 

data de aniversário do contrato de cada distribuidora), a revisão tarifária periódica (ocorre em 

média a cada quatro anos) e a revisão tarifária extraordinária (se necessária). A correção das 
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tarifas é essencial para manter o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, a fim de 

assegurar a qualidade e continuidade do fornecimento à sociedade. PIS, COFINS e ICMS são 

valores decimais. 

O preço final, a ser cobrado do consumidor, está diretamente relacionado ao valor da 

tarifa e aos tributos. 

 

           
      

                   
                                                   

 

 

 

2.5. BANDEIRAS TARIFÁRIAS 

 

A partir de 2015, as contas de energia passaram a utilizar o Sistema de Bandeiras 

Tarifárias, que indicam se a energia custa mais ou menos em função das condições de 

geração.  

O sistema possui três bandeiras: verde, amarela e vermelha, descritas a seguir. 

 

BANDEIRA VERDE: condições favoráveis de geração de energia (o valor do Custo Variável 

Unitário - CVU da última usina a ser despachada é inferior a R$ 211,28/ MWh). A tarifa não 

sofre nenhum acréscimo; 

 

BANDEIRA AMARELA: condições de geração menos favoráveis (o valor do CVU da última 

usina a ser despachada é igual ou superior a R$ 211,28/MWh e inferior a R$ 422,56/MWh);  

 

BANDEIRA VERMELHA: condições mais custosas de geração. O valor do CVU da última 

usina a ser despachada é igual ou superior a R$ R$ 422,56/MWh, subdividido em dois 

patamares de aplicação – igual ou superior a R$ 422,56/ MWh e inferior a R$ 610/MWh 

(patamar 1), e igual ou superior a R$ 610/MWh (patamar 2). 

 

O sistema de bandeiras é aplicado em todos os estados do Brasil, exceto o de Rorai-

ma, que ainda não está no Sistema Interligado Nacional - SIN. 
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2.6.  IFBA – CAMPUS DE PAULO AFONSO 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), criado pela Lei 

nº 11.892/2008, surge como resultado das mudanças promovidas no antigo Centro Federal de 

Educação Tecnológica da Bahia (Cefet - BA). O IFBA é uma instituição comparada às 

universidades, mas possui estrutura diversa e muito mais ampla, oferecendo a formação 

básica, cursos de nível médio, graduação e pós-graduação, sendo responsável pela formação 

de milhares de jovens e adultos, conforme Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia da Bahia:  

 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E DAS FINALIDADES 

§ 2º O IFBA é uma instituição de educação superior, básica e profissional, 

pluricurricular, multicampi e descentralizada, especializada na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na 

conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica 

(IFBA, 2016). 

 

O Campus de Paulo Afonso possui 807 alunos, 67 docentes, 39 técnicos administrativos e 

31 funcionários divididos nos seus diversos setores, sendo um órgão recente, ainda em fase de 

expansão, e é importante que o seu crescimento ocorra de forma responsável e visando a 

utilização racional e eficiente dos recursos disponíveis. 

Por possuir carga instalada superior a 75 kW, o Campus é classificado como consumidor 

de média tensão e sua tensão de suprimento é 13,8kV, sendo a medição do consumo realizada 

em baixa tensão. Está enquadrado como consumidor do Grupo A, visto que possui tensão de 

suprimento superior a 2,3 kV, e está sob a área de concessão da Companhia de Eletricidade do 

Estado da Bahia (COELBA). 

Atualmente, o IFBA Campus de Paulo Afonso está classificado dentro do subgrupo A4 – 

Poder Público/Federal e a modalidade tarifária adotada é a Horosazonal Verde.  
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3 METODOLOGIA 

A fatura de energia elétrica é uma síntese dos parâmetros de consumo, e sua análise 

histórica permite obter importantes informações que oferecem o embasamento necessário para 

futuras mudanças e melhorias no uso da energia elétrica. Compreender as informações de uma 

fatura e como é calculada cada parcela cobrada contribui para que decisões corretas sejam 

tomadas em projetos de eficiência energética. 

A metodologia de trabalho consiste basicamente em uma pesquisa bibliográfica, para 

análise dos instrumentos normativos que tratam sobre gerenciamento da energia e tarifação, 

de um estudo de caso realizado no IFBA - Campus de Paulo Afonso, unidade consumidora 

objeto desse estudo, e de uma pesquisa exploratória tendo como base os dados técnicos 

emitidos pelo analisador de energia instalado no Campus.  

A seguir, são mostradas as atividades realizadas dentro dessas metodologias 

apresentadas: 

 

1) Analise dos conceitos básicos de tarifação e gerenciamento de energia elétrica; 

2) Identificação dos problemas apresentados nos custos com energia elétrica; 

3) Estudo detalhado das faturas de energia elétrica dos últimos 20 meses; 

4) Proposição de soluções seguras e eficazes que proporcionem o uso eficiente da 

energia elétrica e consequente redução do valor pago à concessionária. 

 

 

3.1. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA – COMPOSIÇÃO DE TARIFAS PELA COELBA 

 

Pesquisas e estudos sobre o consumo de energia elétrica, eficiência e gestão energética 

foram realizados de modo a obter o embasamento teórico necessário para a sequência de 

atividades a serem realizadas.  

A Resolução Normativa 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 

2010), estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e se apresentou 

como a principal fonte em se tratando de tarifação de energia elétrica e sua normatização. Tal 

resolução também determina os direitos e deveres dos consumidores e das distribuidoras de 

energia elétrica, bem como apresenta a definição de todos os termos e parâmetros envolvidos 

nas faturas de energia, as modalidades tarifárias, a classificação dos consumidores, instruções 

para a solicitação de novas ligações, entre outros. 
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A partir da realização das pesquisas, e diante da necessidade de informações mais 

específicas, se fez necessário o contato com a gerência regional da Companhia de Eletricidade 

do Estado da Bahia (COELBA) para a obtenção do histórico das tarifas de energia elétrica e 

complementação da pesquisa bibliográfica. Esse contato proporcionou esclarecimentos 

importantes sobre a forma como a energia elétrica do IFBA é faturada. 

O modelo da fatura de energia elétrica é semelhante para todas as concessionárias 

pertencentes ao Grupo Neoenergia: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 

(COELBA), Companhia Energética de Pernambuco (CELPE) e Companhia Energética do Rio 

Grande do Norte (COSERN). A figura 1 a seguir será utilizada para apresentar a forma como 

os dados da medição são apresentados. 

Além dos dados do cliente, a fatura dos consumidores do Grupo A exibe os valores de 

consumo e demanda faturados, as tarifas aplicadas no mês vigente, e o demonstrativo de 

consumo, onde é possível encontrar dados mais detalhados acerca das leituras realizadas e dos 

valores medidos na ponta e fora de ponta. 
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Figura 1. Modelo de fatura (CELPE, 2015). 

 

 

 

 

 



34 

 

 
Figura 2. Modelo de fatura (CELPE, 2015). 
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Informações identificadas nas figuras 1 e 2: 

 

1) Conta contrato: Código identificador da unidade consumidora; 

2) Data de emissão da nota fiscal, na qual o faturamento foi emitido; 

3) Data de entrega da fatura; 

4) Modalidade tarifária contratada de acordo com o Contrato de Fornecimento de Energia 

Elétrica firmado entre a concessionária e o consumidor; 

5) Demanda Ativa (kW);  

6) Demanda Ativa de Ultrapassagem (kW): valor cobrado referente ao excedente 

registrado sobre a demanda contratada; 

7) Demanda Reativa Excedente (kVAR): valor cobrado devido ao fator de potência estar 

abaixo de 0,92, que é o valor de referência; 

8) Consumo Ativo (kW): calculado a partir da multiplicação entre o total de consumo do 

período analisado pelo preço do kWh, que inclui, quando é devido, o Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); 

9) Consumo Reativo Excedente (kVARh) valor cobrado devido ao fator de potência estar 

abaixo de 0,92, que é o valor de referência; 

10) Tarifas de energia aplicadas de acordo com (ANEEL, 2010), sem a aplicação dos 

tributos; 

11)  Principais tributos que compõem a fatura de energia.  

12)  Código do equipamento de medição instalado na unidade consumidora; 

13) Ciclo de leitura: período de leitura gerador da fatura do mês de referência; 

14)  Demonstrativo de consumo: Detalhamento dos registros que compõem o valor 

faturado; 

15)  Fator de Carga: Determina o grau de eficiência da operação da sua unidade 

consumidora em relação à demanda contratada. É calculado através da divisão do 

consumo medido pelo máximo consumo que seria possível com a sua demanda 

contratada. Quanto mais próximo de 1 (um), maior a eficiência; 

16)  Valores contratados: valor contratado de acordo com o Contrato de Fornecimento de 

Energia Elétrica firmado entre a concessionária e o consumidor; 

17)  Data de previsão da próxima leitura.   
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3.2. ESTUDO DE CASO – IFBA - Campus de Paulo Afonso 

 

O trabalho apresentado consiste em um estudo de caso do IFBA – Campus de Paulo 

Afonso, que atualmente apresenta a necessidade de uma utilização racional da energia elétrica 

não apenas para colocar em prática os resultados do ensino e da pesquisa do Instituto, mas 

para servir de exemplo para a sociedade e reduzir os custos com energia elétrica, que 

atualmente representam 8,67% do orçamento anual da instituição, segundo Diretoria de 

Administração de Planejamento (DAP) do Instituto Federal da Bahia – Campus de Paulo 

Afonso.  

A partir da obtenção do histórico das tarifas dos últimos 20 meses (Agosto/2015 a 

Março/2017) os valores de consumo e demanda da instituição foram analisados levando em 

consideração suas variações ao longo dos meses e do ano, comparando esses dados com as 

estações do ano, os horários de funcionamento e o calendário letivo da instituição.  

A tabela 2 apresenta os horários de funcionamentos das atividades do Campus, a partir 

de Janeiro/2017: 
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Tabela 2. Horários de funcionamento dos setores do IFBA – Campus de Paulo Afonso. 

 

SETORES HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Direção Geral 8h às 12h / 14h às 18h

Gabinete da Direção Geral 8h às 12h / 14h às 18h

CGTI (COINF) 7h às 19h

Direção de Ensino 7h às 22h

Biblioteca 7h às 22h

CORES 7h às 22h

Assistência de Alunos 7h às 22h

Setor Multidisciplinar 7h às 18h

Audiovisual 7h às 19h

Gráfica
Segunda a Quinta: 8h às 12h / 14h às 19h  Sexta: 8h às 12h 

/ 14h às 19h

Direção de Administração e Planejamento 7h às 22h

Recepção 7h às 22h

Laboratório de Química 7h às 17h / 18h às 22h

Laboratório de Eletromecânica 13h às 18h / 19h às 22h

Demais Laboratórios 7h às 22h (Conforme necessidade)

Almoxarifado

Segunda e Quarta: 7h às 12h / 14h às 22h Terça e Sexta: 

7h às 22   Quinta: 7h às 12 / 13h às 22h 

Segunda a Quarta: 9h às 13h / 15h às 19h Quinta e Sexta:  

9h às 12h / 14h às 19h  Obs.: Horário ampliado 

conforme disponibilidade dos Coordenadores de Curso

Segunda: 7h30min às 11h30min / 12h30min às 16h30min  

Terça a Sexta: 8h30min às 12h30min / 13h30min às 

17h30min

Enfermaria

Coordenações de Curso
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Tabela 3. Horário de aula – IFBA – Campus de Paulo Afonso 

 

 

A demanda ativa é um importante parâmetro dentro da fatura de energia elétrica e o 

valor contratado de demanda deve ser estabelecido a partir do perfil de utilização do 

consumidor e não de forma aleatória, visto que a parcela atribuída à demanda contratada será 

paga mesmo que o valor medido seja inferior ao contratado. Além disso, valores medidos 

superiores ao valor contratado são submetidos à cobrança que tem como base de cálculo o 

dobro do valor do kW da demanda. 

A análise da demanda ativa deve considerar um período mínimo de 12 meses, para 

avaliar como o consumo de energia elétrica é impactado pelas variações climáticas e os 

períodos de final de ano e de férias, além de outros fatores que influenciam o funcionamento 

da empresa e o seu consumo de energia (BARROS; BORELLI; GEDRA, 2011). 

Para a realização da análise da demanda e do consumo da instalação foram 

confeccionados gráficos e tabelas a partir dos dados das faturas utilizadas, visando uma 

apresentação didática dos dados adquiridos. As tabelas apresentam o período analisado, os 

consumos ativo (kWh) e reativo (kVArh), a demanda ativa (kW) e o custo total (R$). A 

demanda reativa (kVAr) não se faz presente nos valores apresentados devido a sua ausência 

nas faturas.  

 

 

 

 

 

TURNO CURSOS

MATUTINO - 

7h às 12h

VESPERTINO - 

13h às 17h

NOTURNO - 

17h às 22h

Informática, 

Biocombustíveis 

e Eletromecânica

Engenharia 

Elétrica
Curso Superior

NOTURNO - 

17h às 22h

Modalidade Integrado

Modalidade Integrado

Modalidade Subsequente

SALAS DE AULA
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3.3. ANALISADOR DE ENERGIA 

 

O analisador de energia é um equipamento que possui três a quatro bobinas 

voltimétricas e garras amperimétricas, responsáveis por registrar tensões, correntes, 

harmônicos, sequência de fase, além das potências ativa, reativa e aparente. Tal equipamento 

possui a capacidade de analisar os parâmetros da energia elétrica da instalação na qual está 

instalada, aferindo a qualidade e a intensidade do abastecimento, detectando eventuais falhas 

que coloquem em risco a instalação e seu fornecimento, além de gerar relatórios detalhados e 

armazenar dados por longos períodos.  

Foi escolhido o mês de Fevereiro de 2017 para instalação do analisador de energia, 

devido a proximidade com o retorno das aulas do semestre 2016.02 e com a instalação das 

centrais de ar condicionado em alguns setores administrativos, biblioteca, laboratórios  e sala 

de desenho. 

O Analisador de Energia RE4000, da Embrasul oferece diversas ferramentas para 

análise de sistemas elétricos, pois possui relógio de tempo real e permite que sejam realizadas 

leituras instantâneas e registros de grandezas. É um equipamento projetado para as mais 

variadas configurações de sistemas trifásicos, possuindo três entradas para tensão e corrente e 

atende amplitudes de até 3000A. A medição de tensão suporta níveis de até 300 VAC entre 

fase e neutro, permitindo que o instrumento energize-se diretamente pelo canal de medição 

(EMBRASUL, 2008). 

A figura 3 mostra o equipamento utilizado. 

 

Figura 3. Analisador de Energia RE4000 Embrasul. 
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Os dados das faturas foram analisados e confrontados com as informações obtidas 

através do analisador de energia, possibilitando uma análise mais completa e detalhada. O 

dispositivo é capaz de realizar medições dos valores de tensão, de corrente, fator de potência, 

potências ativa, reativa e aparente, e a taxa de harmônicos. Para a realização do presente 

trabalho foram utilizadas as informações técnicas referentes às medições das potências ativa e 

aparente.  

Os relatórios e gráficos fornecidos pelo analisador contribuíram para correta 

interpretação da curva de carga da instalação, também disponibilizada pelo equipamento, e 

possibilitando melhor compreensão de como o consumo se dá ao longo do dia, da semana e 

do mês, em paralelo com as informações de hábitos de consumo do Campus. 
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4 RESULTADOS 

Para a realização do presente trabalho foram utilizados os dados mensais de demanda 

e de consumo do IFBA – Campus de Paulo Afonso, correspondentes ao período de 

Agosto/2015 a Março/2017, obtidos a partir das faturas de energia elétrica do Campus. 

 

Tabela 4. Dados coletados a partir das faturas de energia elétrica. 

 

 

O Campus está inserido no grupo A4, por ser um consumidor cujo nível de tensão está 

entre 2,3 e 25 kV, e a modalidade tarifária adotada é a Horosazonal Verde, classificado ainda 

como Poder Público/Federal. 

 

 

4.1. ANÁLISE DA DEMANDA 

Os gráficos 1 e 2 apresentam os valores de demanda máxima medidos durante os 20 

meses analisados e considerando os períodos na ponta e fora de ponta. 

 

MÊS ANO  PONTA FORA DE PONTA PONTA 
FORA DE 

PONTA
CONTRATADA  ULTRAPASSADA  PONTA

 FORA DE 

PONTA

Ago 2015 523,55 5743,28 22,41 54,51 80,00 0,00 7,71 50,02

Set 2015 1625,63 8078,64 43,59 50,18 80,00 0,00 1,39 49,20

Out 2015 2605,11 11915,42 54,67 72,82 80,00 0,00 0,00 87,74

Nov 2015 2337,91 11373,40 67,18 72,78 80,00 0,00 5,60 74,62

Dez 2015 3099,46 14755,08 68,52 92,03 80,00 12,03 2,81 67,24

Jan 2016 2594,62 13985,92 72,46 86,65 80,00 6,65 0,40 63,96

Fev 2016 1011,53 7878,56 40,31 61,27 80,00 0,00 1,04 50,02

Mar 2016 2399,09 11579,22 61,37 74,62 80,00 0,00 0,68 52,48

Abr 2016 3157,59 14290,14 75,79 82,66 80,00 2,66 0,00 31,16

Mai 2016 2857,56 13664,48 62,84 82,33 80,00 2,33 0,12 45,10

Jun 2016 2246,08 10056,48 59,27 68,55 80,00 0,00 0,00 28,70

Jul 2016 788,04 6845,36 42,43 47,33 80,00 0,00 0,90 33,62

Ago 2016 1826,79 6927,36 52,91 52,94 80,00 0,00 3,75 24,60

Set 2016 2827,19 9479,20 57,83 59,53 80,00 0,00 0,39 37,72

Out 2016 2640,15 9688,30 62,84 68,98 80,00 0,00 0,00 26,24

Nov 2016 2817,65 11691,56 78,62 81,08 80,00 1,08 0,26 54,94

Dez 2016 2104,48 9704,70 75,94 78,82 80,00 0,00 1,55 86,92

Jan 2017 869,44 6601,82 33,92 54,87 80,00 0,00 6,72 166,46

Fev 2017 638,65 9489,04 23,88 63,63 80,00 0,00 12,57 108,24

Mar 2017 3102,44 17777,60 91,51 111,13 80,00 31,13 7,88 56,58

PERÍODO CONSUMO ATIVO (kWh) DEMANDA ATIVA (kW) CONSUMO REATIVO 



42 

 

 

Gráfico 1. Demanda máxima medida no período de ponta. 

 

 

Gráfico 2. Demanda máxima medida no período fora de ponta. 

 

A demanda contratada de 80kW permite variações até 84kW sem que haja cobrança da 

parcela de ultrapassagem, pois o limite de tolerância é de 5%. 

A partir do gráfico 2 e realizando a leitura dos dados da Tabela 1, é possível perceber 

que durante o período de ponta somente nos meses de Março/2017 e Abril/2017 houve 

ultrapassagem da demanda contratada. O gráfico 2 mostra ainda que os picos de demanda 

ocorrem durante o período fora de ponta. 

O gráfico 3, apresentado  a seguir, apresenta melhor visualização de como as 

demandas máximas na ponta e fora de ponta se distribuem ao longo do período analisado, e é 

possível comparar os valores máximos medidos com o valor da demanda contratada. 
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Gráfico 3. Demandas máximas na ponta e fora de ponta. 

 

Nota-se ainda que nos períodos de Dezembro a Janeiro e de Junho a Julho as curvas 

mostradas nos gráficos anteriores apresentam menores valores, devido o período de férias.  

Durante esses meses, o IFBA paga o valor de 80kW de demanda contratada, e uma ação 

inicial para redução desse custo seria a possibilidade  da alteração do valor de demanda 

contratada durante o período de as férias e recessos escolares. Entretanto, por se tratar de uma 

instituição de ensino, esse tipo de sazonalidade não pode ser contratada, conforme o Art. 10 

da Resolução 414/2010: 

 

Seção III 

Da Sazonalidade 

Art. 10 

A sazonalidade deve ser reconhecida pela distribuidora, para fins de faturamento, 

mediante solicitação do consumidor, observados os seguintes requisitos: 

I - energia elétrica destinada à atividade que utilize matéria-prima advinda 

diretamente da agricultura, pecuária, pesca, ou, ainda, para fins de extração de sal ou 

de calcário, este destinado à agricultura; e 

II - verificação, nos 12 (doze) ciclos completos de faturamento anteriores ao da 

análise, de valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) para a relação entre a 

soma dos 4 (quatro) menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia 

elétrica ativa (ANEEL, 2010). 

 

As análises feitas a partir da curva de demanda podem ser constatadas através dos 

relatórios gerados pelo analisador de energia, que apresentam os dados das medições realizadas a 

cada 15 minutos durante o seu período de funcionamento. 
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A Tabela 5 mostra que durante o período de 00h15min até às 6h, a demanda por 

energia é muito baixa, com valor máximo registrado de 9,02 kW. Isso ocorre, obviamente, 

devido a ausência de atividades no Campus. 

No período compreendido entre 7h  e 7h15min da manhã, com o inicio das atividades 

no Campus, e chegada de alunos e funcionários, a demanda dobra de valor. A partir desse 

horário a demanda é crescente e só passa a reduzir a partir das 12h, quando as atividades do 

turno da manhã são finalizadas. 

 

Tabela 5. Analisador de Energia - Medições de potência. Fonte: Analisador de Energia (EMBRASUL, 

2017). 

 

 

A partir das 14h, com a chegada de alunos e funcionários para o turno vespertino, a 

demanda passa a aumentar até às 16h. Salienta-se ainda que esse é o período onde a temperatura 

se eleva, e o uso dos condicionadores de ar atinge seu pico. 

Durante o turno da noite, das 18h30min às 22h, há a utilização das salas de aula, da 

biblioteca e alguns laboratórios, mas ainda assim há a redução considerável na demanda. As 

principais cargas que não são utilizadas nesse período são as centrais de ar utilizadas nos setores 

da administração do Instituto. 

 

DATA HORA P3f DATA HORA P3f

09/02/2017 00:15:00 8,593k 09/02/2017 06:45:00 5,716K

09/02/2017 00:30:00 9,020k 09/02/2017 07:00:00 8,322K

09/02/2017 00:45:00 8,583k 09/02/2017 07:15:00 16,316K

09/02/2017 01:00:00 8,316k 09/02/2017 07:30:00 18,536k

09/02/2017 01:15:00 8,538k 09/02/2017 07:45:00 21,432k

09/02/2017 01:30:00 8,488k 09/02/2017 08:00:00 29,594k

09/02/2017 01:45:00 8,302k 09/02/2017 08:15:00 40,722k

09/02/2017 02:00:00 8,686k 09/02/2017 08:30:00 41,981k

09/02/2017 02:15:00 8,669k 09/02/2017 08:45:00 42,567k

09/02/2017 02:30:00 8,072k 09/02/2017 09:00:00 51,177k

09/02/2017 02:45:00 8,222k 09/02/2017 09:15:00 63,840k

09/02/2017 03:00:00 8,168k 09/02/2017 09:30:00 63,961k

09/02/2017 03:15:00 8,382k 09/02/2017 09:45:00 68,215k

09/02/2017 03:30:00 8,142k 09/02/2017 10:00:00 70,397k

09/02/2017 03:45:00 7,975k 09/02/2017 10:15:00 67,858k

09/02/2017 04:00:00 7,894k 09/02/2017 10:30:00 77,257k

09/02/2017 04:15:00 7,222k 09/02/2017 10:45:00 76,298k

09/02/2017 04:30:00 7,710k 09/02/2017 11:00:00 76,982k

09/02/2017 04:45:00 7,748k 09/02/2017 11:15:00 65,798k

09/02/2017 05:00:00 7,646k 09/02/2017 11:30:00 69,440k

09/02/2017 05:15:00 8,138k 09/02/2017 11:45:00 75,569k

09/02/2017 05:30:00 7,941k 09/02/2017 12:00:00 71,888k

09/02/2017 05:45:00 7,157k 09/02/2017 12:15:00 51,730k

09/02/2017 06:00:00 5,811k 09/02/2017 12:30:00 44,225k
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Tabela 6. Analisador de Energia - Medições de potência (EMBRASUL, 2017). 

 

 

 

4.2. ANÁLISE DO CONSUMO 

 

O gráfico 4 mostra como o consumo variou ao longo do período analisado. A partir 

dele é possível notar que o consumo ativo fora de ponta é bastante significativo em relação ao 

consumo ativo na ponta, e no mês de Fevereiro de 2017, especialmente, chegou a ser 15 vezes 

maior, atingindo 9,49 kWh. O retorno das aulas e a instalação das centrais de ar na biblioteca 

e laboratórios do Campus mostram-se como as principais causas desse aumento no consumo. 

 

 

Gráfico 4. Variações do consumo mensal. 

DATA HORA P3f DATA HORA P3f

09/02/2017 12:45:00 46,650k 09/02/2017 17:45:00 58,307k

09/02/2017 13:00:00 57,887k 09/02/2017 18:00:00 55,263k

09/02/2017 13:15:00 55,602k 09/02/2017 18:15:00 47,484k

09/02/2017 13:30:00 71,615k 09/02/2017 18:30:00 43,626k

09/02/2017 13:45:00 67,249k 09/02/2017 18:45:00 40,389k

09/02/2017 14:00:00 71,607k 09/02/2017 19:00:00 34,186k

09/02/2017 14:15:00 78,688k 09/02/2017 19:15:00 27,233k

09/02/2017 14:30:00 86,737k 09/02/2017 19:30:00 18,727k

09/02/2017 14:45:00 85,909k 09/02/2017 19:45:00 16,441k

09/02/2017 15:00:00 85,429k 09/02/2017 20:00:00 15,727k

09/02/2017 15:15:00 87,815k 09/02/2017 20:15:00 14,540k

09/02/2017 15:30:00 90,813k 09/02/2017 20:30:00 12,604k

09/02/2017 15:45:00 89,983k 09/02/2017 20:45:00 12,339k

09/02/2017 16:00:00 91,658k 09/02/2017 21:00:00 12,138k

09/02/2017 16:15:00 84,695k 09/02/2017 21:15:00 11,661k

09/02/2017 16:30:00 73,990k 09/02/2017 21:30:00 11,717k

09/02/2017 16:45:00 69,500k 09/02/2017 21:45:00 10,580k

09/02/2017 17:00:00 63,243k 09/02/2017 22:00:00 9,444k

09/02/2017 17:15:00 67,494k 09/02/2017 22:15:00 8,769k

09/02/2017 17:30:00 63,521k 09/02/2017 22:30:00 8,117k
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Entretanto, é importante salientar que o consumo no período fora de ponta corresponde 

ao consumo de 630 horas por mês (21 horas diárias x 30 dias), e o consumo na ponta 

corresponde a energia consumida em apenas 90 horas por mês (3 horas diárias x 30 dias). 

De modo a melhor visualizar e interpretar os dados referente ao consumo, os mesmos 

foram colocados numa mesma base de tempo através do cálculo dos valores médios de 

consumo na ponta e fora de ponta, apresentados no gráfico 5. Tais valores mostram que a 

média do consumo no horário de ponta é 700% maior, em todos os meses. Para a fatura, tal 

fato é preocupante, pois durante o período de ponta o preço final da tarifa é mais caro, 

levando a uma conta de energia mais onerosa. 

 

 

Gráfico 5. Consumo médio na ponta e fora de ponta. 

 

 

4.3. ANÁLISE DA CURVA DE DEMANDA 

 

Os dados coletados através do analisador de energia foram fundamentais, pois 

permitiriam analisar a curva de demanda da instalação e identificar os períodos mais críticos 

ao longo do dia, em relação ao consumo. O consumo está relacionado com a área das curvas 

de demanda apresentadas nas figuras 4, 5 e 6: quanto maior a área sob a curva, mais 

significativo o consumo. 

A figura 4 mostra a curva de demanda mensal do Campus: 
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Figura 4. Curva de Demanda Mensal. Fonte: Analisador de Energia (EMBRASUL, 2017). 

 

Percebe-se através da curva mensal que os maiores valores de demanda ocorrem 

durante os dias da semana (Segunda, Terça, Quarta, Quinta e Sexta), durante os quais o IFBA 

está em pleno funcionamento. Aos sábados, há o funcionamento da biblioteca e aulas para 

apenas sete turmas, por isso a demanda e o consumo são menores.  Aos domingos não há 

atividades sendo realizadas no Campus. 

O analisador de energia ficou instalado no Campus durante os 28 dias do mês de  

fevereiro/2017, mês em que ocorreu o feriado de Carnaval, que neste ano ocorreu durante o 

período de 25/02 a 01/03, e por isso é possível notar na Figura 4 um período maior durante o 

qual o consumo foi mínimo. 

Mais detalhes da curva semanal são apresentados na Figura 5. 

 

Figura 5. Curva de Demanda Semanal. Fonte: Analisador de Energia (EMBRASUL, 2017). 
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Ao longo do dia a demanda e o consumo sofrem variações de acordo com o perfil de 

utilização da carga pelos funcionários e estudantes do Campus. Percebe-se, através da curva 

diária mostrada na figura 6, que o consumo aumenta progressivamente durante as primeiras 

horas da manhã, período no qual o Campus está começando a funcionar. Das 12h às 14h a curva 

apresenta um decréscimo, pois é o período em que as aulas do turno matutino estão sendo 

encerradas e os funcionários estão em horário de almoço. Durante a tarde há novamente o 

crescimento da curva devido à chegada dos alunos e funcionários para o turno vespertino, e a 

curva só volta a decrescer a partir das 18h, horário em que os setores administrativos estão 

encerrando o expediente. 

 

 Figura 6. Curva de Demanda Diária. Fonte: Analisador de Energia (EMBRASUL, 2017). 

 

As centrais de ar citadas anteriormente foram recebidas na instituição através de 

doações, ou seja, não foram adquiridas levando em consideração os ambientes onde seriam 

utilizadas, os valores de potência, e a sua eficiência. São equipamentos cuja instalação foi 

realizada sem nenhum tipo de estudo prévio, e que, de acordo com o Programa Brasileiro de 

Etiquetagem (PBE), foram classificados como Classe E. A classificação de determinado produto 

é dada de acordo com o seu nível de eficiência energética, obtido a partir da realização de uma 

série de ensaios. Após a avaliação, cada produto recebe uma etiqueta que apresenta seu nível de 

eficiência energética, representada por faixas coloridas, entre as letras A e G. Os produtos 

dotados de classificação A são os de maior eficiência, ou seja, com o menor consumo de energia; 

e os produtos classe G são menos eficientes. 

 Por isso, pode-se afirmar que os condicionadores de ar utilizados no IFBA – Campus 

de Paulo Afonso se constituem atualmente como a parcela mais significativa do consumo de 

energia elétrica da instituição. 
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4.4. ANÁLISE DO FATOR DE CARGA 

 

O IFBA – Campus de Paulo Afonso, por ser um consumidor classificado como grupo 

A, apresenta, a título informativo, o valor do fator de carga nas suas faturas de energia elétrica. O 

fator de carga, obtido pela relação entre a demanda média e a demanda máxima durante um 

período definido, é um índice importante, pois demonstra se a energia consumida está sendo 

utilizada de maneira racional e econômica. 

A tabela 5 apresenta os fatores de carga durante o período estudado. O fator de carga 

próximo a 1 mostra que as demandas instantâneas ao longo do dia são próximas da demanda 

máxima. Desta forma, a demanda contratada também pode ser próxima a esse valor: 

 

Tabela 7. Fator de carga na ponta e fora de ponta. 

 

 

Para que o fator de carga seja o mais próximo de 1 (um) é necessário que a diferença 

entre o consumo medido e o consumo máximo disponível pela rede elétrica seja mínima 

(BARROS; BORELLI; GEDRA, 2011).  

Caso as demandas instantâneas apresentem grande variação ao longo do período em 

questão, o valor da demanda máxima registrada ocorrerá em um curto período de tempo. A 

interpretação final dessa análise leva a concluir que o valor de demanda contratada corresponde 

ao pico da demanda máxima registrada. Além disso, a demanda contratada estará adequada ao 

pico de demanda, mas na maior parte do período não estará sendo utilizada. Reduzir esse valor 

MÊS ANO PONTA 
FORA DE 

PONTA

Ago 2015 0,35 0,16

Set 2015 0,57 0,24

Out 2015 0,72 0,23

Nov 2015 0,58 0,25

Dez 2015 0,74 0,25

Jan 2016 0,55 0,23

Fev 2016 0,38 0,18

Mar 2016 0,62 0,23

Abr 2016 0,66 0,27

Mai 2016 0,80 0,26

Jun 2016 0,63 0,24

Jul 2016 0,30 0,20

Ago 2016 0,52 0,20

Set 2016 0,71 0,22

Out 2016 0,67 0,21

Nov 2016 0,57 0,20

Dez 2016 0,45 0,18

Jan 2017 0,41 0,19

Fev 2017 0,42 0,22

Mar 2017 0,54 0,25

Abr 2017 0,70 0,26

PERÍODO FATOR DE CARGA
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de demanda possibilita a revisão do valor de demanda contratada e possível alteração no contrato 

de fornecimento, reduzindo os custos com energia elétrica. 

 

 

Gráfico 6. Fator de carga na ponta e fora de ponta. 

 

Durante o período fora de ponta o fator de carga é inferior a 0,3, ou seja, não atinge 

30% do valor considerado ideal, que é 1 (um). Na ponta, o seu valor é maior, mas não ultrapassa 

0,8. 

Para analisar o fator de carga deve-se primeiramente identificar em que momento do 

dia ocorre o maior valor de demanda. Esse dado pode ser obtido por aquisição da memória de 

massa do medidor ou através da instalação de analisadores de energia elétrica, conforme o 

modelo utilizado para realização deste trabalho. 

O pico de demanda pode ocorrer sempre em um determinado horário do dia ou da 

semana, como também pode alterar-se no caso de cargas que não possuam uma rotina de 

operação bem definida. A análise deve ser feita nesses picos, identificando quais cargas operam 

no horário afetado, buscando alternativas para remanejar a operação de tais cargas em outros 

períodos de menor demanda da unidade consumidora. 

A melhora do fator de carga está relacionada com a linearidade das curvas mostradas 

nas Figuras 4, 5 e 6. Quanto mais linear a curva, mais próximo de 1 (um) é o fator de carga. Isso 

pode ser obtido reduzindo os picos de demanda e ao controlar a entrada e a saída de cargas. 

Deve-se atuar de modo a obter uma curva de demanda linear e com uma pequena área. 
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4.5. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS DIFERENTES MODALIDADES TARIFÁRIAS 

 

 O Campus possui contrato de fornecimento de energia elétrica e demanda de potência com a 

COELBA, e por possuir tensão de fornecimento de 13,8 kV e demanda contratada de 80 kW, 

pode ser enquadrado nas modalidades tarifárias Horosazonal Verde, Horosazonal Azul e 

Convencional, conforme Art. 57, §1º, III da Resolução 414/2010 da ANEEL: 

 

Seção III 

Do Enquadramento 

Art. 57 

As unidades consumidoras devem ser enquadradas nas modalidades tarifárias 

conforme os seguintes critérios: 

§ 1o Pertencentes ao grupo A:  

I – na modalidade tarifária horária azul, aquelas com tensão de fornecimento igual 

ou superior a 69 kV;  

II – na modalidade tarifária horária azul ou verde, de acordo com a opção do 

consumidor, aquelas com tensão de fornecimento inferior a 69 kV e demanda 

contratada igual ou superior a 300 kW; e  

III – na modalidade tarifária convencional binômia, ou horária azul ou verde, de 

acordo com a opção do consumidor, aquelas com tensão de fornecimento inferior a 

69 kV e demanda contratada inferior a 300 kW (ANEEL, 2010). 

 

O processo de análise tarifária consistiu, inicialmente, em levantar o histórico de 

faturamento mínimo dos últimos 20 meses. 

 A partir dos dados da Tabela 8 fez-se o estudo do cenário atual do ciclo tarifário do 

IFBA com base nas informações dos 20 meses analisados, observando, à luz da resolução 

normativa 414/2010, as possíveis readequações de modalidade tarifária visando a redução de 

custos e a utilização mais eficiente do recurso energético. Foram realizadas simulações com 

as modalidades tarifárias possíveis à unidade consumidora objeto desse estudo, que estão 

apresentadas nas tabelas 9 e 10. 

 Os dados referentes aos meses de Novembro/2016 e Dezembro/2016 não foram 

disponibilizados pela concessionária de energia e, portanto, não foram considerados na 

simulação. 

A ANEEL dispõe das definições de tarifas para a escolha da que melhor atenda às 

características de consumo, e a escolha da modalidade tarifárias adequada pode reduzir a 

fatura de energia (ANEEL, 2013). 
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 O parâmetro utilizado para realizar a comparação entre as simulações e verificar a 

melhor opção de contrato tarifário foi o valor total da conta em reais, que corresponde à soma 

dos valores faturas de consumo e demanda, calculados a partir do histórico do preço final das 

tarifas de energia. O valor real é calculado ao acrescentar as bandeiras tarifárias, o pagamento 

da iluminação pública e o tributo federal, além de multas por atraso, cobradas em alguns 

meses. 

Tabela 8. Ciclo tarifário (horosazonal verde) – IFBA Campus - Paulo Afonso. 

 

 

  A tabela 9 mostra os resultados obtidos a partir da simulação utilizando as 

tarifas da modalidade Horosazonal Azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÊS ANO  PONTA FORA DE PONTA PONTA 
FORA DE 

PONTA
CONTRATADA  ULTRAPASSADA  PONTA

 FORA DE 

PONTA
 TOTAL REAL*

Ago 2015 523,55 5743,28 22,41 54,51 80,00 0,00 7,71 50,02 4043,77 5100,16

Set 2015 1625,63 8078,64 43,59 50,18 80,00 0,00 1,39 49,20 6687,69 8480,82

Out 2015 2605,11 11915,42 54,67 72,82 80,00 0,00 0,00 87,74 9950,91 10741,93

Nov 2015 2337,91 11373,40 67,18 72,78 80,00 0,00 5,60 74,62 8927,7 10543,71

Dez 2015 3099,46 14755,08 68,52 92,03 80,00 12,03 2,81 67,24 11538,18 12904,42

Jan 2016 2594,62 13985,92 72,46 86,65 80,00 6,65 0,40 63,96 10741,64 11367,67

Fev 2016 1011,53 7878,56 40,31 61,27 80,00 0,00 1,04 50,02 5827,11 7132,87

Mar 2016 2399,09 11579,22 61,37 74,62 80,00 0,00 0,68 52,48 8976,02 10430,37

Abr 2016 3157,59 14290,14 75,79 82,66 80,00 2,66 0,00 31,16 11780,79 12160,93

Mai 2016 2857,56 13664,48 62,84 82,33 80,00 2,33 0,12 45,10 11388,85 10538,55

Jun 2016 2246,08 10056,48 59,27 68,55 80,00 0,00 0,00 28,70 9304,54 9525,87

Jul 2016 788,04 6845,36 42,43 47,33 80,00 0,00 0,90 33,62 5408,26 5935,53

Ago 2016 1826,79 6927,36 52,91 52,94 80,00 0,00 3,75 24,60 7329,53 8011,56

Set 2016 2827,19 9479,20 57,83 59,53 80,00 0,00 0,39 37,72 10158,98 10451,01

Out 2016 2640,15 9688,30 62,84 68,98 80,00 0,00 0,00 26,24 9911,46 10283,48

Nov 2016 2817,65 11691,56 78,62 81,08 80,00 1,08 0,26 54,94 11284,21

Dez 2016 2104,48 9704,70 75,94 78,82 80,00 0,00 1,55 86,92 9414,71

Jan 2017 869,44 6601,82 33,92 54,87 80,00 0,00 6,72 166,46 5478,89 6017,67

Fev 2017 638,65 9489,04 23,88 63,63 80,00 0,00 12,57 108,24 5951,23 6482,48

Mar 2017 3102,44 17777,60 91,51 111,13 80,00 31,13 7,88 56,58 11691,16 15578,33

Abr 2017 854,26 3254,58 92,82 95,91 80,00 0,00 5,21 98,40 15859,78 15859,78

VALOR (R$)PERÍODO CONSUMO ATIVO (kWh) DEMANDA ATIVA (kW) CONSUMO REATIVO 



53 

 
Tabela 9. Simulação Horosazonal Azul. 

 

 

 A simulação da modalidade Convencional está sendo mostrada na tabela abaixo. 

 

Tabela 10. Simulação Convencional. 

 

 

 Os resultados das simulações mostradas nas tabelas 9 e 10 foram obtidos considerando 

os valores de demandas contratada e ultrapassada fornecidos pelas faturas de energia elétrica. 

O gráfico 7 apresenta a comparação entre as simulações. 

 

MÊS ANO  PONTA FORA DE PONTA PONTA 
FORA DE 

PONTA
CONTRATADA  ULTRAPASSADA  PONTA

 FORA DE 

PONTA
 TOTAL REAL*

Ago 2015 523,55 5743,28 22,41 54,51 80,00 0,00 7,71 50,02 7793,3 *

Set 2015 1625,63 8078,64 43,59 50,18 80,00 0,00 1,39 49,20 8986,24 *

Out 2015 2605,11 11915,42 54,67 72,82 80,00 0,00 0,00 87,74 10950,69 *

Nov 2015 2337,91 11373,40 67,18 72,78 80,00 0,00 5,60 74,62 10259,8 *

Dez 2015 3099,46 14755,08 68,52 92,03 80,00 12,03 2,81 67,24 11805,69 *

Jan 2016 2594,62 13985,92 72,46 86,65 80,00 6,65 0,40 63,96 11751,97 *

Fev 2016 1011,53 7878,56 40,31 61,27 80,00 0,00 1,04 50,02 9131,86 *

Mar 2016 2399,09 11579,22 61,37 74,62 80,00 0,00 0,68 52,48 10207,86 *

Abr 2016 3157,59 14290,14 75,79 82,66 80,00 2,66 0,00 31,16 11971,45 *

Mai 2016 2857,56 13664,48 62,84 82,33 80,00 2,33 0,12 45,10 12019,57 *

Jun 2016 2246,08 10056,48 59,27 68,55 80,00 0,00 0,00 28,70 10860,95 *

Jul 2016 788,04 6845,36 42,43 47,33 80,00 0,00 0,90 33,62 9110,2 *

Ago 2016 1826,79 6927,36 52,91 52,94 80,00 0,00 3,75 24,60 9462,5 *

Set 2016 2827,19 9479,20 57,83 59,53 80,00 0,00 0,39 37,72 10845,41 *

Out 2016 2640,15 9688,30 62,84 68,98 80,00 0,00 0,00 26,24 10878,07 *

Nov 2016 2817,65 11691,56 78,62 81,08 80,00 1,08 0,26 54,94 *

Dez 2016 2104,48 9704,70 75,94 78,82 80,00 0,00 1,55 86,92 *

Jan 2017 869,44 6601,82 33,92 54,87 80,00 0,00 6,72 166,46 9028,54 *

Fev 2017 638,65 9489,04 23,88 63,63 80,00 0,00 12,57 108,24 8381,21 *

Mar 2017 3102,44 17777,60 91,51 111,13 80,00 31,13 7,88 56,58 16163,13 *

Abr 2017 854,26 3254,58 92,82 95,91 80,00 0,00 5,21 98,40 *

VALOR (R$)PERÍODO CONSUMO ATIVO (kWh) DEMANDA ATIVA (kW) CONSUMO REATIVO 

MÊS ANO  PONTA FORA DE PONTA PONTA 
FORA DE 

PONTA
CONTRATADA  ULTRAPASSADA  PONTA

 FORA DE 

PONTA
 TOTAL REAL*

Ago 2015 523,55 5743,28 22,41 54,51 80,00 0,00 7,71 50,02 6544,63 *

Set 2015 1625,63 8078,64 43,59 50,18 80,00 0,00 1,39 49,20 7605,74 *

Out 2015 2605,11 11915,42 54,67 72,82 80,00 0,00 0,00 87,74 9415 *

Nov 2015 2337,91 11373,40 67,18 72,78 80,00 0,00 5,60 74,62 8812,49 *

Dez 2015 3099,46 14755,08 68,52 92,03 80,00 12,03 2,81 67,24 11302,52 *

Jan 2016 2594,62 13985,92 72,46 86,65 80,00 6,65 0,40 63,96 10818,16 *

Fev 2016 1011,53 7878,56 40,31 61,27 80,00 0,00 1,04 50,02 7758,08 *

Mar 2016 2399,09 11579,22 61,37 74,62 80,00 0,00 0,68 52,48 8772,86 *

Abr 2016 3157,59 14290,14 75,79 82,66 80,00 2,66 0,00 31,16 10554,75 *

Mai 2016 2857,56 13664,48 62,84 82,33 80,00 2,33 0,12 45,10 10575,29 *

Jun 2016 2246,08 10056,48 59,27 68,55 80,00 0,00 0,00 28,70 9312,25 *

Jul 2016 788,04 6845,36 42,43 47,33 80,00 0,00 0,90 33,62 7725,13 *

Ago 2016 1826,79 6927,36 52,91 52,94 80,00 0,00 3,75 24,60 7964,4 *

Set 2016 2827,19 9479,20 57,83 59,53 80,00 0,00 0,39 37,72 9227,55 *

Out 2016 2640,15 9688,30 62,84 68,98 80,00 0,00 0,00 26,24 9279,25 *

Nov 2016 2817,65 11691,56 78,62 81,08 80,00 1,08 0,26 54,94 *

Dez 2016 2104,48 9704,70 75,94 78,82 80,00 0,00 1,55 86,92 *

Jan 2017 869,44 6601,82 33,92 54,87 80,00 0,00 6,72 166,46 7642,22 *

Fev 2017 638,65 9489,04 23,88 63,63 80,00 0,00 12,57 108,24 8527,66 *

Mar 2017 3102,44 17777,60 91,51 111,13 80,00 31,13 7,88 56,58 15931,46 *

Abr 2017 854,26 3254,58 92,82 95,91 80,00 0,00 5,21 98,40

VALOR (R$)PERÍODO CONSUMO ATIVO (kWh) DEMANDA ATIVA (kW) CONSUMO REATIVO 
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Gráfico 7. Comparação entre as simulações. 

 

Para a modalidade Horosazonal Azul utilizam-se os valores de Demanda Na Ponta e 

Demanda Fora de Ponta. Entretanto, o IFBA está enquadrado na Horosazonal Verde e possui 

apenas um valor de demanda (80 kW). Assim, para a simulação da Horosazonal Azul a demanda 

de 80 kW foi considerada na ponta e fora de ponta, visando a utilização da demanda contratada 

atual. 

O gráfico 7, mostrado anteriormente, apresenta a Horosazonal Azul como a 

modalidade mais cara e menos viável, nas condições atuais, com custo médio mensal de 

R$10.533,8. Em alguns meses, a modalidade Convencional mostrou-se como a mais barata, mas 

a modalidade atual (HS Verde) continua sendo a melhor opção ao ser a menos onerosa, 

apresentando custo médio mensal de R$8.616,48.  

Os custos totais das modalidades Convencional, HS Azul e HS Verde durante os 20 

meses analisados foram, respectivamente, R$167.769,44, R$189.608,44 e R$155.096,71. A 

escolha da modalidade adequada permite, nesse caso, economizar até R$34.511,73. 

As últimas faturas apresentaram aumento no consumo e pagamento de demanda de 

ultrapassagem. O aumento do valor da demanda contratada isenta a unidade consumidora da 

cobrança de ultrapassagem da demanda, entretanto não significa que a energia elétrica esteja 

sendo usada de forma eficiente. 

Objetivando a análise da viabilidade da alteração de demanda, calcularam-se os 

valores de demanda ótimos para as modalidades Horosazonal Azul e Convencional, de acordo 

com o modelo matemático: 
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Onde: 

HSV: Horosazonal Verde; 

HSA: Horosazonal Azul; 

Np: Na Ponta; 

Fp: Fora De Ponta; 

Cnp: Consumo Na Ponta; 

Cfp: Consumo Fora de Ponta; 

Dnp: Demanda Na Ponta 

Dfp: Demanda Fora de Ponta; 

Cr: Consumo Reativo; 

Dr: Demanda Reativa. 

 

                          

 

                                                                      

                        

                                                                                                                     

 

 A análise da demanda máxima na ponta e fora de ponta mostrou que os picos de 

demanda ocorrem no período fora de ponta. Por isso, na expressão (6) foi mantido o valor de 

80 kW (demanda contratada) para a Demanda Fora de Ponta, e Demanda Na Ponta foi 

considerada como incógnita da equação.  

 Para o cálculo da demanda ótima na expressão (7), foi utilizado como incógnita o 

valor da Demanda, que nesse caso não é diferenciada entre os horários de ponta e fora de 

ponta. Assim, 



56 

 

 

         

 (                                               

                                                    

                    ) 
 

         
                                                              

 

          

                                                       

                                                 
 

       
                                      

 

 A partir da equação (8) é possível obter o máximo valor de demanda na ponta para que 

a modalidade Horosazonal Azul seja mais vantajosa em relação à Horosazonal Verde. 

 O máximo valor que a demanda pode apresentar para que a modalidade Convencional 

seja mais viável que a Horosazonal Verde é calculado através da equação (9). 

 Para que o Campus seja enquadrado na modalidade horosazonal azul a demanda no 

horário de ponta deve sofrer redução. A tabela 11 mostra o percentual de redução necessário 

para que a alteração seja viável. Percebe-se que ao longo dos 18 meses analisados, somente 

em 2 meses a demanda ótima é superior à medida. Em Março/2017 seria impossível adotar tal 

modalidade, pois a redução necessária seria de aproximadamente 115%. 
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Tabela 11. Cálculo da demanda ótima da modalidade horosazonal azul. 

 

 

 Conforme mostrado no gráfico 7, a modalidade Convencional, em alguns meses, 

apresentou-se como a mais vantajosa. Isso pode ser comprovado a partir do cálculo da 

demanda ótima e comparação com a demanda contratada, mostrada a tabela 12. Em 9 dos 18 

meses considerados, há a possibilidade de se utilizar uma demanda superior à demanda 

contratada. Entretanto, nos outros 9 meses tal modalidade não é viável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÊS ANO
FORA DE 

PONTA 

FORA DE 

PONTA 

CORRIGIDA

VARIAÇÃO

Ago 2015 54,51 12,71 -76,68%

Set 2015 50,18 39,48 -21,32%

Out 2015 72,82 63,27 -13,11%

Nov 2015 72,78 56,78 -21,98%

Dez 2015 92,03 75,27 -18,21%

Jan 2016 86,65 63,01 -27,28%

Fev 2016 61,27 83,015 35,49%

Mar 2016 74,62 58,26 -21,92%

Abr 2016 82,66 76,695 -7,22%

Mai 2016 82,33 69,41 -15,69%

Jun 2016 68,55 54,56 -20,41%

Jul 2016 47,33 19,14 -59,56%

Ago 2016 52,94 44,37 -16,19%

Set 2016 59,53 68,67 15,35%

Out 2016 68,98 64,13 -7,03%

2016

2016

Jan 2017 54,87 21,12 -61,51%

Fev 2017 63,63 15,51 -75,62%

Mar 2017 111,13 -16,195 -114,57%

CÁLCULO DA DEMANDA ÓTIMA - MODALIDADE HS AZUL
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Tabela 12. Cálculo da demanda ótima da modalidade convencional. 

 

  

 A unidade do IFBA analisada se enquadra atualmente no perfil de consumo 

Horosazonal Verde. Conforme mostrado anteriormente, o Campus apresenta baixo fator de 

carga na ponta e a diminuição da carga no horário de ponta, e para esses casos a modalidade 

Horosazonal Verde é a mais adequada (CARVALHO, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

MÊS ANO DEMANDA
DEMANDA 

CORRIGIDA
VARIAÇÃO

Ago 2015 80 39,084 -51,15%

Set 2015 80 65,087 -18,64%

Out 2015 80 88,265 10,33%

Nov 2015 80 81,851 2,31%

Dez 2015 80 107,898 34,87%

Jan 2016 80 92,11 15,14%

Fev 2016 80 50,154 -37,31%

Mar 2016 80 83,304 4,13%

Abr 2016 80 117,985 47,48%

Mai 2016 80 95,112 18,89%

Jun 2016 80 79,882 -0,15%

Jul 2016 80 44,375 -44,53%

Ago 2016 80 70,081 -12,40%

Set 2016 80 94,51 18,14%

Out 2016 80 89,71 12,14%

2016

2016

Jan 2017 80 46,44 -41,95%

Fev 2017 80 40,184 -49,77%

Mar 2017 80 76,194 -4,76%

CÁLCULO DA DEMANDA ÓTIMA - MODALIDADE CONVENCIONAL
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4.6. MEDIDAS DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

O estudo realizado consistiu na verificação da viabilidade da modalidade tarifária 

contratada atualmente. O modelo matemático criado a partir dos dados analisados, juntamente 

com os gráficos e tabelas obtidos a partir das faturas mensais de energia elétrica, permitiram 

constatar que, dentre as opções de modalidades tarifárias existentes, o contrato atual 

(Horosazonal Verde) é o mais viável, visto o cenário atual do Campus.  

Entretanto, nota-se a necessidade de otimizar a forma como a energia vem sendo 

utilizada, através de mudanças nos hábitos de consumo, na estrutura arquitetônica e nos 

equipamentos utilizados, para que a energia elétrica fornecida ao Campus seja aproveitada com 

mais eficiência. 

 

Tabela 13. Medidas propostas visando uso eficiente da energia elétrica. 

 

 

 

MEDIDAS A CURTO/MÉDIO PRAZO MEDIDAS A LONGO PRAZO

Evitar a entrada de ar exterior no ambiente  climatizado
 Trocar os aparelhos de ar condicionado em utilização, buscando 

empregar os que possuem o Selo PROCEL e melhor nível de eficiência

 Realizar limpezas periódicas dos filtros do aparelho de ar 

condicionado
 Reavaliar o projeto de climatização

Evitar que as áreas climatizadas fiquem expostas ao sol, utilizando 

cortinas, persianas ou película de proteção solar nas janelas
Utilizar árvores para proteger janelas e portas de vidro da edificação

Evitar que aparelhos de ar condicionado fiquem ligados em 

ambientes que não estejam sendo utilizados

Nos dias frios reduzir o uso dos aparelhos de ar condicionado

Estabelecer horários para uso dos aparelhos de ar-condicionado

 Remanejar os horários nos quais os aparelhos de ar-condicionado 

são ligados

 Reparar janelas e portas quebradas ou fora de alinhamento

Reparar fugas de ar, água ou fluído refrigerante

 Isolar termicamente as tubulações de ar das centrais de 

climatização

Reavaliar projeto de iluminação, dando preferência às lâmpadas de 

LED

Dar prioridade à iluminação natural

Promover campanha educacional sobre o uso racional de energia 

elétrica, visando melhores hábitos de consumo
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Instituto Federal da Bahia – Campus de Paulo Afonso é uma unidade consumidora 

que tem potencial para a prática de uma política de gestão energética, capaz de estabelecer 

uma melhor relação custo-benefício na utilização de energia elétrica, visto que o estudo 

realizado mostrou a necessidade de se utilizar a energia elétrica do Campus com mais 

eficiência. 

A análise comparativa realizada entre as diferentes modalidades tarifárias constatou 

que a mudança da modalidade tarifária na qual o IFBA se enquadra atualmente não é viável, 

bem como o aumento do valor da demanda contratada. Outras medidas podem ser tomadas 

para reduzir as despesas com o faturamento de energia. Além disso, é importante que haja o 

acompanhamento do consumo da instituição, visto que a mesma se encontra em processo de 

expansão e seus hábitos de consumo e carga instalada estão sofrendo alterações. 

Também foi possível analisar que o maior impacto nas contas de energia elétrica é 

proveniente do período fora de ponta, durante o qual há utilização dos condicionadores de ar 

da instituição. 

Como trabalho futuro sugere-se o estudo técnico e financeiro de um sistema de 

geração fotovoltaica que possa reduzir a demanda no período fora de ponta. A utilização da 

geração distribuída no horário fora de ponta permitirá uma redução no impacto que este 

período causa nos gastos de energia, se apresentando como uma possibilidade de melhorar a 

forma como a energia está sendo utilizada e motivando toda a sociedade para um consumo 

eficiente. 
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