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A ESTRUTURA TARIFÁRIA BRASILEIRA 

- SUMÁRIO EXECUTIVO SOB A ÓTICA DO CONSUMIDOR - 

 

1.- O QUE É A ESTRUTURA TARIFÁRIA 

Estrutura tarifária é um conjunto de tarifas e regras aplicadas ao faturamento do mercado de distribuição de 
energia. 

O processo tarifário é composto por dois grandes processos dentro de um ciclo tarifário: o reajuste (IRT) e a 
revisão tarifária periódica (RTP).  

 

Figura 1.- Esquemático do ciclo tarifário 

Cada processo possui suas particularidades, mas em ambos, anualmente, no processo de definição das 
tarifas ocorrem duas etapas complementares: 

• NÍVEL TARIFÁRIO: definição da receita requerida de distribuição, que se resume na obtenção da 
receita necessária para cobertura dos custos e ganhos regulatórios permitidos para a distribuidora. 
Ela representa um somatório de diferentes receitas (RR) de acordo com os elementos de custos 
(encargos, remuneração, custos operacionais, energia, etc); 
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• ESTRUTURA TARIFÁRIA: definição das tarifas finais que serão utilizadas no faturamento do 
mercado da distribuidora. Sinteticamente, a tarifa é o resultado da razão entre a Receita Requerida 
de Distribuição e o Mercado faturado pela distribuidora. Este mercado é composto pela energia 
(MWh) e demanda de potência ativa (kW) faturada. 
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Complementarmente, outros regulamentos, tais como as Condições Gerais de Fornecimento1 ou as Regras 

de Acesso2 estabelecem as condições para aplicação das tarifas às diversas condições e usuários dos 

sistemas de distribuição. 

Por Lei3, foi dada atribuição à ANEEL de realizar tais processos. 

 

2.- COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA TARIFÁRIA 

Baseado no conceito expresso nas equações acima, obtemos as tarifas. Contudo, estas tarifas diferenciam-

se segundo aspectos que envolvem, basicamente: 

 a forma como cada elemento da receita da distribuidora deve ser recuperado; 

 a forma como cada usuário impõe custos ao sistema (carregamento do sistema e necessidade de 

investimentos); 

 a forma como são apuradas as receitas nos processos de revisão e reajuste tarifário; e 

 algumas limitações legais. 

 

A TARIFA DE USO, A TARIFA DE ENERGIA E OS ENCARGOS SETORIAIS 

A distribuidora presta dois serviços fundamentais, e para cada um existe uma tarifa correspondente: 

 disponibiliza o meio físico – a rede – e os diversos serviços associados para o atendimento dos 

diversos usuários do sistema de distribuição. Este serviço é remunerado pela Tarifa de Uso dos 

Sistemas de Distribuição - TUSD; e 

 fornece a energia elétrica aos consumidores bem como a outras distribuidoras. Cabe destacar que 

alguns consumidores optam pela compra de energia no mercado livre e, portanto, não pagam por 

este serviço à distribuidora. Este serviço é remunerado pela Tarifa de Energia – TE. 

A tarifa das centrais geradoras, por sua particularidade, recebem o nome de Tarifa de Uso dos Sistemas de 

Distribuição para centrais geradoras – TUSDg. 

Além da prestação dos serviços descritos acima, tanto a TUSD quanto a TE possuem em sua composição 

Encargos Setoriais. Encargos setoriais são componentes tarifários que não remuneram a cadeia de custos da 

energia elétrica, mas se prestam a implementar políticas setoriais definidas por Lei. 

A TUSD possui parcelas em R$/kW e em R$/MWh. A TE é cobrada apenas em R$/MWh. A cobrança de 

preços diferenciados ao longo do dia dependerá da modalidade tarifária aplicada. 

 

                                                           
1 Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010 
2 Resolução ANEEL n. 281/1999 
3 Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996. 
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GRUPOS, SUBGRUPOS, CLASSES E SUBCLASSES 

Para proceder a esta distinção são estabelecidos algumas definições que permitem diferenciar os usuários da 

rede. 

Os grupos são definidos segundo a tensão de atendimento. 

 

A definição dos subgrupos obedece duas lógicas distintas. Os subgrupos do grupo A são definidos segundo a 

tensão de atendimento. Exceção feita ao subgrupo AS. Já para o grupo B obedece a lógica de classe de 

atendimento. 

Grupo A 

 

Grupo B 

 

• Atendimento em tensão superior a 2,3 kVGrupo A

• Atendimento em tensão igual ou inferior a 2,3 kVGrupo B

• Atendimento em tensão igual ou superior a 230 kVSubgrupo A1

• Atendimento em tensão de 88 kV a 138 kVSubgrupo A2

• Atendimento em tensão de 69 kVSubgrupo A3

• Atendimento em tensão de 2,3 kV a 44 kVSubgrupo A4

• Atendimento em tensão  inferior a 2,3 kV (sistema subterrâneo)Subgrupo AS

• Atendimento ResidencialSubgrupo B1

• Atendimento RuralSubgrupo B2

• Atendimento Demais ClassesSubgrupo B3

• Atendimento da Iluminação PúblicaSubgrupo B4 
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Determinados subgrupos possuem ainda uma divisão por subclasse, que produz diferenças tarifárias. 

Subgrupo B1 

 

Subgrupo B2 

 

Subgrupo B4 

 

 

USUÁRIOS 

Os diversos usuários do sistema de distribuição podem ser agrupados em três grupos: 

 Consumidores (carga); 

 Centrais Geradoras (geração); 

 Outras distribuidoras (suprimento). 

 

 

 

• Atendimento ResidencialB1 - Residencial

• Atendimento Residencial Baixa Renda - TSEE (Tarifa Social de 
Energia Elétrica)

B1 - Baixa Renda

• Atendimento RuralB2 - Rural

• Atendimento para Cooperativa de Eletrificação RuralB2 - Cooperativa 

• Atendimento para Serviço Público de Irrigação
B2 - Serviço 
Público de 
Irrigação

• Atendimento para  Iluminação Pública (Rede de Distribuição)B4- a

• Atendimento para Iluminação Pública (Bulbo da lâmpada)B4 -b
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MODALIDADES TARIFÁRIAS 

Modalidade Tarifária é um conjunto de tarifas aplicáveis às componentes de consumo de energia elétrica e 

demanda de potência ativa. As modalidades disponíveis para cada usuário dependem de diversos critérios 

que o enquadra compulsoriamente em determinada modalidade ou o torna elegível para optar entre diversas 

modalidades. A modalidade é definida segundo a tarifa de uso e de energia, quando couber. 

GERADOR 

TUSDg

 
 

CONSUMIDOR 

TUSD

 
TE 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Tarifa específica por central geradora  (somente para o 
Subgrupo A2)

Locacional

• Tarifa para as centrais geradoras conectadas nos subgrupos A3, 
A4, AS e no grupo B

Convencional

• Tarifa com sinal horário cobrado em demanda
AZUL 

(a)

•Tarifa com sinal horário cobrado em demanda e energia
VERDE 

(v)

• Tarifa sem sinal horário
CONVENCIONAL 

(c)

• Tarifa com sinal horário cobrado somente em energia (grupo B)
BRANCA

(b)

• Tarifa com sinal horário
HORÁRIA

(h)

•Tarifa sem sinal horário
CONVENCIONAL 

(c)
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SUPRIMENTO 

TUSD

 
TE 

 

 

SINAL HORÁRIO – POSTOS TARIFÁRIOS 

Os postos tarifários segregam o dia em períodos que resultará em tarifas diferenciadas entre os períodos. 

 

Grupo A: São definidos 2 postos. 

 

 

O início do horário de ponta é adotado por distribuidora, segundo as características de seu sistema elétrico. 

 

FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP P P P FP FP FP FP

FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP

Dia útil 
(S, T,Q,Q,S)

Sábado, Domigo e 
Feriado  

 

 

 

 

• Tarifa com sinal horário na demandaSUPRIMENTO

• Tarifa sem sinal horárioSUPRIMENTO

• Período  de 3 horas consecutivas diárias, exceção feita aos 
sábados, domingos e feriados nacionais.

PONTA

(P)

• Período composto pelas horas complementares 
FORA PONTA 

(FP)

24 horas 
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Grupo B: : São definidos 3 postos. 

 

 

FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP IN P P P IN FP FP FP
Dia útil 

(S, T,Q,Q,S)

Sábado, Domigo e 
Feriado

FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP FP

 

 

SINAL SAZONAL – AS BANDEIRAS TARIFÁRIAS 

De acordo com a necessidade ao longo do ano de se valorar as tarifas dos consumidores para refletir o 

incremento de custos de geração, as tarifas de energia serão classificadas de acordo com três patamares de 

valores, denominados bandeiras tarifárias: a bandeira verde, amarela e vermelha. 

 

 

3.- CONSIDERAÇÕES GERAIS 

FATURAMENTO 

O faturamento dos consumidores cativos será realizado em duas parcelas distintas: TUSD e TE. Já o 

consumidor livre continuará sendo faturado somente pela TUSD. A figura abaixo relaciona a composição da 

TUSD e da TE correspondente a cada modalidade tarifária. 

• Período de 3 horas consecutivas diárias, exceção feita aos
sábados, domingos e feriados nacionais

PONTA

(P)

•Período formado pela hora imediamente anterior e pela hora
imediatamente posterior ao período de ponta, totalizando 2 horas

INTERMEDIÁRIA 
(I)

• Período composto pelas horas complementares aos períodos de
ponta e intermediária

FORA PONTA 
(FP)

• Tarifa de maior valor (acréscimo de R$30,00/MWh em relação à 
verde)

VERMELHA

•Tarifa de valor intermediário (acréscimo de R$15,00/MWh em 
relação à verde)

AMARELA

• Tarifa de valor inferiorVERDE

24 horas 
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COMPOSIÇÃO DAS MODALIDADES 

GRUPO A 

 

 

 

 

 

AZUL VERDE CONVENCIONAL - A BRANCA CONVENCIONAL - B

HORARIA AZUL VERDE

CONVENCIONAL CONVENCIONAL-A BRANCA CONVENCIONAL-B

TE

TUSD (Grupo A) TUSD (Grupo B)
CONSUMIDOR

AZUL

TUSD-AZUL

TE-HORARIA

TUSDa- DP (R$/kW)
TUSDa- DFP (R$/kW)
TUSDa- E (R$/MWh)

TEh- EP (R$/MWh)
TEh- EFP (R$/MWh)

VERDE

TUSD-VERDE

TE-HORARIA

TUSDv- D (R$/kW)
TUSDv- EP (R$/MWh)

TEh- EP (R$/MWh)
TEh- EFP (R$/MWh)

TUSDv- EFP (R$/MWh)

CONVENCIONAL

TUSD-CONVENCIONAL-A

TE-CONVENCIONAL

TUSDca- D (R$/kW)
TUSDca- E (R$/MWh)

TEc- E (R$/MWh)

GRUPO A

BRANCA

TUSD-BRANCA
TUSDb- EP (R$/MWh)
TUSDb – EI (R$/MWh)
TUSDb- EFP (R$/MWh)

CONVENCIONAL

TUSD-CONVENCIONAL-B

TE-CONVENCIONAL

TUSDcb- E (R$/MWh)

TEc- E (R$/MWh)

GRUPO B

TE-CONVENCIONAL TEc- E (R$/MWh)
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Onde:  

D: Demanda (kW) 
DP: Demanda de ponta (kW) 
DFP: Demanda fora de ponta (kW) 
EP: Energia de ponta (MWh) 
EI: Energia intermediária (MWh) 
EFP: Energia fora de ponta (MWh) 
E: Energia (MWh) 

 

4.- PRINCIPAIS ALTERAÇÕES PROPOSTAS QUE AFETAM OS CONSUMIDORES 

 

1.- ALTERAÇÃO DA FORMA DE RATEIO DOS COMPONENTES TARIFÁRIOS 

Diversas alterações na forma de rateio dos componentes tarifários entre os diversos usuários do sistema. Isso 

provocará variações tarifárias específicas para cada consumidor, dependendo do grupo/subgrupo/classe 

tarifária do consumidor, bem como do seu perfil de consumo. 

 

2.- ALTERAÇÃO NOS SINAIS TARIFÁRIOS 

2.1.- SINAL HORÁRIO 

Alteração da relação entre as tarifas dos postos tarifários ponta e fora ponta. Os novos valores serão 

definidos em cada processo de revisão tarifária da distribuidora e permanecerão fixos pelo ciclo tarifário. 

2.2.- SINAL SAZONAL 

Extinção do atual sinal sazonal – seco e úmido (12% de diferença entre a tarifa de energia seca e úmida) e 

criação das bandeiras tarifárias: Verde, Amarela, Vermelha. 

Os consumidores perceberão incrementos de R$ 15,00/MWh ou R$ 30,00/MWh na tarifa de energia (TE) 

paga quando forem acionadas as bandeiras amarela ou vermelha, respectivamente. Todas as tarifas serão 

homologadas na Resolução que aprova o reajuste tarifário da distribuidora.  

A classificação será mensal e comunicada antecipadamente aos consumidores. A decisão de qual bandeira 

cobrar não é prerrogativa da distribuidora, mas dependerá do aumento de custo de geração de energia do 

submercado4. 

Inicialmente, esta proposta alcançará somente os consumidores do grupo A das modalidades tarifárias Verde 

e Azul. 

 

 
                                                           
4 São 4 os submercados, de acordo com as regiões: i) Norte; ii) Nordeste; iii)  Sul; e iv) Sudeste-Centro-Oeste. 
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3.- REDEFINIÇÃO DO SUBGRUPO A4 E EXTINÇÃO DO SUBGRUPO A3a 

O subgrupo A4 será redefinido para os atendimentos na faixa de tensão de 2,3 kV a 44 kV, englobando o 

atual subgrupo A3a. Em suma, não haverá diferença tarifária entre os consumidores atendidos nesta faixa de 

tensão. 

 

4.- ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA ENQUADRAMENTO NAS MODALIDADES TARIFÁRIAS 

4.1.- MODALIDADE CONVENCIONAL 

Atualmente, os consumidores do Grupo A atendidos em tensão inferior a 69 kV e que possuem demanda 

contratada inferior a 300 kW podem optar pela modalidade tarifária convencional.  

Este limite será alterado gradativamente até a plena extinção dessa modalidade tarifária. Inicialmente o limite 

será reduzido para 150 kW. Assim, todos os consumidores com demanda superior a 150 kW terão um prazo 

de 12 meses para se enquadrarem nas modalidades tarifárias azul ou verde. 

4.2.- MODALIDADE VERDE PARA CONSUMIDOR LIVRE E ESPECIAL 

Os consumidores livres e especiais pertencentes aos subgrupos A4, AS ou Grupo B, poderão optar pela 

modalidade verde. 

4.3.- SISTEMA ISOLADO 

Serão estendidas para todo o sistema isolado (SI) as modalidades tarifárias verde, azul e branca. 

Para o SI não serão aplicadas as bandeiras tarifárias, contudo o sinal de ponta da energia será maior do que 

no Sistema Interligado Nacional (SIN). 

 

5.- ALTERAÇÃO DA FORMA DE FATURAMENTO 

Atualmente, os consumidores cativos são faturados por uma única tarifa, com suas respectivas parcelas de 

demanda (R$/kW) e energia (R$/kW), que representa o somatório da TUSD e da TE. 

A proposta é proceder à segregação do faturamento nestas duas parcelas, que continuarão com suas 

correspondentes componentes de demanda (R$/kW) e energia (R$/kW). Esta alteração não provocará 

aumento aos consumidores. 

 

6.-CRIAÇÃO DE MODALIDADE TARIFÁRIA PARA O GRUPO B 

Será criada a modalidade tarifária Branca para os consumidores do grupo B, especificamente para os 

subgrupos B1-Residencial e B3 – Demais Classes. 
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Esta tarifa terá sinalização horária em três postos: ponta, intermediária e fora ponta. 

Sua implantação e disponibilidade estará condicionada à implantação da medição eletrônica (substituição dos 

atuais medidores eletromecânicos por medidores que permitam registrar e diferenciar o consumo em horas 

do dia).  


