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Objetivo da Unidade 10

• Ao término da Unidade, o aluno deverá ser capaz

de identificar e relacionar questões ligadas ao

planejamento na utilização da energia elétrica no

meio rural, bem como diferenciar, calcular e

especificar as melhores condições de aplicação

das tarifas horo-sazonais para uma determinada

propriedade ou atividade rural específica.



(a) Até 1981: sistema único de tarifação da energia elétrica

(b) Após 1981 – criação de grupos e aplicação de tarifas 

diferenciadas:

1 Conceituação e objetivos (pg. 190)

– Componente relativo à “demanda de potência” (kW);

– Componente relativo ao “consumo de energia” (kWh).



1 Conceituação e objetivos (pg. 190)

Figura – Tendência média do mercado de eletricidade ao longo 
de um dia 



1 Conceituação e objetivos

Figura – Variação de carga durante um dia normal



1 Conceituação e objetivos

Figura – Variação da carga durante um dia normal no horário de verão,

entre os anos de 2003 e 2004, no sistema sul, sudeste e centro oeste



1 Conceituação e objetivos (pg. 191)

Figura – Tendência do mercado de eletricidade ao longo do ano e
respectiva disponibilidade média de água nos mananciais.



(a) Horário de ponta 

(b) Horário fora de ponta 

2 Definições (pg. 191)

(c) Período seco 

(d) Período úmido 



(e) Segmentos horo-sazonais 

– Horário de ponta em período seco (PS)
– Horário de ponta em período úmido (PU)
– Horário fora de ponta em período seco (FS)
– Horário fora de ponta em período úmido (FU)

(f) Tarifa de ultrapassagem

2 Definições (pg. 191)

(f) Tarifa de ultrapassagem



(g) Modulação 

Sendo: Im – modulação (%); DP – demanda fixada pelo consumidor
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2 Definições (pg. 191)

Sendo: Im – modulação (%); DP – demanda fixada pelo consumidor
no horário de ponta (kW); DFP – demanda fixada pelo consumidor
no horário fora de ponta (kW)

(h) Tipos de consumidor

– Consumidor do grupo A: U ≥ 2,3 kV

– Consumidor do grupo B: U < 2,3 kV



Consumidor do  grupo A:  U ≥  2,3 kV

(a) Subgrupo A1:   U ≥ 230 kV;

(b) Subgrupo A2 :  88 kV ≤ U ≤ 138 kV;

(c) Subgrupo A3 :   U = 69 kV;

2 Definições 
2.1  Grupos e subgrupos de consumidores

(c) Subgrupo A3 :   U = 69 kV;

(d) Subgrupo A3a : 30 kV  ≤ U ≤  44 kV;

(e) Subgrupo A4 :   2,3 kV  ≤ U ≤  25 kV;

(f) Subgrupo AS : U < 2,3 kV. Obs.: O sistema

subterrâneo de distribuição e faturado neste grupo em

caráter opcional.



Consumidor do  grupo B:  U < 2,3 kV

(a) Subgrupo B1 - residencial;

(b) Subgrupo B1 - residencial baixa renda;

(c) Subgrupo B2 - rural;

2 Definições
2.1  Grupos e subgrupos de consumidores

(c) Subgrupo B2 - rural;

(d) Subgrupo B2 - cooperativa de eletrificação rural;

(e) Subgrupo B2 - serviço público de irrigação;

(f) Subgrupo B3 - demais classes;

(g) Subgrupo B4 - iluminação pública.



Art. 6º Competirá a concessionária estabelecer e informar ao
interessado a tensão de fornecimento para a unidade
consumidora, com observância dos seguintes limites:

I - Carga instalada na unidade consumidora ≤ 75 kW: tensão
secundária de distribuição (Grupo B);

2 Definições
2.2  Tensão fornecida pela concessionária

secundária de distribuição (Grupo B);

II - Carga instalada na unidade consumidora > 75 kW e demanda
contratada ou estimada pelo interessado ≤ 2.500 kW: tensão
primária de distribuição < 69 kV (Grupo A ou B);

III - Demanda contratada ou estimada pelo interessado > 2.500
kW: tensão primária de distribuição ≥ 69 kV (Grupo A).



(a) Tarifa convencional:
– Tarifa de demanda de potência (kW): preço único
– Tarifa de consumo de energia (kWh): preço único

(b) Tarifa azul:
– Tarifa de demanda de potência (kW): preços para P e F
– Tarifa de consumo de energia (kWh): preços para PU, FU, PS, FS

3 Estrutura tarifária (pg. 192)

3.1  Grupo A

(c) Tarifa verde: 
– Tarifa de demanda de potência (kW): preço único
– Tarifa de consumo de energia (kWh): preços para PU, FU, PS, FS



(a) Tarifa convencional:

– Tarifa de demanda de potência (kW): --------------

– Tarifa de consumo de energia (kWh): preço único

Obs.: Não existe diferenciação de preço para horário de ponta

3 Estrutura tarifária
3.1  Grupo B

Obs.: Não existe diferenciação de preço para horário de ponta

e fora de ponta, bem como período seco e úmido.



São aplicadas ao Grupo A, seguindo as seguintes condições:

(a) Tarifa convencional:

– Demanda(D) : < 300 kW

– Tensão (U): < 69 kV

4 Condições de aplicação das tarifas (pg. 192)

4.1  Grupo A

(b) Tarifa azul:

– Aplicação obrigatória: U ≥ 69 kV; ou U < 69kV e D ≥ 300kW

– Aplicação opcional: U < 69kV e  75 kW ≤ D ≤ 300kW

(c) Tarifa verde: 

– Aplicação opcional: U < 69kV e 75 kW ≤ D < 300kW



É aplicada ao Grupo B, seguindo as seguinte condição:

(a) Tarifa convencional: considera o consumo de energia
elétrica ativa medida no período de faturamento, sendo:

– D ≤ 75 kW: U ≤ tensão secundária de distribuição;

– 75 kW < D ≤ 2.500 kW: U < 69 kV (tensão primária de distribuição).

4 Condições de aplicação das tarifas
4.1  Grupo B

Obs.: Os valores mínimos faturáveis :

– Monofásico e bifásico a 2 (dois) condutores: valor em moeda corrente 

equivalente a 30 kWh;

– Bifásico a 3 (três) condutores: valor em moeda corrente equivalente a 

50 kWh;

– Trifásico: valor em moeda corrente equivalente a 100 kWh.



Devem ser observadas as seguintes condições na fixação das
demandas dos vários segmentos-sazonais:

– A demanda contratada para o segmento fora de ponta do período

úmido não poderá ser inferior aos valores estabelecidos;

– As demandas contratadas para o horário de ponta do período seco

ou úmido, não poderão ser superiores às demandas contratadas

5 Contratação  (pg. 193)

ou úmido, não poderão ser superiores às demandas contratadas

para o horário fora de ponta dos respectivos períodos;

– As demandas contratadas para os horários de ponta de um

período seco não poderão ser superiores às respectivas demandas

contratadas no período úmido.



5 Contratação  (pg. 193)

Figura – Condições de contratação da demanda na tarifa Azul.



5 Contratação (pg. 193) 

– 5%:   U ≥ 69 kV (Tarifa azul);
– 10%: U < 69 kV e DFP (Azul) e Dcontratada (verde) > 100 kW;
– 20%: U < 69 kV e DFP (Azul) e Dcontratada (verde) entre 50 kW ≤ D < 100 kW;

Figura – Condições de ultrapassagem de demanda contratada.



– Consumidor: é responsável pelos custos das modificações a

serem realizadas (adaptação das instalações);

– Concessionária: é responsável pela instalação e leitura dos

registros dos valores de demanda e consumo.

7 Demais condições de fornecimento (pg. 194)

6 Medição (pg. 194)

7 Demais condições de fornecimento (pg. 194)

– Prazo para aplicação da nova modalidade tarifária: 120 dias a

partir da formalização do contrato de fornecimento;

– Alterações por outra modalidade tarifária: 12 ciclos

consecutivos e completos de faturamento (12 meses).



(a) Consumo de energia elétrica ativa medida no período de
faturamento;

(b) Consumo de energia elétrica reativa excedente, quando o
fator de potência (cos ϕ), indutivo ou capacitivo, da unidade
consumidora for < 0,92.

8 Faturamento (pg. 194) 

8.1 Critérios para o faturamento do Grupo B

Os valores mínimos faturáveis :

– Monofásico e bifásico a 2 (dois) condutores: valor em moeda
corrente equivalente a 30 kWh;

– Bifásico a 3 (três) condutores: valor em moeda corrente
equivalente a 50 kWh;

– Trifásico: valor em moeda corrente equivalente a 100 kWh.



Sendo:

Fm – faturamento do m-ésimo mês (R$);

C – consumo verificado no m-ésimo mês (kWh);

8.1 Critérios para o faturamento do Grupo B
Expressão geral de cálculo para um i-ésimo mês de
consumo

CIPETFPTCC  F mmm ++⋅+⋅= )1()(

Cm – consumo verificado no m-ésimo mês (kWh);

TC – tarifa de consumo (R$ kWh–1);  

FPm – faturamento da demanda/consumo de reativo excedente no m-ésimo
mês (R$) – Obs.: Cobrado apenas se cos ϕ ≤ 0,92;

ET – encargos e tributos (adimensional) – imposto sobre circulação de
mercadorias (ICMS, 27%), PIS-PASEP, CONFINS;

CIP – contribuição pela iluminação pública do município (R$ 10,00);

m – meses do ano (não faz distinção entre período seco e úmido). 



Figura – Faturamento de
energia elétrica de um
consumidor do Grupo B
(Fonte: COPEL)



(a) Demanda de potência ativa (maior valor dentre os itens)
– Demanda contratada (exceção: unidades rurais ou sazonais);

– Maior Demanda por medição, no ciclo de faturamento;

– 10% da maior Demanda, por medição, nos últimos 11 meses para
unidades rurais ou sazonal.

8 Faturamento (pg. 194) 

8.2 Critérios para o faturamento do Grupo A

(b) Consumo de energia elétrica ativa
– energia elétrica ativa contratada, se houver; ou

– energia elétrica ativa medida no período de faturamento.

(c) Consumo de energia elétrica e demanda de potência
reativa excedente

– Para fator de potência (cos ϕϕϕϕ) da unidade consumidora, indutivo
ou capacitivo, for < 0,92



Sendo: 

Fm – faturamento do m-ésimo mês (R$);

8.2 Critérios para o faturamento do Grupo A  (pg. 196)

Expressão geral de cálculo para um i-ésimo mês de
consumo

CIPETFPFCFDF mmmm ++⋅++= )1()(

FDm – faturamento da demanda no m-ésimo mês (R$);

FCm – faturamento do consumo no m-ésimo mês (R$);

FPm – faturamento da demanda/consumo de reativo excedente no m-ésimo
mês (R$) – Obs.: Cobrado apenas se cos ϕ ≤ 0,92;

ET – encargos e tributos (adimensional) – imposto sobre circulação de
mercadorias (ICMS, 27%), PIS-PASEP, CONFINS;

CIP – contribuição pela iluminação pública do município;

m – meses do ano (1o a 4o e 12o: período úmido; 5o a 11o: período seco);



Sendo:

Fm – faturamento do m-ésimo mês (R$);

Dfaturável – demanda verificada no m-ésimo mês (kW);

TD – tarifa de demanda (R$ kW–1);

8.2.1 Faturamento da tarifa Convencional (Grupo A) 
(pg. 194 e 195)

CIPETFPTCCTDDF mm ++⋅+⋅+⋅= )1()( faturável

TD – tarifa de demanda (R$ kW );

C – consumo verificado no m-ésimo mês (kWh)

TC – tarifa de consumo (R$ kWh–1);

FPm – faturamento da demanda/consumo de reativo excedente no m-ésimo
mês (R$) – Obs.: Cobrado apenas se cos ϕ ≤ 0,92;

ET – encargos e tributos (adimensional) – imposto sobre circulação de
mercadorias (ICMS, 27%), PIS-PASEP, CONFINS;

CIP – contribuição pela iluminação pública do município;

m – meses do ano (não faz distinção entre período seco e úmido).



8.2.2 Faturamento da tarifa Azul (Grupo A) (pg. 194 e 195)
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Sendo:

Fm – faturamento do m-ésimo mês (R$);

DCP – demanda contratada no horário de ponta no m-ésimo mês (kW);

TDP – tarifa de demanda no horário de ponta (R$ kW–1);

DMP – demanda de ultrapassagem medida no horário de ponta no m-ésimo
mês (kW)

TUP – tarifa de ultrapassagem no horário de ponta (R$ kW–1);

CIPET         ++ )1(  



8.2.2 Faturamento da tarifa Azul (Grupo A) (pg. 194 e 195)
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DCF – demanda contratada no horário fora de ponta no m-ésimo mês (kW);
TDF – tarifa de demanda no horário fora de ponta (R$ kW–1);
DMF – demanda de ultrapassagem medida no horário fora de ponta no m-
ésimo mês (kW)
TUF – tarifa de ultrapassagem no horário fora de ponta (R$ kW–1);
CP – consumo no horário de ponta no m-ésimo mês (kWh)
TCP – tarifa de consumo no horário de ponta (R$ kWh–1);

CIPET         ++ )1(  



8.2.2 Faturamento da tarifa Azul (Grupo A) (pg. 194 e 195)
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CF – consumo fora de ponta no m-ésimo mês (kWh)

TCF – tarifa de consumo no horário fora de ponta (R$ kW–1);

FPm – faturamento da demanda/consumo de reativo excedente no m-ésimo
mês (R$) – Obs.: Cobrado apenas se cos ϕ ≤ 0,92;

ET – encargos e tributos (adimensional) – imposto sobre circulação de
mercadorias (ICMS, 27%), PIS-PASEP, CONFINS;

CIP – contribuição pela iluminação pública do município;

m – meses do ano (1o a 4o e 12o: período úmido; 5o a 11o: período seco).



Sendo:

8.2.3 Faturamento da tarifa Verde (Grupo A) (pg. 194 e 195)

CIPET         

 FPTCCTCC         

TUDCDMTDDC  F

mFFPP

m

++

⋅+⋅+⋅

+⋅−+⋅=

)1(  

}][   

])({[

Fm – faturamento do m-ésimo mês (R$);

DC – demanda contratada no m-ésimo mês (kW);

TD – tarifa de demanda (R$ kW–1);

DM – demanda de ultrapassagem medida no m-ésimo mês (kW)

TU – tarifa de ultrapassagem (R$ kW–1);

CP – consumo no horário de ponta no m-ésimo mês (kWh)

TCP – tarifa de consumo no horário de ponta (R$ kWh–1);



C – consumo fora de ponta no m-ésimo mês (kWh);

8.2.3 Faturamento da tarifa Verde (Grupo A) (pg. 194 e 195)
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CF – consumo fora de ponta no m-ésimo mês (kWh);

TCF – tarifa de consumo no horário fora de ponta (R$ kW–1);

FPm – faturamento da demanda/consumo de reativo excedente no m-ésimo
mês (R$) – Obs.: Cobrado apenas se cos ϕ ≤ 0,92;

ET – encargos e tributos (adimensional) – imposto sobre circulação de
mercadorias (ICMS, 27%), PIS-PASEP, CONFINS;

CIP – contribuição pela iluminação pública do município;

m – meses do ano (1o a 4o e 12o: período úmido; 5o a 11o: período seco).



Consumo Demanda Consumo Demanda 

Código/Modalidade (R$ kWh-1) (R$ kW-1) (R$ kWh-1) (R$ kW-1) (%)

B1 - Residencial 0,26067 0,39980 53,4

B1 - Residencial Baixa Renda

 - Consumo até 30 kWh 0,08929 0,09479 6,2 Isento de ICMS

 - Consumo de 31 a 80 kWh 0,15489 0,23756 53,4

 - Consumo de 80 a 100 kWh 0,15638 0,23985 53,4

 - Consumo de 100 a 160 kWh 0,23459 0,35980 53,4

Total de 
impostos 
aplicados

Tarifas por nível de tensão Desconto na 
tarifa

Valor das tarifas 
deconsiderando  os 

impostos

Valor das tarifas 
considerando  os 

impostos

Tabela − Valor da tarifa Convencional de energia elétrica da COPEL, por
nível de tensão, desconsiderando e considerando encargos e tributos.

 - Consumo de 100 a 160 kWh 0,23459 0,35980 53,4

 - Consumo acima de 160 kWh 0,26067 0,39980 53,4
B2 - Rural 0,15280 0,23436 53,4
B2 - Cooperativa de Eletrificação Rural 0,11695 0,17937 53,4
B2 - Serviço de Irrigação 0,14049 0,21548 53,4
B2 - Rural Irrigação 0,06112 0,09374 53,4 60% (Res 207/06)*

B2 - Aqüicultura/Avicultura 0,06112 0,09374 53,4 60%

B3 - Demais Classes - Poderes Públicos Estadual 0,24379 0,37391 53,4
B3 - Demais Classes - Água, esgoto e saneamento 0,24379 0,25880 6,2 Isento de ICMS

B3 - Demais Classes - Irrigação Noturna 0,09752 0,14956 53,4 60%

B3 - Demais Classes - Aqüicultura/Avicultura 0,09752 0,14956 53,4 60%

B4 Iluminação Pública

B4a-Rede de Distribuição 0,12557 0,19259
B4b-Bulbo da Lâmpada 0,13784 0,21141 53,4

* A resolução 207/06, de 9 de janeiro de 2006, da 70% de desconto sobre a tarifa de consumo de energia elétrica.



Tabela − Valor da tarifa Convencional de energia elétrica da COPEL, por
nível de tensão, desconsiderando e considerando encargos e tributos.

Consumo Demanda Consumo Demanda 

Código/Modalidade (R$ kWh-1) (R$ kW-1) (R$ kWh-1) (R$ kW-1) (%)
A3a (30 a 44 kV) 0,12182 17,55000 0,18684 26,92000 53,4

A3a (30 a 44 kV)   Poderes Públicos Estadual 0,12182 17,55000 0,12932 18,63000 6,2 Isento de ICMS

A3a (30 a 44 kV) Rural 0,10964 15,80000 0,16316 24,23000 53,4 Desconto 10%

Total de 
impostos 
aplicados

Tarifas por nível de tensão Desconto na 
tarifa

Valor das tarifas 
deconsiderando  os 

impostos

Valor das tarifas 
considerando  os 

impostos

A3a (30 a 44 kV) Rural 0,10964 15,80000 0,16316 24,23000 53,4 Desconto 10%

A3a (30 a 44 kV) Rural Irrigação 0,03655 15,80000 0,05605 24,23000 53,4 70% (Res. 207/06)*

A3a (30 a 44 kV)  Cooperativa de Eletrificação Rural 0,07346 4,99000 0,11267 7,65000 53,3

A3a (2,3 a 25 kV)  Aqüicultura / Avicultura 0,04014 21,20000 0,06156 32,52000 53,4 70% (Res. 207/06)*

A4 (2,3 kV a 25 kV) 0,13380 23,56000 0,20521 36,14000 53,4

A4 (2,3 kV a 25 kV) Poderes Públicos Estadual 0,13380 23,56000 0,14204 25,01000 6,2 Isento de ICMS

A4 (2,3 kV a 25 kV)  Rural 0,12042 21,20000 0,18469 32,52000 53,4 10%

A4 (2,3 kV a 25 kV) Cooperativa de Eletrificação Rural 0,07615 5,20000 0,11679 7,98000 53,5

AS (Subterrâneo) 0,14002 34,83000 0,21475 53,42000 53,4

AS (Subterrâneo)  Poderes Públicos Estadual 0,14002 34,83000 0,14864 36,97000 6,1 Isento de ICMS

* A resolução 207/06, de 9 de janeiro de 2006, da 70% de desconto sobre a tarifa de consumo de energia elétrica.



Tabela − Valor da tarifa Azul de energia elétrica da COPEL, por nível de
tensão, desconsiderando encargos e tributos.

Código/Modalidade Ponta F. Ponta Ponta F. Ponta Ponta F. Ponta Ponta F. Ponta (%)

A1 (230 kV ou mais) 0,19252 0,12004 0,17411 0,10936 5,17 0 15,51 0

A2 (88 a 138 kV) 0,17411 0,12004 0,19252 0,10936 18,14 2,39 54,42 7,17

A3 (69 kV) 0,19252 0,12004 0,17411 0,10936 18,37 2,89 55,11 8,67

A3 (69 kV) - Poderes Públicos Estadual 0,19252 0,12004 0,17411 0,10936 18,37 2,89 55,11 8,67 Isento ICMS

Total de 
impostos 
aplicados

Desconto na 
tarifa

Tarifas por nível de tensão

Valor das tarifas deconsiderando os impostos

Valor das tarifas deconsiderando os impostos

Consumo (R$ kWh-1)

Contratada UltrapasságemPeríodo Seco Período Úmido

Demanda (R$ kW-1)

A3a (30 a 44 kV) 0,19252 0,12004 0,17411 0,10936 24,75 5,63 74,25 16,89

A3 (69 kV) - Poderes Públicos Estadual 0,19252 0,12004 0,17411 0,10936 18,37 2,89 55,11 8,67 Isento ICMS

A3a (30 a 44 kV) - Rural 0,17327 0,10804 0,15670 0,09842 22,28 5,07 74,25 16,89

A3a (30 a 44 kV) - Irrigação Noturna/Aqüicultura 0,03601 0,03281 Irrig. Noturna, 70%

A4 (2,3 a 25 kV) 0,19252 0,12004 0,17411 0,10936 30,48 7,52 91,44 22,56

A4 (2,3 a 25 kV) - Poderes Públicos Estadual 0,19252 0,12004 0,17411 0,10936 30,48 7,52 91,44 22,56 Isento ICMS

A4 (2,3 a 25 kV) - Rural 0,17327 0,10804 0,1567 0,09842 27,43 6,77 91,44 22,56 10%

A4 (2,3 a 25 kV) - Irrigação Noturna/Aqüicultura 0,03601 0,03281 Irrig. Noturna, 70%

AS (Subterrâneo) 0,20145 0,12564 0,1822 0,11443 31,90 11,55 95,70 34,65

AS (Subterrâneo) - Poderes Públicos Estadual 0,20145 0,12564 0,1822 0,11443 31,90 11,55 95,70 34,65 Isento ICMS

A Irrigação Noturna é realizada das 21:30 às 6:00, com  medidor de energia especial.

* A resolução 207/06, de 9 de janeiro de 2006, da 70% de desconto sobre a tarifa de consumo de energia elétrica.



Tabela − Valor da tarifa Azul de energia elétrica da COPEL, por nível de
tensão, considerando encargos e tributos.

Código/Modalidade Ponta F. Ponta Ponta F. Ponta Ponta F. Ponta Ponta F. Ponta (%)

A1 (230 kV ou mais) 0,29528 0,18411 0,26704 0,16773 7,93 0,00 23,79 0,00 53,4

A2 (88 a 138 kV) 0,26704 0,18411 0,29528 0,16773 27,82 3,67 83,47 11,00 53,4

A3 (69 kV) 0,29528 0,18411 0,26704 0,16773 28,17 4,43 84,52 13,30 53,4

A3 (69 kV) - Poderes Públicos Estadual 0,20437 0,12743 0,18483 0,11609 19,50 3,07 58,50 9,20 6,2 Isento ICMS

Total de 
impostos 
aplicados

Desconto na 
tarifa

Tarifas por nível de tensão

Valor das tarifas considerando os impostos

Valor das tarifas deconsiderando os impostos

Consumo (R$ kWh-1)

Contratada UltrapasságemPeríodo Seco Período Úmido

Demanda (R$ kW-1)

A3a (30 a 44 kV) 0,29528 0,18411 0,26704 0,16773 37,96 8,63 113,88 25,90 53,4

A3 (69 kV) - Poderes Públicos Estadual 0,20437 0,12743 0,18483 0,11609 19,50 3,07 58,50 9,20 6,2 Isento ICMS

A3a (30 a 44 kV) - Rural 0,26575 0,16570 0,24034 0,15096 34,16 7,77 113,88 25,90 53,4

A3a (30 a 44 kV) - Irrigação Noturna/Aqüicultura 0,05523 0,05032 Irrig. Noturna, 70%

A4 (2,3 a 25 kV) 0,29528 0,18411 0,26704 0,16773 46,75 11,53 140,25 34,60 53,4

A4 (2,3 a 25 kV) - Poderes Públicos Estadual 0,20437 0,12743 0,18483 0,11609 32,36 7,98 97,07 23,95 6,2 Isento ICMS

A4 (2,3 a 25 kV) - Rural 0,26575 0,1657 0,24034 0,15096 42,07 10,38 140,25 6,00 53,4 10%

A4 (2,3 a 25 kV) - Irrigação Noturna/Aqüicultura 0,05523 0,05032 Irrig. Noturna, 70%

AS (Subterrâneo) 0,30897 0,1927 0,27945 0,17551 48,93 17,71 146,78 53,14 53,4

AS (Subterrâneo) - Poderes Públicos Estadual 0,21385 0,13338 0,19342 0,12418 33,86 12,26 101,59 36,78 6,2 Isento ICMS

A Irrigação Noturna é realizada das 21:30 às 6:00, com  medidor de energia especial.

* A resolução 207/06, de 9 de janeiro de 2006, da 70% de desconto sobre a tarifa de consumo de energia elétrica.



Tabela − Valor da tarifa Verde de energia elétrica da COPEL, por nível de
tensão, desconsiderando encargos e tributos.

Código/Modalidade Ponta F. Ponta Ponta F. Ponta (%)

A3a (30 a 44 kV) 0,76725 0,12004 0,74884 0,10936 5,63 16,89
A3a (30 a 44 kV) - Poderes Públicos Estadual 0,76725 0,12004 0,74884 0,10936 5,63 16,89 Isento ICMS

A3a (30 a 44 kV) - Rural 0,69053 0,10804 0,67396 0,09842 5,07 16,89 10%

0,39345 0,04136 0,38699 0,03655 4,42

Tarifas por nível de tensão

Contratada Ultrapasságem

Valor das tarifas desconsiderando os impostos

Consumo (R$ kWh-1) Demanda (R$ kW-1)

Período Seco Período Úmido

Valor das tarifas deconsiderando os impostos Total de 
impostos 
aplicados

Desconto na 
tarifa

A3a (30 a 44 kV) - Cooperativas de Eletrificação Rural 0,39345 0,04136 0,38699 0,03655 4,42

A3a (30 a 44 kV) - Aqüicultura/Avicultura 0,03601 0,03281 Irrig. Noturna, 70%

A4 (2,3 a 25 kV) 0,90023 0,12004 0,88182 0,10936 7,52 22,56
A4 (2,3 a 25 kV) - Poderes Públicos Estadual 0,90023 0,12004 0,88182 0,10936 7,52 22,56 Isento ICMS

A4 (2,3 a 25 kV) - Rural 0,81021 0,10804 0,79364 0,09842 6,77 22,56 10%

A4 (2,3 a 25 kV) - Cooperativas de Eletrificação Rural 0,40791 0,04286 0,40124 0,03788 4,58

A4 (2,3 a 25 kV) - Irrigação/Aqüicutura/Avicultura 0,03601 0,03281 Irrig. Noturna, 70%

AS (Subterrâneo) 0,94207 0,12563 0,92278 0,11442 11,55 34,65
AS (Subterrâneo) - Poderes Públicos Estadual 0,94207 0,12563 0,92278 0,11442 11,55 34,65 Isento ICMS

A Irrigação Noturna é realizada das 21:30 às 6:00, com  medidor de energia especial.

* A resolução 207/06, de 9 de janeiro de 2006, da 70% de desconto sobre a tarifa de consumo de energia elétrica.



Tabela − Valor da tarifa Verde de energia elétrica da COPEL, por nível de
tensão, considerando encargos e tributos.

Código/Modalidade Ponta F. Ponta Ponta F. Ponta (%)

A3a (30 a 44 kV) 1,17676 0,18411 1,14853 0,16773 8,63 25,90 53,4
A3a (30 a 44 kV) - Poderes Públicos Estadual 0,81449 0,12743 0,79495 0,11609 5,98 17,93 6,2 Isento ICMS

A3a (30 a 44 kV) - Rural 1,05909 0,1657 1,03367 0,15096 7,77 25,90 53,4 10%

0,60345 0,06344 0,59354 0,05606 6,78

Tarifas por nível de tensão

Contratada Ultrapasságem

Valor das tarifas considerando os impostos

Consumo (R$ kWh-1) Demanda (R$ kW-1)

Período Seco Período Úmido

Valor das tarifas deconsiderando os impostos Total de 
impostos 
aplicados

Desconto na 
tarifa

A3a (30 a 44 kV) - Cooperativas de Eletrificação Rural 0,60345 0,06344 0,59354 0,05606 6,78 53,4
A3a (30 a 44 kV) - Aqüicultura/Avicultura 0,05523 0,05032 Irrig. Noturna, 70%

A4 (2,3 a 25 kV) 1,38072 0,18411 1,35248 0,16773 11,53 34,60 53,4
A4 (2,3 a 25 kV) - Poderes Públicos Estadual 0,95566 0,12743 0,93611 0,11609 7,98 23,95 6,2 Isento ICMS

A4 (2,3 a 25 kV) - Rural 1,24265 0,1657 1,21724 0,15096 10,38 34,60 53,4 10%

A4 (2,3 a 25 kV) - Cooperativas de Eletrificação Rural 0,62563 0,06574 0,6154 0,0581 7,02 53,4
A4 (2,3 a 25 kV) - Irrigação/Aqüicutura/Avicultura 0,05523 0,05032 Irrig. Noturna, 70%

AS (Subterrâneo) 1,44489 0,19268 1,41531 0,17549 17,71 53,14 53,4
AS (Subterrâneo) - Poderes Públicos Estadual 1,00007 0,13337 0,9796 0,12146 12,26 36,78 6,2 Isento ICMS

A Irrigação Noturna é realizada das 21:30 às 6:00, com  medidor de energia especial.

* A resolução 207/06, de 9 de janeiro de 2006, da 70% de desconto sobre a tarifa de consumo de energia elétrica.



(a) Forma de avaliação:
– Fator de potência horário
– Fator de potência mensal

8 Faturamento  (pg. 211 e 212)

8.2.4 Faturamento da demanda/consumo de reativo 
excedente

FER FDRFP +=

Sendo:

FPm – faturamento da demanda/consumo de reativo excedente no m-ésimo
mês (R$) – Obs.: Cobrado apenas se cos ϕ ≤ 0,92;

FDRm – faturamento da demanda de reativo excedente no m-ésimo mês (R$);

FERm – faturamento do consumo de reativo excedente no m-ésimo mês (R$);

m – meses do ano (1o a 4o e 12o: período úmido; 5o a 11o: período seco).

mmm FER FDRFP +=



(b) Fator de potência mensal

– Demanda de potência de energia reativa excedente:

8 Faturamento (pg. 211 e 212)

8.2.4 Faturamento da demanda/consumo de reativo 
excedente

Am TDDF
f

DMFDR ⋅







−⋅=

92,0

Sendo:

FDRm – faturamento de demanda de reativo excedente no m-ésimo mês (R$);

DM – demanda ativa máxima medida no m-ésimo mês (kW);

fm – fator de potência médio mensal (adimensional);

DF – demanda ativa faturável no mês (kW);

TDA – tarifa de demanda ativa (R$ kW–1);

m – meses do ano (1o a 4o e 12o: período úmido; 5o a 11o: período seco).

mf








(b) Fator de potência mensal

– Consumo de energia reativa excedente:

8 Faturamento (pg. 211 e 212) 

8.2.4 Faturamento da demanda/consumo de reativo 
excedente

Am TC
f

CAFER ⋅







−⋅= 1

92,0

Sendo:

FERm – faturamento de consumo de reativo excedente no m-ésimo mês (R$);
CA – consumo ativo no m-ésimo mês (kWh);
fm – fator de potência médio mensal (adimensional);

TCA – tarifa de consumo ativo (R$ kWh–1);

m – meses do ano (1o a 4o e 12o: período úmido; 5o a 11o: período seco).

A

m

m TC
f

CAFER ⋅





−⋅= 1



Tabela. Despesas anuais médias com energia elétrica (dólar ano–1)
para irrigar 98,5 ha de café, em Araguari-MG, para diversas situações

8 Faturamento 
8.2.4 Faturamento da demanda/consumo de reativo excedente

Despesas com energia elétrica na Fazenda Macaubas (dólar/ano)  

Tarifação horo-sazonal 
 

cosϕ 
*
 Irrigação suplementar o ano 

todo 
Não irriga 

Verde com irrigação noturna ≥ 0,92 5.954,3 667,3 

Verde sem irrigação noturna ≥ 0,92 9.276,6 667,3 

Verde com irrigação noturna 0,7 7.732,9 877,1 

Verde sem irrigação noturna 0,7 12.209,4 877,1 Verde sem irrigação noturna 0,7 12.209,4 877,1 

Azul com irrigação noturna ≥ 0,92 5.952,2 667,3 

Azul sem irrigação noturna ≥ 0,92 9.269,4 667,3 

Azul com irrigação noturna 0,7 7.737,4 877,1 

Azul sem irrigação noturna 0,7 12.219,6 877,1 

Convencional com irrig. noturna ≥ 0,92 8.376,7 757,0 

Convencional sem irrig. noturna ≥ 0,92 14.323,2 757,0 

Convencional com irrig. noturna 0,7 10.855,8 995,0 

Convencional sem irrig. noturna 0,7 18.828,0 995,0 

* cosϕ – fator de potência da instalação (Obs.: Fonte – Souza 2001)



– Unidade consumidora operando 22 dias mês (segunda a 
sexta-feira);

– Horário de ponta compreendido entre 17:00 e 20:00 horas

•••• Tarifa Convencional:
– TD = 4,47 R$ kW–1

8 Faturamento  (pg. 197 a 198)

8.3 Exemplo de cálculo

– TD = 4,47 R$ kW
– TC = 0,06547 R$ kWh–1

•••• Tarifa Azul:
– TDP = 11,81 R$ kW–1 – TDF = 3,94 R$ kW–1

– TCP = 0,075086 R$ kWh–1 – TCF = 0,03506 R$ kWh–1

•••• Tarifa Verde: 
– TD = 3,94 R$ kW–1

– TCP = 0,34827 R$ kWh–1 – TCF = 0,03506 R$ kWh–1



8.3 Exemplo de cálculo  (pg. 196)

Figura – Regime diário de operação do consumidor



8.3 Exemplo de cálculo  (pg. 197)

Figura – Curva de carga do consumidor



Potência Horas de utilização diária (h) Consumo diário típico (kWh) 
Equipamento 

(kW) Ponta F. Ponta Total Ponta F. Ponta Total 

Forno 150 3 13 16 450 1.950 2.400 

Forno 150 1 12 13 150 1.800 1.950 
Prensa 30 3 14 17 90 420 510 

Prensa 20 — 13 13 — 260 260 

Torno 10 — 8 8 — 80 80 

8.3 Exemplo de cálculo  (pg. 197)

Tabela – Levantamento do consumo diário

Torno 10 — 8 8 — 80 80 

Torno 20 — 9 9 — 180 180 

Torno 20 1 4 5 20 80 100 

Estufa 40 2 12 14 80 480 560 

Estrusora 20 2 12 14 40 240 280 
Fresa 20 — 11 11  220 220 

Iluminação fábrica 20 3 14 17 60 280 340 

Iluminação escritório 10 1 11 12 10 110 120 

Total 510 — — — 900 6.100 7.000 

 



8.3 Exemplo de cálculo  (pg. 197 e 198)

Tabela – Levantamento do consumo mensal 

•••• Resultados após cálculo do faturamento
– Tarifa Convencional:  R$ 12.272,68
– Tarifa Azul:                   R$ 13.318,75
– Tarifa Verde:                R$ 13.531,40



Para uma instalação rural contendo apenas três motores de indução
tipo gaiola, características:

- Motor 1: Pn1 = 60 cv;   U1 = 380 V;   3600 rpm;  100% de carga
- Motor 2: Pn2 = 30 cv;   U2 = 380 V;   3600 rpm;  100% de carga
- Motor 3: Pn3 = 15 cv;   U3 = 380 V;   3600 rpm;  100% de carga

Sabendo que o motor 1 trabalho 1,5 h dia–1 no horário de ponta e os motores 1, 2 e 3
trabalham simultaneamente 11 h dia–1 no horário fora de ponta, determine ou calcule:

(a) Demanda contratada na concessionária nos horários de ponta e fora de ponta;

Exercício 1:

(a) Demanda contratada na concessionária nos horários de ponta e fora de ponta;

(b) Consumo de energia elétrica verificado com o funcionamento dos motores nos

horários de ponta (P) e fora de ponta (F), em um mês de 22 dias úteis;

(c) O custo com energia elétrica nas tarifas convencional, azul e verde.;

Obs.: desconsiderar: taxa de iluminação pública, possibilidade de demanda de

ultrapassagem e ocorrência de baixo valor de fator de potência no período analisado.

Usar as tarifas da página 198 que já se encontram com os encargos e tributos

embutidos no seu valor;

(d) Indicar a tarifa mais atrativa.



Tabela − Características típicas de motores assíncronos de indução
trifásicos da WEG, 3.600 rpm. (pg. 169)
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