
TARIFA BRANCA OU 
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO?

PROJETORES: 
A NOVA GERAÇÃOLivings e salas de convivência criadas 

para a Casa Cor mostram que é possível 
reunir aconchego e modernidade no 
cantinho predileto da residência 

DICAS DE DECORAÇÃO
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    #152  

Na ponta do lápis, qual solução é mais indicada 
para economizar na conta de luz?

Modelos “Smart” e que entregam projeções 
a curta distância são os novos sonhos de 
consumo dos aficionados

INTEGRADO, 
CHARMOSO E 

COMPLETO
Conheça o apartamento dos sonhos para 
quem tem bom gosto e ama tecnologia! 

Descubra quais são os 
recursos e novidades do 
Zenfone 4, a aposta da ASUS 
para enfrentar a concorrência 

SMARTPHONE
Rainhas dos livings e home cinemas, 
TVs ganham cada vez mais destaque 

nos projetos de decoração 

TV & CASA
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DEsPERDÍCIO
Um bom sistema de automação é a melhor resposta para quem 
quer racionalizar o consumo de energia em uma propriedade 

Provavelmente você já ouviu falar na “Tarifa Branca”, 
uma nova opção para os consumidores que passará 
a vigorar a partir de janeiro de 2018. Você pensa em 
aderir a esse modelo? Embora seja possível reoptar 
pela tarifa convencional se este sistema não o agradar, 

esta é uma oportunidade que merece ser analisada. 
Mas como saber se vale a pena? A seguir, copio alguns 
trechos do site da ANEEL – Agência Nacional de 
energia Elétrica (http://www.aneel.gov.br/tarifa-branca), 
marcados em destaque:
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“A Tarifa Branca é uma nova opção que sinaliza aos 
consumidores a variação do valor da energia conforme 
o dia e o horário do consumo. Ela é oferecida para as 
unidades consumidoras que são atendidas em baixa 
tensão (127, 220, 380 ou 440 Volts), denominadas de 
grupo B.”

Então, estamos falando, principalmente, das unidades 
residenciais e pequenos negócios. Também estamos fa-
lando que é opcional. Inicialmente, a opção será ofere-
cida aos consumidores de maior consumo e a unidades 
novas. Nos próximos anos, todos poderão optar. 

“Com a Tarifa Branca, o consumidor passa a ter pos-
sibilidade de pagar valores diferentes em função da 
hora e do dia da semana.”

Assim, temos a possiblidade de reduzir o custo da 
energia consumida sem, necessariamente, reduzir o 
consumo.

“se o consumidor adotar hábitos que priorizem o uso 
da energia fora do período de ponta (aquele com maior 
demanda de energia na área de concessão), diminuindo 
fortemente o consumo neste horário e no intermediário, 
a opção pela Tarifa Branca oferece a oportunidade de 
reduzir o valor pago pela energia consumida.”

Dois aspectos interessantes: precisamos adotar hábitos 
de consumo controlados; a Tarifa Branca é uma opção. 

“Nos dias úteis, o valor Tarifa Branca varia em três 
horários: ponta, intermediário e fora de ponta. Na 
ponta e no intermediário, a energia é mais cara. Fora 
de ponta, é mais barata. Nos feriados nacionais e nos 
fins de semana, o valor é sempre fora de ponta.”

Logo, temos três horários a considerar: ponta, inter-
mediário e fora de ponta. O gráfico a seguir, também 
tirado do site da ANEEL, compara os valores destes três 
horários com a tarifa convencional, hoje utilizada.
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“Os períodos horários de ponta, intermediário e fora de 
ponta são homologados pela ANEEL nas revisões tarifárias 
periódicas de cada distribuidora, que ocorrem em média 
a cada quatro anos.”   

A ANEEL definiu que o horário de pico tem duração 
de três horas consecutivas, com uma hora antes e outra 
depois definidas como intermediárias. Cada distribuido-
ra definirá seus horários, que podem ser diferentes nos 
horários de verão, mas terão que ser homologadas pela 
ANEEL. Como exemplo, a Eletropaulo e a Light terão 
seus horários de ponta das 17h30 às 20h30 (18h30 às 
21h30 no horário de verão); a CEMIG, das 17h00 às 
20h00 (18h00 às 21h00 no horário de verão); e a AmE 
– Amazonas, das 20h00 às 23h00 (sempre considerando 
a tarifa intermediária uma hora antes e uma hora depois 
destes horários). 

E de quais valores estamos falando? Muitos distribuido-
res ainda não declararam os valores, mas um distribuidor 
de Santa Catarina mostra, em seu site, a seguinte relação 
entre as tarifas: considerando como 1 a tarifa convencional 
residencial, a tarifa fora do pico seria de 0,85; a interme-
diária, de 1,14; e a de ponta, de 1.73.

PERFIL DO CONsUMIDOR
Primeiramente, é necessário conhecer o perfil de consu-

mo, saber quanto se consome de energia hoje, nos dife-
rentes períodos. Depois, analisar quem são os principais 
consumidores nos períodos intermediários e de ponta para 
verificar se eles podem ser redirecionados para o período 
fora da ponta. Por fim, simular o gasto com o novo perfil 
de uso para verificar se é vantajoso comercialmente. 
Simples, não?  

Como conhecer seu perfil de consumo atual? Você 
pode começar a medir os tempos gastos com cada ele-
trodoméstico, em cada período, e multiplicar pelo seu 
consumo. Para simplificar, você pode se preocupar com 
seus principais consumidores, que podem ser aquecedores 
e chuveiros elétricos, secadores de roupa, torneiras elétri-
cas, aparelhos de ar condicionado, geladeiras e freezers, e 
equipamentos em stand-by (podem não consumir muito, 
mas ficam em stand-by o tempo todo!). Mesmo assim, este 
levantamento será trabalhoso, sujeito a erros e entediante.

Depois, terá que ver se os hábitos podem ser alte-
rados: mudança de horários de banho, uso comedido 
do ar condicionado, programação de vários timers para 
evitar bombas ligando nos horários caros, etc. Ou é 
possível optar por um sistema que garanta a você que 
nenhum consumo desnecessário ocorra nos horários de 
ponta. Um sistema inteligente que meça continuamen-
te o consumo de seus principais equipamentos e que 
proíba que sejam ligados nos horários de pico; ou se 
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não quiser ser tão radical, que avise e peça confirmação 
antes de permitir que sejam ligados. Este sistema tam-
bém pode desligar equipamentos que já estejam ligados, 
de forma a controlar o consumo. Eis alguns exemplos do 
que o sistema pode fazer:

• Garantir que os aquecedores centrais de água estejam 
na temperatura máxima antes do horário de ponta; 
caso seja necessário ligá-los no horário de ponta, 
avisar e solicitar permissão. 

• Desligar aparelhos de ar condicionado se não hou-
ver ninguém no ambiente ou se uma janela estiver 
aberta. 

• Desligar freezers durante o horário de ponta. 

• Desligar totalmente equipamentos de áudio e vídeo 
quando não em uso e liga-los quando solicitado. 

• Controlar a iluminação conforme luminosidade 
natural e presença de pessoas. 

• Informar o consumo instantâneo e indicar anomalias 

• Proibir o acionamento de equipamentos não essen-

ciais e de alto consumo durante o horário de ponta 

• informar aos moradores o início e o fim dos horários 
de maior custo.

AUTOMAçãO: AINDA A MELHOR sOLUçãO
Com certeza, um sistema com este tipo de ações irá 
minimizar seu consumo, seja na tarifa convencional seja 
na tarifa branca. Mas investir em um sistema desses valeria 
a economia alcançada? Ou seria melhor investir em um 
sistema que me trouxesse conforto, comodidade e seguran-
ça, como um sistema de automação? A boa notícia é que 
você pode e deve investir em um sistema de automação e 
ganhar, quase sem custo, todo o controle de consumo de 
energia que mencionei acima. 

Um bom sistema de automação residencial, pro-
jetado e instalado por um bom integrador, pode lhe tra-
zer todos os benefícios inerentes à automação, como 
conforto, comodidade, modernidade e segurança dos 
moradores e do patrimônio e pode ainda ser seu siste-
ma de controle de utilização de energia elétrica dentro 
(ou mesmo fora) da Tarifa Branca. 

Se você já tem um sistema de automação residencial de 
qualidade, as chances de prepará-lo para o controle de consu-
mo são boas. E se ainda não investiu em um sistema automa-
ção, pense nisso. Vale a pena! •

GEORGE WOOTTON

é Diretor Comercial da DomóticaBR Automação Ltda. 
e se dedica à automação há mais de 30 anos, tendo 
trabalhado em grandes projetos inovadores no Brasil, 
em empresas nacionais e multinacionais. Ele também 
é Diretor Técnico da Aureside – Associação Brasileira 
de Automação Residencial e Predial.


