
Procedimento de ligação 
Sistema de tarifação de uma ligação em AT (ANEEL) 
Alta tensão 
• A1 – tensão de fornecimento

igual ou superior a 230 kV
• A2 – tensão de fornecimento

de 88 kV a 138 kV
• A3 – tensão de fornecimento

de 69 kV
• A3a – tensão de

fornecimento de 30 kV a 44
kV

• A4 – tensão de fornecimento
de 2,3 kV a 25 kV

• AS – tensão de fornecimento
inferior a 2,3 kV

Baixa tensão 
• B1 – residencial e

residencial de baixa
renda

• B2 – rural, cooperativa de
eletrificação rural e
serviço público

• de irrigação

• B3 – demais classes
• B4 – Iluminação pública



Procedimento de ligação 

Sistema de tarifação de uma ligação em AT 
(ANEEL) 
•Classificam-se no grupo A as unidades
consumidoras com tensão de fornecimento igual
ou superior a 2,3 kV e os que são fornecidos com
tensão abaixo de 2,3 kV a partir de sistema
subterrâneo de distribuição
•Classificam-se no grupo B as unidades
consumidoras com tensão de fornecimento inferior
a 2,3 kV, mas que não sejam alimentadas por
redes de distribuição subterrâneas.



Procedimento de ligação 

Sistema de tarifação de uma ligação em AT 
•A tarifação é crescente do subgrupo A1 para o AS.
•A tarifação é mais cara para um consumidor de tensão menor
porque a concessionária gasta mais para fornecer a energia
elétrica em tensões mais baixas pois a corrente cresce com a
redução da tensão. Ao mesmo tempo, o consumidor tem que
investir mais para construir uma SE em nível mais alto de
tensão
•Para as unidades consumidoras de BT (grupo B) a tarifa é
monômia (único componente – energia) e para aquelas
unidades em AT (grupo A), a tarifa é binômia (energia e
demanda)
•A unidade consumidora do grupo A deve contratar uma
demanda, que significa a capacidade da rede de distribuição
que está disponível para sua utilização



Procedimento de ligação 

Formas da faturar a demanda (ANEEL) 
•Exemplo A – demanda inferior
Demanda contratada: 100 kW
Demanda máxima registrada: 90 kW
Faturamento: 100 x tarifa

•Exemplo B – demanda superior menor que 5%
Demanda contratada: 100 kW
Demanda máxima registrada: 104 kW
Faturamento: 104 x tarifa

•Exemplo C – demanda superior maior que 5%
Demanda contratada: 100 kW
Demanda máxima registrada: 120 kW
Faturamento: (120 x tarifa) + (20 x tarifa x 2)



Procedimento de ligação 

Modalidades de tarifa (ANEEL) 

•Existem três modalidades de tarifa que uma
unidade consumidora de alta tensão pode
escolher
-Convencional;
-Horossazonal azul;
-Horossazonal verde.



Procedimento de ligação 

Modalidades de tarifa (ANEEL) 
• As diferentes modalidades são diferenciadas da seguinte forma:

• A modalidade convencional possui tarifas fixas para demanda e
energia consumida.

• As modalidades horossazonais possuem valores variáveis de tarifas
segundo os horários ao longo do dia (ponta e fora de ponta) e
períodos do ano (seco e úmido).

• Horário de ponta: compreende um período de três horas
consecutivas do dia definido pela distribuidora, exceção feita aos
sábados, domingos e feriados nacionais.

Convencional Verde Azul

Demanda Única Única 
Ponta 

Fora de ponta

Energia Única
Ponta Ponta 

Fora de ponta Fora de ponta
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Modalidades de tarifa (ANEEL) 
Demanda 
(R$/kW)

Energia 
(R$/MWh)

Convencional 31,31 161,32
Horossazonal azul 
Ponta seca 32,39 249,04
Ponta úmida 32,39 226,21
Fora de ponta seca 7,99 159,12
Fora de ponta  úmida 7,99 145,87
Horossazonal verde
Ponta seca 7,99 1001,06
Ponta úmida 7,99 958,23
Fora de ponta seca 7,99 159,12
Fora de ponta  úmida 7,99 145,87

Para ilustrar as diferenças de 
tarifas entre as três 
modalidades existentes, estão 
representados a seguir os 
valores praticados pela AES –
Eletropaulo no primeiro 
trimestre de 2011 para o 
subgrupo A4. Esses valores 
diferem para cada distribuidora 
e são reajustados anualmente. 
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Modalidades de tarifa (ANEEL) 
Demanda 
(R$/kW)

Energia 
(R$/MWh)

Convencional 31,31 161,32
Horossazonal azul 
Ponta seca 32,39 249,04
Ponta úmida 32,39 226,21
Fora de ponta seca 7,99 159,12
Fora de ponta  úmida 7,99 145,87
Horossazonal verde
Ponta seca 7,99 1001,06
Ponta úmida 7,99 958,23
Fora de ponta seca 7,99 159,12
Fora de ponta  úmida 7,99 145,87

• A principal diferença entre
as tarifas azul e verde está
nos valores dos horários de
ponta e fora de ponta.

• Para a tarifa verde o valor
da demanda é único
independente do horário,
mas a energia consumida
no HP é muito mais cara
que no horário HFP.

• A demanda da tarifa azul no
HP é mais cara que no HFP,
porém a energia consumida
no HP não é tão alta em
relação ao HFP comparando
com a tarifa verde



Procedimento de ligação 
Escolha entre as modalidades de tarifa 

Demanda 
(R$/kW)

Energia 
(R$/MWh)

Convencional 31,31 161,32
Horossazonal azul 
Ponta seca 32,39 249,04
Ponta úmida 32,39 226,21
Fora de ponta seca 7,99 159,12
Fora de ponta  úmida 7,99 145,87
Horossazonal verde
Ponta seca 7,99 1001,06
Ponta úmida 7,99 958,23
Fora de ponta seca 7,99 159,12
Fora de ponta  úmida 7,99 145,87

• Demanda de até 300
kVA e tensão inferior a
69 kV

O consumidor escolhe entre as 
três. 
• Demanda >= 300 kVA e

tensão inferior a 69 kV
O consumidor escolhe entre as 
horossazonais. 
• Tensão >=  69 kV
Compulsoriamente o
consumidor pagará a
horossazonal azul.


