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RESUMO 

Neste trabalho o espaço geográfico é incorporado ao estudo da análise das potencialidades de 

migração de consumidores residenciais para uma nova opção tarifária: a tarifa branca. Os 

trabalhos avaliados no tema não incorporam a análise espacial de dados geográficos. Em geral 

apresentam as classes de consumo que mais se beneficiam com a adoção da nova opção 

tarifária e aspectos relacionados à estrutura tarifária de energia elétrica no Brasil. No entanto, 

o estudo das características do lugar onde pode ser mais provável a migração massiva de 

consumidores para a tarifa branca pode trazer informações relevantes para direcionar a 

atenção das distribuidoras de energia na aquisição de medidores eletrônicos e outros 

equipamentos para determinadas regiões da área urbana do município. Promove-se dessa 

forma um melhor dimensionamento do sistema elétrico. Os resultados deste trabalho são 

mapas de probabilidades úteis para indicar as subáreas onde há maior probabilidade de 

migração de consumidores residenciais para a tarifa branca. Esses mapas indicam que 

algumas regiões da cidade como a porção central e leste para os anos de 2018 e 2019 exibem 

maior probabilidade de unidades consumidoras aptas a migrarem para a tarifa branca. 

Portanto, há nessas regiões uma tendência de redução da demanda de ponta (ou de pico).  

Espera-se uma mudança de perfil de carga daqueles alimentadores que atendem regiões onde 

há maior quantidade de consumidores que irão migrar para a tarifa branca. O espaço é 

incorporado neste trabalho via técnicas de regressão espacial de dados geográficos por áreas, 

utilizando como variável dependente a taxa de migração para tarifa branca (TMTB). Variáveis 

socioeconômicas são empregadas para explicar as diferenças entre a TMTB nas diferentes 

subáreas do perímetro urbano analisado. Este estudo foi realizado em um município do Estado 

de Mato Grosso do Sul com aproximadamente 300 mil unidades consumidoras. Os resultados 

deste trabalho mostram um indicativo de possíveis subáreas onde poderá ocorrer maior ou 

menor migração de consumidores para a tarifa branca. 

 

Palavras-chave – Análise espacial de dados geográficos.  Gestão de demanda.  Gestão de 
energia.  Sinal horário.  Sistema de distribuição de energia elétrica. 

 



 
 

ABSTRACT 

In this work the geographic space is incorporated to the study of the analysis of the 

potentialities of migration of residential consumers for a new tariff option: the white tariff. 

The works evaluated in the theme do not incorporate the spatial analysis of geographic data. 

In general, they present the classes of consumption that most benefit from the adoption of the 

new tariff option and aspects related to the tariff structure of electric energy in Brazil. 

However, the study of the characteristics of the place where the massive migration of 

consumers to the white tariff may be most likely to bring relevant information to direct the 

attention of energy distributors in the acquisition of electronic meters and other equipment for 

certain regions of the urban area of the County. In this way, a better design of the electrical 

system is promoted. The results of this work are useful probability maps to indicate the 

subareas where there is a greater probability of migration of residential consumers to the 

white tariff. These maps indicate that some regions of the city such as the central and eastern 

portions for the years 2018 and 2019 are more likely to be consumer units able to migrate to 

the white tariff. Therefore, there is a tendency in these regions to reduce the peak (or peak) 

demand. A load profile change is expected from those feeders serving regions where there are 

more consumers who will migrate to the white tariff. The space is incorporated in this work 

through techniques of spatial regression of spatial data by area, using as a dependent variable 

the rate of migration to white tariff (TMTB). Socioeconomic variables are used to explain the 

differences between TMTB in the different subareas of the urban perimeter analyzed. This 

study was carried out in a municipality of the State of Mato Grosso do Sul with approximately 

300 thousand consumer units. The results of this work show an indicative of possible subareas 

where more or less migration of consumers to the white tariff may occur. 

 

Keywords – Spatial analysis of geographic data.  Demand management.  Energy 
management.  Time signal.  Electrical energy distribution system. 
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1 ESCOPO DO TRABALHO 

Este capítulo visa fornecer uma introdução abrangente à proposta deste trabalho que 

consiste na incorporação do espaço geográfico na análise indicativa de probabilidade de 

regiões propícias à migração de consumidores residenciais para uma tarifa diferenciada, que é 

a tarifa branca. Ao final deste capítulo, é apresentada a estrutura do presente trabalho. 

1.1 CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 

Em fevereiro de 2013 foi aberta a audiência pública n° 043/2013 como forma de 

implementar um conjunto de aprimoramentos nos procedimentos vigentes para o cálculo das 

tarifas de energia elétrica para todos os consumidores da baixa tensão (BT), grupo B, 

independente da faixa de consumo. As classes de consumidores como: iluminação pública, 

subclasse baixa renda e consumidores na modalidade pré-pagamento, não foram consideradas 

nessa audiência. 

Neste sentido surge a tarifa branca, que é uma modalidade tarifária opcional para os 

consumidores do grupo B (exceto para subclasses excluídas da audiência citada acima), que 

entrou em vigor em todas as distribuidoras do Brasil em 2018, conforme cronograma 

mostrado na Figura 1. 

Figura 1 – Cronograma de entrada da Tarifa Branca conforme REN n° 733/2016 ANEEL. 

 
Fonte: (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA- ANEEL, 2016). 

É sabido que a principal motivação da tarifa branca é incentivar o uso mais eficiente 

da rede nos instantes de ponta, dando uma sinalização tarifária adequada aos consumidores, 

com vistas à modulação da carga, ou seja, incentivar que o consumo em instantes com grande 

coincidência de demanda seja deslocado para instantes com menor carregamento da rede. Tal 

fato traz como consequência a postergação de investimentos das empresas e benefício 
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econômico aos próprios consumidores. Isso segue um dos principais pilares do setor elétrico: 

a modicidade tarifária que é uma tarifa acessível para todos os cidadãos. 

Diante do cenário atual em que as tarifas de energia elétrica vem passando por 

sucessivos aumentos, alto índice de desemprego, queda do poder de compra da população, 

essa opção da tarifa branca pode ser tratada como uma opção viável. Consumidores 

inadimplentes poderiam analisar a possiblidade de migrarem para esta modalidade, bem como 

outros consumidores da baixa tensão das classes residencial, comercial e industrial, que 

tenham a possibilidade de modularem a carga a fim de se obter economia na conta de energia 

elétrica. 

Neste estudo, pretende-se complementar os trabalhos existentes no tema de 

gerenciamento pelo lado da demanda (GLD), porém acrescentando o viés espacial. De posse 

dos dados de consumo mensal em kWh e dos dados cadastrais das unidades consumidoras 

(UCs) de um município do Estado de Mato Grosso do Sul, desenvolve-se uma metodologia 

que permite o estudo das características socioeconômicas e da rede de distribuição de energia 

elétrica com o intuito de indicar as subáreas da cidade onde há maior possibilidade de 

migração de consumidores para a tarifa branca.  Considera-se o consumo em kWh e outros 

atributos socioeconômicos como renda e grau de instrução, por exemplo. 

O resultado da metodologia será uma estimativa estatístico-probabilística do 

indicativo do potencial de migração para esta nova modalidade tarifária no espaço geográfico 

via mapas de probabilidades. Esses mapas são uma ferramenta gráfica, de fácil intepretação e 

que indicam as áreas do município com maior (e menor) chance de migração para esta nova 

opção de tarifa. Tais mapas podem ser utilizados como uma ferramenta para auxílio no 

planejamento de inúmeras ações como, por exemplo, a seleção otimizada das áreas que 

receberão mais (e menos) medidores, bem como os estudos de previsão de demanda da 

cidade, direcionando uma atenção especial para estas regiões que teriam maior indicativo de 

migração de consumidores e com isso poderiam impactar na demanda do alimentador. 

Dessa forma, este estudo poderia ser utilizado neste sentido, uma vez que este tema é 

novo e não se tem uma análise espacial do impacto desta nova tarifa, que entrou em vigor este 

ano. Observa-se que a aplicação da metodologia proposta se restringiu a um município do 

Estado de Mato Grosso do Sul devido à disponibilidade de dados para essa localidade. No 

entanto, ela pode ser estendida para outros municípios a partir dos dados de consumo 

disponíveis e do estudo do perfil socioeconômico e da rede elétrica dos mesmos. 
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1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos gerais deste trabalho consistem em incorporar o espaço geográfico ao 

estudo de potenciais subáreas com maior indicativo de migração para a tarifa branca de um 

município do Estado do Mato Grosso do Sul. Determinar probabilisticamente a localização 

das subáreas onde há maior quantidade de consumidores residenciais candidatos à migração 

para a nova opção tarifária via taxa de migração para tarifa branca (TMTB). Essa taxa é 

construída a partir do consumo mensal em kWh das UCs, conforme mostrado na equação (1). 

����� = 	º	��	���������	º	�����	��  (1) 

Pretende-se localizar espacialmente as subáreas com maior número de consumidores 

com chance de migrar para esta nova modalidade tarifária e explicar o porquê os 

consumidores candidatos à migrarem estão mais concentrados em determinadas subáreas do 

município. 

1.2.1 Definição do problema 

A tarifa de aplicação (TA) para o consumidor cativo, o qual é o consumidor que é 

submetido a esta tarifa de aplicação, ou seja, o consumidor comum é a composição de duas 

parcelas, a parcela de tarifa de energia (TE) e a parcela da tarifa de uso do sistema de 

distribuição (TUSD). A TUSD é a parcela da tarifa que remunera o transporte, ou seja, todo o 

investimento necessário para entregar a energia aos consumidores, já a TE é a parcela 

referente à cobertura dos contratos de compra e venda de energia existente, por intermédio 

dos leilões regulados de energia, além de incluir os encargos setoriais e perdas. 

Na Figura 2 apresenta-se a distribuição dos itens que compõem a tarifa de aplicação, 

que é a tarifa final aplicada ao consumidor. 

Figura 2 – Distribuição dos itens que compõem a TE e TUSD. 

 
Fonte: (BRACIER, 2016). 
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A estrutura tarifária vigente hoje no Brasil possui duas aberturas, chamadas de 

vertical e horizontal. A estrutura vertical nada mais é que o rateio das receitas entre os níveis 

de tensão e a estrutura horizontal representa a sinalização horária (ponta e fora de ponta) e 

modalidades tarifárias horo-sazonais. 

O princípio básico para o entendimento da estrutura horizontal é que quanto maiores 

forem as distâncias até o centro de carga dos consumidores maiores serão os custos para levar 

a energia até o consumidor final. Já a estrutura vertical, nos períodos de maior carregamento 

do sistema, que corresponderia ao horário da ponta do sistema, os custos são maiores, haja 

vista que existe maior necessidade de expandir o sistema. Nos horários considerados fora da 

ponta, só há a necessidade de operar o sistema. 

As pesquisas avaliadas na área de estudo não abordam o tema do ponto vista 

espacial, mas sim de maneira restrita a análises comparativas entre tarifas, onde são feitas 

simulações com alguns tipos de consumidores na tarifa branca, bem como ferramentas de 

estimativa da economia, como em Santos et al. (2014); por isso, possuem algumas limitações 

que podem ser complementadas com este trabalho. Portanto, as características das subáreas 

onde poderá ocorrer a migração, podem auxiliar no entendimento de quais regiões da cidade a 

concessionária poderá direcionar maior atenção. 

Para o estudo em questão, é preciso extrair informações a partir de uma base de 

dados e é necessário trabalhar em conjunto com a concessionária para se detalhar melhor os 

objetivos e entender todas as restrições do problema no município em estudo. 

Em resumo, a dificuldade da localização de onde poderá ocorrer a migração para a 

tarifa branca é altamente complexo e envolvem múltiplas variáveis de natureza diversa, 

variáveis socioeconômicas como a renda da área e variáveis elétricas, e acrescenta-se também 

que a adoção para a tarifa branca é fortemente influenciada pelos investimentos feitos em 

publicidade por parte da distribuidora e pelo retorno financeiro do consumidor ao aderi a ela – 

que é função do consumo mensal em kWh do mesmo. Nesse contexto, neste trabalho, utiliza-

se uma abordagem espacial estatístico-probabilística. 

1.2.2 Hipótese da pesquisa 

A hipótese principal da pesquisa é de que as características socioeconômicas e da 

rede de distribuição de energia do lugar onde poderá ocorrer a migração de consumidores 

residenciais para a tarifa branca, influem diretamente nas mesmas e por isso, são 
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imprescindíveis à completa compreensão do problema. Dessa maneira, será possível mostrar 

as regiões do município em análise que poderão ter um maior indicativo de que a migração 

para esta modalidade tarifária será maior (ou menor). 

1.2.3 Contribuição científica pretendida 

Neste estudo apresenta-se a proposta e o desenvolvimento de uma nova metodologia 

que incorpora o espaço à análise da mudança para a tarifa branca no sistema de distribuição 

de energia elétrica (SDEE). Além de localizar as subáreas da cidade com maior quantidade de 

consumidores com maior probabilidade para migrar para esta modalidade tarifária. Em 

seguida pretende-se também explicar o porquê essa probabilidade ser maior (ou menor) em 

determinadas regiões através do emprego de atributos socioeconômicos. Tais atributos podem 

auxiliar na compreensão do porquê as migrações estão mais concentradas em determinadas 

subáreas da cidade. 

Ressalta-se que neste trabalho não há associação direta entre alta renda e migração 

para a tarifa branca, uma vez que outras classes sociais podem ter correlação também. O uso 

de variáveis socioeconômicas do censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, IBGE (2010) objetiva unicamente aproveitar informações úteis, confiáveis e que 

estão disponíveis publicamente. 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Neste estudo apresenta-se a proposta e o desenvolvimento de uma nova metodologia 

que incorpora o espaço à análise da migração de consumidores residenciais para uma nova 

modalidade tarifária: a tarifa branca a ser implantada no SDEE. O texto está dividido em seis 

capítulos. A saber: 

� no capítulo 2 abordam-se os conceitos teóricos dos tipos de tarifas existentes, os 

mecanismos de GLD disponíveis bem como as tarifas diferenciadas que existem, 

principalmente nos Estados Unidos, que é um país, onde mecanismos de resposta da 

demanda são muito explorados; 

� no capítulo 3 abordam-se os principais tipos de estimativa de curvas de carga em um 

sistema de distribuição de energia elétrica, bem como a apresentação da metodologia 

empregada neste trabalho, que tem como base o estudo de Francisquini et al. (2006); 
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� no capítulo 4 são apresentadas as simulações realizadas a partir de dados reais de 

consumo, onde estimou-se a economia que se teria para cada faixa de consumo 

residencial, caso os consumidores migrassem para a tarifa branca, baseando-se em 

um consumo médio de cada faixa;  

� no capítulo 5 abordam-se os principais conceitos da análise espacial de dados 

geográficos, com ênfase na análise espacial de áreas e alguns exemplos de estudos 

onde foram analisados dados socioeconômicos na cidade de São Paulo. Analisam-se 

técnicas de cálculo de indicadores para mensurar a dependência espacial e que 

podem ser empregadas para modelar espacialmente e identificar regiões mais 

propícias para migração massiva de consumidores para a tarifa branca. Também será 

explanado os conceitos de modelos geograficamente ponderados, resumo estatístico 

geograficamente ponderado, modelos de regressão, regressão geograficamente 

ponderada e por fim um diagrama de blocos explicativo onde serão detalhados o 

passo a passo para obtenção dos mapas de probabilidade para tarifa branca; 

� no capítulo 6 são apresentadas as simulações realizadas, onde estimou-se via 

regressão espacial geograficamente ponderada ou Geographically Weighted 

Regression (GWR), os mapas de probabilidade de migração para tarifa branca no 

município em análise no estado de Mato Grosso do Sul para os anos de 2018 e 2019. 

Na sequência, tem-se a análise da correlação entre pares de variáveis via correlação 

de Spearman, bem como os resultados da metodologia utilizada para a escolha do 

melhor modelo de regressão para o problema em questão e por fim, foi realizada uma 

validação da metodologia utilizada, por intermédio de uma pesquisa de posses e 

hábitos, realizada em 2013, durante o processo de revisão tarifária da distribuidora de 

energia elétrica; 

� no capítulo 7 abordam-se as conclusões, principais contribuições da pesquisa e 

sugestões para trabalhos futuros. 
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2  MODALIDADES DE GERENCIAMENTO PELO LADO DA DEMANDA E 

TARIFAS DIFERENCIADAS EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente capítulo está dividido em quatro partes. Primeiramente, é realizada uma 

abordagem de forma geral sobre os tipos de GLD existentes e características principais de 

cada tipo de GLD. Em seguida serão apresentadas algumas estratégias para modulação da 

curva de carga. Na sequência, são apresentados alguns tipos de tarifas existentes, com um 

subitem específico para a tarifa branca. Por fim será apresentado um dos resultados oriundos 

da pesquisa de posse e hábitos, que é o sinal tarifário dado pelo consumidor de Mato Grosso 

Sul frente a uma redução da tarifa no horário de ponta. 

Segundo Bordini (2014), em março de 1973, houve o primeiro choque do petróleo 

que marcou o início de uma nova era da economia mundial. Em razão disso, a aplicação de 

medidas de eficiência energética passou a ser alvo de intenso estudo, visto que o modelo de 

planejamento energético em vigor foi colocado em risco. Neste cenário, GLD tornou-se uma 

ferramenta importante de planejamento para muitas companhias de eletricidade, aliado às 

políticas de proteção ao meio ambiente. 

No Brasil, esse estímulo tem sido aplicado desde 1985, quando o Ministério de 

Minas e Energia (MME) criou o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

(PROCEL), executado pela ELETROBRÁS, empresa vinculada ao MME que já economizou 

80 bilhões de kWh de energia elétrica no período de 1986 a 2014. Neste sentido, o PROCEL 

visava promover o uso racional e eficiente da energia elétrica, ou seja, evitando o desperdício 

e diminuindo os custos e investimentos futuros adicionais na rede elétrica. 

Ainda no âmbito do Brasil, uma proposta de uma tarifa diferenciada para os 

consumidores da BT foi criada em 1985, chamada de tarifa amarela, que consistia em três 

opções de tarifação a disposição dos consumidores, porém não entrou em vigor em função de 

entraves na implementação.  Abaixo são citadas as três opções que estariam disponíveis aos 

consumidores da BT para o caso da tarifa amarela: 

� Tarifa amarela simples, sem a necessidade de modificar hábitos; 

� Tarifa amarela a dois preços, vantajosa para os consumidores que possam modificar 

os hábitos de consumo; 
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� Tarifa verde, considerando sua estrutura de consumo. 

Conforme Santos (2014), projetos pilotos com a aplicação da tarifa amarela foram 

implantados em algumas distribuidoras, como COPEL, CPFL, CEMIG, EDP 

BANDEIRANTE, CELPA e COSERN, onde alguns consumidores da BT dispunham desta 

opção tarifária como teste para verificação da modulação de carga que se poderia ter com a 

migração de consumo do período de ponta para o horário fora de ponta. 

Conforme Santos (2014), no caso da COPEL, os estudos iniciaram em 1994 com 

uma amostra de 229 consumidores residenciais de três faixas de consumo mensal (161 a 300 

kWh, 301 a 500 kWh e maior que 500 kWh) e os resultados indicaram que 66% (152 UCs) 

obtiveram desconto, enquanto 34% (77 UCs) acréscimo, ao se comparar o dado entre a 

primeira semana de aplicação da tarifa e uma semana anterior. Entretanto após o período de 

nove meses da aplicação da tarifa amarela, o número de UCs com desconto reduziu a 45% 

(103 UCs). Isso se deve segundo análise da distribuidora a redução das suas campanhas 

publicitárias sobre o GLD aos consumidores e outro fato que pode ter contribuído foi que os 

consumidores foram informados que pagariam a menor fatura, entre a tarifa amarela e 

convencional, o que fez com que alguns consumidores ficassem em dúvida acerca da 

economia que a tarifa amarela poderia proporcionar aos mesmos. 

Para o caso da CEMIG, foi feito o projeto piloto com a tarifa amarela no município 

de Juiz de Fora, Minas Gerais, no período de março a outubro de 1998 e obteve também bons 

resultados, porém devido à falta de regulamentação final por parte da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL), ficou apenas como projeto de cunho experimental, conforme 

Santos (2014). 

Conforme Santos (2014), na EDP BANDEIRANTE foi feito o teste com 2.354 UCs 

residenciais no município de Guarulhos, São Paulo com consumo médio acima de 250 

kWh/mês, conectados em uma mesma subestação e o resultado foi uma redução de 1177 kW 

na demanda de ponta desta subestação no ano de implantação. 

Conforme Santos (2014), foi implantado um projeto piloto na CPFL, entre 1989 e 

1990, no município de Itapira, São Paulo, onde continha apenas uma subestação de 

distribuição e para tal estudo foram escolhidos 101 consumidores de BT, separados em dois 

grupos, 51 consumidores onde o horário de ponta era das 18:00 às 21:00 horas e para o 

segundo grupo (50 UCs) como horário de ponta das 16:00 às 22:00 horas. Os resultados na 

CPFL indicaram que ocorreu redução de consumo no horário de ponta, porém aumentou o 
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consumo total, uma vez que os consumidores aumentaram a utilização dos aparelhos no 

horário em que a tarifa era mais baixa. 

Conforme Santos (2014), a tarifa amarela nunca foi implementada, mas a sua 

intenção levou aos estudos da tarifa branca pela ANEEL. 

O GLD tem sido objeto de pesquisa em projetos experimentais não só no Brasil 

como em diversos países do mundo. As soluções do GLD podem contribuir para uma 

operação mais segura e econômica, uma vez que reduzem a demanda máxima e as taxas de 

retomada de carga durante o dia. Também pode ser vista como uma eficiente alternativa de 

otimização na utilização dos recursos energéticos disponíveis, sendo necessária uma 

abordagem de longo prazo, com análise de custo x benefício e a economia proporcionada pela 

postergação da expansão com novas usinas e redes de transmissão e distribuição de energia. 

Com isso posto, reforça-se a razão pela qual a tarifa branca proporcionaria uma utilização 

mais racional do sistema elétrico da distribuidora, o que poderia contribuir sobremaneira para 

a conservação do sistema elétrico com um todo. 

Os mecanismos de GLD podem então ser definidos como processos que visam 

modificar o comportamento da demanda pelo consumidor de energia, de forma voluntária, por 

meio de sinais de preços, incentivos financeiros e ações de conscientização, entre outros 

mecanismos. O termo GLD é abrangente e pode se referir tanto às ações de longo prazo tais 

como os programas de eficiência energética (EE) como também às ações temporárias de 

resposta da demanda no curto prazo. 

Dessa forma, os programas de GLD podem trazer benefícios para a sociedade em 

geral. As distribuidoras de energia elétrica têm mais uma alternativa no planejamento da 

matriz energética, os consumidores podem ter suas despesas com a fatura de energia reduzida 

e a sociedade usufrui com a melhor utilização dos recursos disponíveis, acarretando redução 

de danos ao meio ambiente. 

Segundo Chia e Correia (2011), as justificativas para adoção de programas de GLDs 

podem ser assim descritas: 

� Melhorar a confiabilidade da rede; 

� Reduzir picos de consumo e a demanda total de energia; 

� Deslocamento de carga quando o sistema estiver operando próximo à capacidade de 

geração; 
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� Aumentar a eficiência energética melhorando o balanceamento da rede; 

� Gerenciar os gastos com energia; 

� Proporcionar um maior controle dos equipamentos; 

� Favorecer a geração distribuída; 

� Aumentar a utilização e o fator de carga das unidades geradoras. 

No Brasil, a partir da década de 1980, os mecanismos de estímulo à eficiência 

energética foram iniciados com o PROCEL, que tem o intuito de promover ações de 

conservação energética em diversas áreas, além de ações de marketing, notadamente a 

etiquetagem, o selo e o prêmio PROCEL. Este programa de etiquetagem visa prover os 

consumidores de informações que lhes permitam avaliar e selecionar os produtos de maior 

eficiência em relação ao consumo, resultando em economia na fatura de energia elétrica. 

No Brasil alguns projetos pilotos de redes inteligentes (smart grids) com foco em 

GLD que estão sendo implantados em diversas regiões, são eles: Arquipélago de Fernando de 

Noronha (CELPE) - Ilha de Fernando de Noronha/PE, Cidade Inteligente Búzios (ENEL 

RIO) - em Búzios/RJ, Smart Grid Light (Light), no Rio de Janeiro/RJ, Smart Grid (AES) - 

São Paulo/SP, InovCity (EDP Bandeirante) - Cidade Aparecida/SP, Fazenda Rio Grande - 

Curitiba (COPEL). 

As ações de GLD no Brasil ainda são pouco significativas, se comparadas com 

países mais desenvolvidos. A população brasileira tem pouco conhecimento sobre GLD, seus 

benefícios diretos, principalmente no que se refere ao consumidor final. Quando a tecnologia 

das redes inteligentes estiver mais consolidada no Brasil, os consumidores poderão avaliar 

melhor as vantagens que uma dada opção, no caso os tipos de GLDs existentes poderiam lhe 

proporcionar, do ponto de vista de custo-benefício. 

Isso mostra como é necessário um envolvimento maciço de autoridades no 

desenvolvimento de incentivos para propulsionar o GLD, como por exemplo, na implantação 

do Smart Grid, onde a sua implantação no Brasil está se dando de forma lenta. O avanço do 

Smart Grid, pode propiciar que o GLD seja uma realidade no Brasil. 

2.2 TIPOS DE PROGRAMAS DE GLD 

Conforme Chia e Correia (2011), os programas de GLD podem ser divididos em 

duas categorias, que são assim descritas: o GLD direto, no qual a concessionária determina as 
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cargas a serem desconectadas ou reduzidas, conforme condições especificadas em um 

contrato de interrupção com o consumidor, ou ainda o GLD indireto onde o próprio 

consumidor remaneja sua demanda em resposta a sinais de preço gerados pela concessionária. 

2.2.1 O GLD indireto 

São programas que não permitem o controle direto da carga. Esses programas 

provocam alterações na curva de carga mediante mudanças induzidas nos hábitos de consumo 

de energia elétrica, como exemplo, as tarifas variáveis no tempo, incentivando os 

consumidores a consumirem em horários fora de ponta, procurando informar o consumidor 

como conservar a energia, programas envolvendo publicidade e marketing para estimular os 

consumidores a conservar a energia e programas governamentais dando descontos em 

aparelhos modernos, mais eficientes que consomem menos energia elétrica. 

2.2.2 O GLD direto 

O controle de carga direto ou direct load control (DLC) permite que a concessionária 

controle remotamente o funcionamento de determinados aparelhos, podendo ligar ou desligar 

aparelhos específicos, fora e durante os períodos de pico de demanda e eventos críticos. O 

DLC é baseado em um acordo facultativo entre a distribuidora e o consumidor, onde quem 

participa do programa recebe uma compensação na conta de energia elétrica. 

As aplicações mais comuns são em ar condicionado, aquecedores de água e bombas 

de piscina, classificados como aparelhos “interruptivos”, podendo ser desligados e religados. 

Equipamentos “não-interruptivos”, como máquinas de lavar e máquinas de lavar louça, 

precisam ser operados continuamente e não se aplicam a uma política baseada em DLC. 

No Brasil ainda não há programas de controle direto de carga, e ainda são poucos os 

esforços para sua implantação. Já nos Estados Unidos, a implantação de DLC, em 2012, foi a 

estratégia com maior impacto na redução de picos de demanda de consumo, reafirmando 

assim sua eficácia. 

2.3 ESTRATÉGIAS PARA MOLDAR A CURVA DE CARGA 

Segundo Chia e Correia (2011), o GLD proporciona uma operação do sistema mais 

segura e econômica, uma vez que reduzem a demanda máxima e as taxas de retomada de 

carga durante o dia. Existem seis estratégias para moldar a curva de carga, mostradas na 
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Figura 3 e descritas abaixo: conservação estratégica, crescimento estratégico da carga, curva 

de carga flexível, deslocamento de carga, preenchimento de vales e redução do pico. 

Dentre as estratégias de GLD, que serão mostradas na Figura 3, a tarifa branca se 

relaciona mais fortemente com o deslocamento de carga e redução de pico, uma vez que com 

a modulação de consumo proveniente da mudança de hábitos de consumo, a tendência é que o 

consumo no horário de ponta seja deslocado para o horário fora de ponta, em função de a 

tarifa ser mais vantajosa nos horários complementares ao horário de ponta. 

Figura 3 – Estratégias de gerenciamento pelo lado da demanda. 

 
Fonte: (CHIA; CORREIA, 2011). 

2.3.1 Conservações estratégicas 

Nesse método, as concessionárias adotam programas para incentivar o uso eficiente 

de energia elétrica, a fim de reduzir a demanda não somente no horário de ponta, mas durante 

as outras horas do dia. Isso pode reduzir o custo médio de combustível em países onde a 

matriz energética é majoritariamente termoelétrica e postergar a necessidade de investimento 

futuro na capacidade de transmissão, geração e distribuição do sistema. 

2.3.2 Crescimento estratégico da carga 

É o incentivo de medidas para substituir equipamentos ineficientes baseados em 

combustíveis fósseis ou para melhorar a produtividade do consumidor e sua qualidade de 

vida. Isso reduz o custo médio de serviço ao distribuir custos fixos sobre uma base maior de 

vendas de energia, além de beneficiar todos os consumidores, haja vista que se terá 
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equipamentos mais eficientes, o que contribui para uma maior eficiência na utilização dos 

ativos elétricos da distribuidora. 

2.3.3 Curvas de carga flexível 

É um conceito relacionado à confiabilidade do sistema e deve englobar o estudo da 

oferta e da demanda, a carga poderá ser flexível se forem dadas aos consumidores opções de 

qualidade do serviço, que variam conforme o preço. Este programa envolve carga não 

interruptiva, gerenciamento integrado da energia e aparelhos individuais de controle. 

2.3.4 Deslocamentos da carga 

Esta técnica de gerenciamento de carga incentiva os consumidores a deslocarem o 

consumo de energia elétrica do horário de pico para o horário fora do pico. Desse modo, essa 

técnica combina os efeitos do corte de ponta e do preenchimento de vale. É feito por meio de 

incentivos financeiros, impondo tarifas elevadas no horário de pico, com tarifas mais baixas 

nos momentos de menor carregamento do sistema, impulsionando assim a transferência de 

carga para esses horários. 

2.3.5  Preenchimentos de vales 

Este método incentiva o consumidor a consumir mais energia elétrica durante 

períodos em que a concessionária gera energia a custos mais baixos. Sua consequência pode 

ser a redução dos custos de serviço por distribuir os custos fixos de capacidade sobre uma 

base maior de venda de energia e também por diminuir custos médios de combustível. 

2.3.6  Rebaixamentos de pico 

Uma das formas mais clássicas de gerenciamento de carga é definida como a redução 

da carga de ponta, conseguido geralmente através do controle direto de carga (desligamento 

de aparelhos através de telecomando pelas concessionárias) e pela tarifação horária. Este 

método pode reduzir os custos da concessionária, visto que a necessidade de operar suas 

unidades de geração mais caras é reduzida e também por postergar investimentos na expansão 

da capacidade de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. 
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2.4  DEFINIÇÃO E TIPOS DE TARIFAS 

As tarifas dinâmicas são tarifas em que determinadas variáveis, como o preço e o 

tempo de aplicação, variam de forma mais frequente do que nas tradicionais (tarifas simples) 

e dessa forma reflete melhor os custos do sistema de distribuição de energia elétrica. 

2.4.1 Tarifas simples 

Os preços são únicos e não existe qualquer distinção entre a quantidade de consumo 

ou em tempo. 

2.4.2 Tarifas por blocos crescentes ou decrescentes 

Os preços variam conforme a quantidade de energia consumida independe do horário 

de utilização do dia em que ocorreu. 

2.4.3 Tarifas com variação temporal 

As tarifas com variação temporal já são utilizadas em diversos países, necessitando 

no Brasil de uma aplicação efetiva, e obviamente, adequada com suas especificidades, como 

por exemplo, número de consumidores, extensão de redes, quantidade de ativos, diversidade e 

sazonalidade da carga e outros fatores. 

Segundo estudo da Federal Energy Regulatory Commission (FERC), realizado em 

2015 em vários Estados dos EUA, em que foram realizadas atividades para estimular a adesão 

de consumidores a programas de estímulo de resposta pela demanda e, permitiam que estes 

pudessem gerenciar melhor seu consumo. Mas para tal, foi necessária a modernização dos 

medidores dos consumidores para que pudessem monitorar o consumo de energia. 

Neste mesmo relatório citado acima, o Departamento de Serviços Públicos de 

Massachusetts ou Departament of Public Utilities (MPSC) exigiu a modernização da rede 

para assim desenvolver planos que, entre outras coisas, pudessem implementar programas de 

resposta a demanda em todas as classes de consumo com a implantação de medidores 

avançados. Da mesma forma, o MPSC, recentemente vem implementando programas de 

resposta a demanda no Estado, como tarifas diferenciadas para determinados horários aos 

consumidores. A Pennsylvania Public Utility Commission (PUC) em 2015 decidiu 
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implementar novas metas do programa de eficiência energética e de medidas de resposta à 

demanda para o Estado da Pensilvânia. 

Como se observa na Tabela 1, a partir de 2012 a 2013, os números de consumidores 

inscritos em programas baseados em resposta a demanda aumentaram quase 70% e um 

incremento de nove milhões de consumidores nos Estados integrantes do North American 

Eletric Reliability (NERC), nos Estados Unidos. A razão deste aumento expressivo de 

quantidade de programas de estímulo é justificada pelo incentivo em âmbito nacional por 

parte do governo e da lei de recuperação e reinvestimento de 2009 de Smart Grid, que 

impulsionou o investimento para a implantação de medidores eletrônicos avançados e foi o 

fator preponderante para o aumento da implantação de programas de resposta à demanda no 

país. 

Tabela 1 – Inscrição de consumidores em programas de resposta baseada em incentivos de 
resposta à demanda nos Estados que integram o NERC. 

Regiões do NERC  

Inscrição em Programas 

Baseados em Incentivos 
Mudança ano a ano 

2012 2013 Consumidores % 

AK 2.432 2.468 36 1% 
FRCC 1.328.487 1.554.830 226.343 17% 

HI 36.703 36.332 -371 -1% 
MRO 795.345 1.248.723 453.378 57% 
NPCC 54.413 62.631 8.218 15% 
RFC 1.398.341 1.852.985 454.644 33% 

SERC 715.225 1.084.449 369.224 52% 
SPP 91.585 193.507 101.922 111% 
TER 109.875 138.613 28.738 26% 

WECC 884.299 3.002.607 2.118.308 240% 
Não Especificado 15.004 10.205 -4.799 -32% 

Total 5.431.709 9.187.350 3.755.641 69% 
Fonte: Adaptado  (FERC, 2015). 

A Tabela 2, abaixo resume a redução de demanda de pico com a implementação dos 

programas de resposta à demanda nos Estados Unidos, segundo a Agência Internacional de 

Energia ou Internacional Energy Agency (EIA). O potencial total de redução foi de 1.408 

MW, queda de 4,9% na demanda, quando comparada os anos de 2012 e 2013. 
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Tabela 2 – Potencial de redução máxima com a implementação de programas de resposta a 
demanda na região do NERC. 

Regiões do NERC 

Redução Anual do Pico 

Potencial (MW) 
Mudança ano a ano 

2012 2013 MW % 

AK 27 27 0 0% 
FRCC 3.306 1.924 -1.382 -42% 

HI 42 35 -7 -17% 
MRO 5.567 4.264 -1.303 -23% 
NPCC 606 467 -139 -23% 
RFC 5.836 5.362 -474 -8% 

SERC 6.046 8.254 2.208 37% 

SPP 1.323 1.594 271 20% 

TER 480 459 -21 -4% 
WECC 5.269 4.681 -588 -11% 

Não Especificado 0 28 28 --- 
Total 28.502 27.095 -1.407 -5% 

Fonte: Adaptado  (FERC, 2015). 

Iniciativas no intuito de promover a inclusão deste tipo de tarifação foi implantado 

no Brasil, com a implantação de tarifas horo-sazonais para as unidades consumidoras da alta 

tensão (AT) conectadas ao sistema interligado nacional (SIN). Com a implantação deste 

sistema de tarifação, os consumidores receberam um sinal econômico tarifário e passaram a 

modular sua carga de acordo com a sensibilidade à tarifa. 

Como a tarifa de consumo e demanda de energia fica mais elevada no horário de 

ponta, o consumidor, após uma análise de custo-benefício, avalia quais cargas podem ser 

desligadas, de forma a otimizar o custo de sua produção. Outro ponto de destaque é que a 

partir desse sinal tarifário, os consumidores podem gerenciar o seu consumo/demanda como, 

por exemplo, ligar um gerador no horário da ponta, medida essa adotada em muitos shoppings 

no Brasil. 

2.4.4 Tarifas estáticas 

Neste tipo de tarifa existe variação no tempo, porém com um valor pré-determinado 

ao longo de um determinado período de tempo – ano ou meses. 

2.4.5 Tarifas Time-of-Use (TOU) 

Este tipo de tarifa consiste na precificação da energia consumida durante diferentes 

blocos de tempo (horas do dia, dias da semana ou períodos no ano). O objetivo da sinalização 
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econômica desta tarifa é estimular o consumidor a deslocar seu consumo no tempo para evitar 

que seja necessário investir em capacidade adicional. 

Conforme Santos (2014), existem diversas experiências internacionais em programas 

de GLD, porém no que diz respeito às tarifas tipo tempo de uso ou time-of-use (TOU), pode-

se citar a experiência realizada em Ontário no Canadá, em que a demanda de ponta ocorria em 

determinadas horas do dia, o que implicava em custos elevados para atender a um 

determinado período, em detrimento de outros períodos onde a demanda era ociosa. Dessa 

forma, o Conselho de Energia de Ontario ou Ontario Energy Board (OEB) propôs uma 

redução da demanda de pico em 5% com adoção, dentre outros fatores, a opção de tarifas 

horárias diferenciadas ao longo do dia, da semana (dias úteis, finais de semana e feriados) e 

das estações do ano (verão e inverno). Os resultados da implementação deste programa 

mostraram que 90% dos consumidores mudaram parte do seu consumo para horários fora de 

ponta, o que acarretaram reduções nas faturas mensais de energia elétrica de 3% a 6%, 

contribuindo para redução da demanda de ponta do sistema em Ontário. A Figura 4 ilustra 

como é a estrutura tarifária baseada nas tarifas por tempo de uso ou Time of Use (TOU), onde 

é possível constatar a diferenciação de preços ao longo do período do dia por cada estação do 

ano, inverno e verão bem como nos finais de semana. 

Figura 4 – Estrutura tarifária tipo Time of Use na província de Ontário no Canadá. 

 
Fonte: Adaptado (SANTOS, 2014). 

2.4.6 Tarifa branca 

Recentemente, foi homologado um mecanismo de GLD aplicados a consumidores 

residenciais do grupo B (atendidos em tensão inferior a 2,3 kV), que é a tarifa branca. A tarifa 
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branca é um mecanismo de GLD embasado em programas tarifário de resposta à demanda, 

onde, a exemplo da tarifa horo-sazonal, o consumidor residencial possuirá três postos 

tarifários: posto de ponta, intermediário e fora de ponta. 

Essa nova modalidade tarifária foi apresentada na Nota Técnica ANEEL n° 01/2013 

e visa incentivar a redução do consumo de energia elétrica nos horários em que o sistema é 

mais utilizado, ou seja, na ponta, trazendo vantagens para o sistema e para o consumidor que 

na possibilidade de modular sua curva de consumo pode obter uma conta de energia mais 

barata. Essa tarifa será disponibilizada para os consumidores de BT (exceto Iluminação 

Pública, Subclasse Baixa Renda e consumidores faturados pela modalidade pré-pagamento) 

de acordo com a seguinte faixa de consumo e periodicidade, conforme Figura 5. 

Dentre os principais objetivos do estabelecimento de uma modalidade tarifária horo-

sazonal para os consumidores de BT estão: 

a) Estabelecer de maneira racional uma maior eficiência no consumo de energia; 

b) Fornecer ao consumidor a possibilidade de optar por outra forma de faturamento que 

possa ser-lhe mais vantajosa; 

c) Reduzir os custos de transporte e distribuição de energia, que seria a parcela de 

TUSD da tarifa de aplicação (TA). 

Pode-se inferir que a pura extensão da modalidade da tarifa branca aos consumidores 

de BT das classes comercial e industrial, que já possuem perfis típicos de carga com maior 

consumo fora do horário de ponta – para a maioria dos consumidores dessas classes o 

consumo no horário de ponta é zero ou quase nulo – não atende a um dos principais 

propósitos para o qual a tarifa branca foi concebida, porém serão os consumidores que com 

pouco esforço já teriam uma economia na fatura mensal de energia elétrica. 

Conforme se pode verificar na Figura 5, 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. Já no horário fora de ponta, é mais barata em relação à tarifa convencional. Os 

períodos horários de ponta, intermediário e fora ponta são homologados pela ANEEL nas 

revisões tarifárias de cada distribuidora, que ocorrem em média a cada quatro anos. 
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Figura 5 – Comparativo entre a tarifa branca e a tarifa convencional. 

 
Fonte: (ANEEL, 2015). 

Com base nos dados divulgados pela ANEEL (2018), o fator k�, demonstrado na 

equação (2) é calculado com base na estrutura de consumo em que estão os postos tarifários 

(ponta, intermediário e fora de ponta), da relação entre as tarifas ponta/intermediário em 

relação à tarifa fora de ponta, das tarifas TUSD fio A/fio B do mercado de BT e, leva em 

conta o PMI�, que é o valor médio de compra de energia (R$/MWh) de cada distribuidora de 

energia elétrica. 

k� = T��+T� + 1,06 ∗ PMI� ∗ Cons)� − PMI� ∗ (1,72 ∗ Cons.� + Cons/� + Cons�.�)(T��+T� ) ∗ (RPFP ∗ Cons.� + RINTFP ∗ Cons/� + Cons�.�)  (2) 

A seguir, a descrição de cada uma das variáveis da expressão (2): 

T��: Tarifa TUSD fio A do consumidor de BT, dada em R$/MWh; T� : Tarifa TUSD fio B do consumidor de BT, dada em R$/MWh; PMI�: Preço médio de energia comprada, dada em R$/MWh; Cons)�: Consumo em MWh anual total; Cons.�: Consumo em MWh anual, relativo ao posto tarifário ponta; Cons/�: Consumo em MWh anual, relativo ao posto tarifário intermediário; Cons�.�: Consumo em MWh anual, relativo ao posto tarifário fora de ponta; RPFP: relação existente entre as tarifas ponta pela fora de ponta, da tarifa branca; RINTFP: relação existente entre as tarifas intermediária pela fora de ponta, da tarifa branca. 
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Na Figura 6 estão representados os postos tarifários da tarifa branca – horários fora 

de ponta (FP), intermediário (I) e ponta ou pico (P), bem como as relações existentes entre os 

mesmos. 

Figura 6 – Representação dos postos tarifários da modalidade tarifária branca. 

 
Fonte: Adaptado  (BRACIER, 2016). 

A adesão de consumidores à tarifa branca é fortemente influenciada por 

investimentos feitos em publicidade por parte da distribuidora (informando os consumidores a 

respeito da opção tarifária branca) e pelo retorno financeiro dado ao consumidor ao aderir a 

ela – que é função do consumo mensal em kWh do mesmo e do fator k�, mostrado na Figura 

6. 

Quando este tema da tarifa branca começou a ser discutido na ANEEL em 2012, o 

fator k� foi um dos tópicos mais discutidos, pois é o parâmetro que define a maior ou menor 

adesão a esta nova opção tarifária, sendo o dado de maior relevância e de maior impacto até 

no que diz respeito à receita das distribuidoras. Quanto menor a distância entre a tarifa fora de 

ponta da tarifa branca e a tarifa convencional, menor seria a adesão, uma vez que as tarifas 

convencional e a tarifa branca fora de ponta ficariam muito próximas uma da outra. Entretanto 

quando ocorre um maior distanciamento entre essas tarifas, maior a adesão de consumidores 

para a tarifa branca; no entanto, maior seria a perda financeira para as concessionárias de 

energia elétrica, no que tange ao curto prazo, pois, no longo prazo tem-se um ganho no 

aumento do tempo de manutenção e maior tempo de vida dos equipamentos elétricos da 

distribuidora. 

Na Figura 7 é ilustrada a diferença percentual entre a tarifa convencional e a tarifa 

branca fora ponta para algumas distribuidoras de energia do Brasil. Observa-se que em alguns 

casos há uma diferença percentual relevante entre as tarifas convencional e branca fora ponta 

para distribuidoras em regiões próximas – por exemplo, COELCE (21%) e ENERGISA PB 



39 
 
(8%). Aparentemente, essa diferença percentual deveria ser próxima, pois o horário de ponta é 

idêntico em ambas sendo das 17:30 às 20:30. A razão da disparidade deve-se a outros custos 

que compõem a estrutura tarifária das distribuidoras. 

Figura 7 – Diferença percentual entre a tarifa convencional e a tarifa branca fora ponta para 
algumas distribuidoras brasileiras. 

 
Fonte: (CUNHA, 2018). 

É importante que o consumidor, antes de optar pela tarifa branca, avalie seu perfil de 

consumo e a relação entre a tarifa branca fora de ponta e a tarifa convencional. Quanto mais o 

consumidor deslocar seu consumo para o período fora ponta e quanto maior a diferença entre 

essas duas tarifas, maiores serão os benefícios advindos da adoção da tarifa branca. 

Com todos esses pontos elencados, acarretaria uma distorção em um dos grandes 

pilares no setor elétrico brasileiro, que é a modicidade tarifária, ou seja, os consumidores que 

utilizariam a energia no horário de ponta seriam sobremaneira onerados frente aos 

consumidores que utilizariam os postos tarifários adjacentes. Esse fator tem sido recentemente 

temas de discussões na ABRADEE, juntamente com as distribuidoras e a ANEEL, haja vista 

a importância que esse fator tem na estrutura tarifária atual das concessionárias de energia 

elétrica. 

Antes da criação da tarifa branca havia apenas uma tarifa, a convencional como 

opção para os consumidores do grupo de BT, que tem um valor único (em R$/kWh) cobrado 

pela energia consumida, que é a tarifa de aplicação monômia (TA) e é igual em todos os dias 

e em todas as horas de utilização. É importante que o consumidor, antes de optar pela tarifa 

branca, conheça seu perfil de consumo e a relação entre a tarifa branca e a tarifa 
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convencional. Quanto mais o consumidor deslocar seu consumo para o período fora de ponta 

e quanto maior for a diferença entre essas duas tarifas, maiores são os benefícios da tarifa 

branca. 

Para ter certeza do seu perfil de consumo, o consumidor deve comparar suas contas 

com a aplicação das duas tarifas. Isso é possível por meio de simulação com base nos hábitos 

de consumo e equipamentos do consumidor ou com o uso de um medidor, aprovado pelo 

Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO), que consiga registrar o consumo de acordo 

com os horários em que a energia elétrica é utilizada. Para aderir à tarifa branca, os 

consumidores precisam formalizar sua opção junto à distribuidora. Quem não optar pela tarifa 

branca continuará sendo faturado pelo sistema atual, com a tarifa convencional. 

A ideia da tarifa branca é refletir o uso da rede de distribuição de energia elétrica de 

acordo com os horários de consumo real. Assim, quando o consumidor centraliza seu 

consumo no período fora de ponta, pode reduzir seus gastos com energia elétrica e, ao mesmo 

tempo, melhorar o aproveitamento das redes do SDEE, o que reduz ou posterga 

investimentos, contribuindo assim para aumentar a eficiência de utilização dos ativos elétricos 

das distribuidoras. 

Comparada com a tarifa convencional, a tarifa branca poderia resultar em redução na 

conta de luz do consumidor na medida em que houver possibilidade de deslocar o consumo de 

energia elétrica do período de ponta para o período de fora de ponta. Caso o consumidor opte 

pela tarifa branca, o consumidor tem que ser disciplinado no gerenciamento de seu consumo, 

pois o horário de utilização da energia é fundamental para a economia na conta de luz. Se 

porventura, não consiga evitar o consumo no horário de ponta, a adesão à tarifa branca poderá 

resultar em uma conta de energia de maior valor, o que nessa situação, é mais vantajoso 

continuar na tarifa convencional. 

Segundo a ANEEL a modalidade tarifária branca traria pelo menos dois importantes 

ganhos para o setor de distribuição de energia elétrica: 

a) Favoreceria o adiamento dos investimentos em expansão e melhoria das redes, 

gerando economia para a distribuidora; 

b) Incentivaria a economia e o consumo racional de energia aos consumidores. 

Conforme Santos et al. (2016), cita-se o caso das distribuidoras CPFL Paulista e 

CPFL RGE que iniciaram, em 2014, um projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D) nº PD-

0063-3003/2013, para avaliar o impacto da tarifa branca no comportamento dos 
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consumidores, verificar a disposição dos consumidores de alterar os hábitos de consumo e por 

fim avaliar as reações dos consumidores frente à tarifa branca mediante pesquisas de hábitos 

de consumo e análises de elasticidade preço da demanda. Esse P&D foi finalizado e 

homologado pela ANEEL em março de 2017, e foi realizada na área de concessão da CPFL 

Paulista, área bastante desenvolvida no interior do Estado de São Paulo e na RGE, na região 

do interior de Rio de Grande do Sul, sendo esta uma distribuidora também do Grupo CPFL, 

recentemente adquirida. 

Com base no relatório final do Grupo CPFL acerca do P&D em questão, e que está 

servindo de referência para outras distribuidoras do Brasil, o impacto de imediato que as 

distribuidoras devem se preparar é o impacto operacional, ou seja, o custo de operação e 

manutenção (O&M) que se terá para ser disponibilizado para os consumidores. Destaca-se a 

substituição dos medidores convencionais por medidores eletrônicos os quais têm capacidade 

de realizar a leitura diferenciada nos pontos tarifários da tarifa branca (ponta, intermediário e 

fora ponta). 

Em Santos et al. (2016), é apresentada uma abordagem baseada na análise 

comparativa entre tarifas branca e convencional para os consumidores da BT. Os resultados 

das simulações provam que a adoção desta nova opção tarifária envolve riscos, uma vez que 

se terá uma mudança nos hábitos de consumo dos consumidores o que poderá gerar se feito 

em grande escala, um desequilíbrio econômico-financeiro no caixa das concessionárias de 

energia (curto prazo) bem como na redução da necessidade de investimentos por parte das 

distribuidoras de energia elétrica (no médio e longo prazo). 

Conforme Santos (2014), onde foi explorado o impacto da tarifa branca na classe 

residencial, a conclusão foi de que os consumidores não mudariam seus hábitos e para que o 

consumidor possa ter algum benefício o mesmo teria que ter 70% do seu consumo no horário 

de ponta. A referência conclui que para que haja migração massiva de consumidores 

residenciais para a tarifa branca seriam necessárias a adoção de campanhas de conscientização 

e maior incentivo governamental. 

2.4.7 Tarifas sazonais 

Este tipo de tarifa também consiste na precificação diferenciada ao longo de 

determinado período de tempo, em geral, com as estações meteorológicas do ano. 
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2.4.8 Tarifas dinâmicas 

Conforme trabalho de Stromback, Dromacque e Yassin (2011), onde foi realizada a 

comparação de uma série de projetos pilotos de tarifas dinâmicas no mundo conclui-se que os 

períodos de pico devem ser o mais curto quanto possíveis, devem refletir os custos reais do 

sistema e por fim ser um sistema de fácil entendimento por parte dos usuários. 

A razão dos períodos de ponta serem curtos é o fato de que facilita o deslocamento 

de funcionamento de equipamentos para horários distintos e essa relação pode ser mostrada na 

Figura 8, onde se constata a menor redução do consumo no horário de pico com o aumento da 

duração do horário de pico. Percebe-se também uma alteração no padrão de consumo global 

quando os períodos de pico são maiores do que 8 horas. A Figura 8 ilustra no gráfico à 

esquerda o impacto da duração dos períodos em horas na ponta na conservação de energia 

elétrica, ou seja, quanto maior o número de horas na ponta menor o impacto da quantidade de 

energia que seria economizada; no gráfico à direita, é mostrado o impacto da duração do 

horário de ponta na redução do valor da demanda de pico. Pode-se concluir que quanto menor 

a duração das horas de ponta maior seria o impacto na redução da demanda do sistema. 

Figura 8 – Comparativo de redução de conservação de energia e do pico da demanda com a 
quantidade de horas de pico. 

 
Fonte: (STROMBACK; DROMACQUE; YASSIN, 2011). 

De acordo com Stromback, Dromacque e Yassin (2011), a tarifa no horário de ponta 

deve refletir um valor que faça com que o consumidor perceba uma diferença significativa de 
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custos ao mudar os hábitos de consumo, sem que o mesmo perca muito o conforto da 

utilização dos equipamentos no horário inicial. 

Os ganhos que podem ser percebidos a longo prazo, de acordo experiências 

internacionais na inserção das tarifas dinâmicas são: 

a) Gerenciar problemas de capacidade de produção de energia elétrica; 

b) Proporcionar redução da conta de energia elétrica dos consumidores; 

c) Aumentar o fator de utilização das redes de energia elétrica em horários que antes 

eram subutilizados; 

d) Redução dos custos globais do sistema; 

e) Redução de emissões de gases que acentuam o efeito estufa, por exemplo, e redução 

dos impactos ambientais. 

2.4.9 Tarifas Critical Peak Pricing (CPP) 

Esta tarifa consiste em um valor adicional definido previamente que se sobrepõe às 

outras tarifas, a Time of Use (TOU) ou simples, em momentos de contingência ou quando os 

preços de curto prazo estão elevados, para um número limitado de dias ou horas do ano. 

2.4.10 Tarifas Real Time Pricing (RTP) 

Esta tarifa consiste em um sistema de tarifação que busca refletir condições do 

mercado em tempo real, onde o preço de energia varia a cada hora ou a cada dia de 

antecedência. 

2.5  SINAL TARIFÁRIO DADO PELO CONSUMIDOR DO MATO GROSSO DO SUL 

FRENTE A UMA REDUÇÃO DA TARIFA NO HORÁRIO DE PONTA 

Em 2013, durante o processo de revisão tarifária da concessionária que atende o 

Mato Grosso do Sul, foi realizada uma pesquisa com os consumidores residenciais do referido 

Estado para avaliar suas percepções em relação a um desconto na tarifa de energia elétrica, 

através de um questionário com 127 indivíduos adultos, conforme Tabela 3 e avaliou-se a 

percepção dos consumidores frente a um sinal de desconto bem como da forma como os 

consumidores utilizam a energia elétrica por faixa de consumo. 
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A realização desta Pesquisa de Posse e Hábitos – PPH, conforme definido no 

PRODIST, é parte integrante das atividades obrigatórias e de responsabilidade das 

distribuidoras no âmbito do terceiro ciclo de revisões tarifárias e tem o objetivo de conhecer o 

comportamento da carga e do sistema, sendo estes os insumos básicos para o cálculo das 

tarifas das concessionárias de energia elétrica. 

Tabela 3 – Pesquisas válidas realizadas com a classe de consumo residencial. 

Atividade Econômica  
Faixa de Consumo 

(kWh/mês) 

Universo de 

Consumidores  

Pesquisas 
válidas para a 

PPH 

Residencial 

0-79 514.311 45 

80-220 151.778 48 

221-500 15.690 25 

501-1000 1.664 8 

>1000 316 1 
Total --- 683.759 127 

Fonte: Adaptado (PESQUISA DE POSSE E HÁBITOS- PPH, 2013). 

Dentre os resultados de tal pesquisa, avaliou-se o grau de sensibilidade do 

consumidor a uma alteração no valor de sua conta de energia elétrica decorrente de uma 

mudança em seus hábitos de consumo. Os resultados da pesquisa indicaram que 34% dos 

entrevistados não estariam dispostos a alterar seu comportamento de uso da eletricidade frente 

a tal desconto. Para 20%, caso o desconto fosse maior, haveria uma disposição em mudar seus 

hábitos. E para 46%, o desconto de 10% já seria suficiente para proceder a uma mudança em 

seus hábitos de consumo. 

Outro resultado interessante nestes dados, foi que na maioria dos consumidores 

residenciais entrevistados, 92% possuem perfil típico de consumo residencial e nas faixas de 

maior consumo nota-se a presença de atividades de âmbito comercial, o que neste caso seria 

um forte indício de que para estes consumidores de maior consumo a tarifa branca seria uma 

opção razoável e com economia na fatura de energia elétrica. 

De posse destas informações mostradas na Figura 9, foi possível verificar que para 

faixas de consumo maiores existem 7% de consumidores da classe residencial, onde o 

consumo residencial é associado a algum tipo de comércio, o que caracteriza uma 

potencialidade em termos de enquadramento na tarifa branca para este nicho de 

consumidores. 
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Figura 9 – Representação da caracterização do consumo de energia dos domicílios de Mato 
Grosso do Sul. 

 
Fonte: Adaptado (PPH, 2013). 

2.6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo fez-se uma explanação abrangente a respeito dos principais tipos de 

programas de GLD existentes e uma retrospectiva histórica a respeito das referências 

relevantes avaliadas nesse tema, bem como os resultados advindos da Pesquisa de Posse e 

Hábitos feita em Mato Grosso do Sul, onde foi possível avaliar a percepção em relação a um 

desconto na tarifa de energia elétrica em um determinado nicho de pessoas, através de um 

questionário. 

No próximo capítulo abordam-se o conceito e a técnica utilizada para estimar as 

curvas de carga características para cada faixa de consumo da classe residencial, técnica esta 

que será uma etapa para a construção de mapas de probabilidades de migração para tarifa 

branca no município considerado no estudo. 
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3 ESTIMAÇÃO DAS CURVAS DE CARGA POR FAIXA DE CONSUMO 

RESIDENCIAL 

Neste capítulo, são apresentadas técnicas de estimação de curvas de carga para 

consumidores de energia elétrica do grupo B, que são o universo de consumidores que estão 

enquadrados na faixa propícia para a tarifa branca. 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente capítulo está dividido em três partes. Primeiramente, é realizada uma 

abordagem de forma geral sobre os tipos de curva de carga existentes e características de cada 

uma delas. Em seguida serão apresentadas algumas metodologias existentes na literatura 

sobre estimação de curva de carga. Por fim será apresentada a metodologia empregada no 

estudo em questão bem como dos dados que foram utilizados. 

3.2  CURVAS DE CARGA 

As curvas de carga expressam graficamente o comportamento da demanda em um 

ponto do sistema (usuário, alimentador, transformador), em um período determinado. A curva 

de carga típica mostrada na Figura 10 é o “somatório” das curvas de cargas típicas: 

residencial, comercial, industrial e de outras classes (rural, serviço público, poder público e 

próprio). 

Figura 10 – Curvas de carga genéricas. 

 
Fonte: (NIRO, 2011). 

3.2.1  Curvas de carga residencial 

A curva de carga típica residencial possui um crescimento ao longo do dia, 

acentuando seu crescimento a partir das 17:00 horas, haja vista que é o horário a partir do qual 
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as pessoas começam a retornar para suas residências após o trabalho/escolas. Seu pico ocorre 

por volta das 20:00 horas, horário em que há o maior uso dos eletrodomésticos e 

principalmente dos chuveiros elétricos, como mostra a Figura 11. 

Figura 11 – Curva de carga genérica de um consumidor residencial. 

 
Fonte: (NIRO, 2011). 

3.2.2  Curvas de carga industrial 

No consumo industrial, a demanda média flutua em torno de um determinado valor 

no horário fora de ponta com uma acentuada queda no horário de ponta. Representam os 

maiores consumidores, com consumo de grandes quantidades de energia para diversos 

processos de manufatura. Devido a uma enorme variabilidade de setores da classe industrial, 

as curvas representativas são estimadas por ramo de atividade e por localização. Na Figura 12 

é mostrada essa variação ao longo de um dia útil. 

Figura 12 – Curva de carga genérica de um consumidor industrial. 

 
Fonte: (NIRO, 2011). 

3.2.3  Curvas de carga comercial 

Para a curva de carga do setor comercial, a demanda é bastante elevada durante o 

horário comercial, tendo seu pico por volta das 19:00 horas, quando todos os sistemas de 

iluminação desse setor estão ligados. Há um ligeiro declínio na hora do almoço, após o 
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horário comercial, em virtude do fechamento dos estabelecimentos comerciais, como 

mostrado na Figura 13. 

Figura 13 – Curva de carga genérica de um consumidor comercial. 

 
Fonte: (NIRO,  2011). 

3.3 METODOLOGIAS PARA ESTIMAÇÃO DE CURVAS DE CARGA 

Conforme Anderson, Jansson e Klevas (1989), é possível estimar uma curva de carga 

média e uma curva de dispersão para alguns tipos de consumidores de energia elétrica. Desta 

forma a partir de um banco de dados, onde se tem os dados de consumo mensal, fator de 

carga, aspectos econômicos da região em estudo e com isso se constrói as curvas de carga 

normalizadas para cada tipo de consumidor. 

Jardini et al. (1994), apresentam uma proposta de caracterização de curvas de cargas 

de consumidores para o correto dimensionamento de transformadores de distribuição, levando 

em conta pesquisas de posse e hábitos de consumidores e medições de curva de carga por 

intermédio de medidores eletrônicos. Nesta metodologia, são estimadas as curvas de carga 

médias representativas para cada faixa de consumo da classe residencial, bem como do seu 

respectivo desvio padrão para cada consumidor. A caracterização das curvas representativas 

dos consumidores em cada faixa de consumo é feito definindo-se curvas médias e de desvio 

padrão em pu, utilizando uma base de potência, que passam a serem as curvas representativas 

para cada faixa de consumo. Assim de posse do valor do consumo de energia (kWh/mês) de 

um consumidor é possível estimar sua curva de carga multiplicando-se, as curvas em pu, de 

sua faixa de consumo pelo valor base. 

Jardini et al. (1995), relatam em estudo uma proposta de estimação das curvas de 

carga residencial e comercial baseado em uma função estatística. Para estimar as curvas, foi 

realizada uma pesquisa de campo com o intuito de determinar o comportamento diário das 

curvas de cargas dos consumidores e dos transformadores relacionados a estes consumidores. 
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De posse desses dados, estimam-se as curvas de carga dos consumidores residenciais por 

faixa de consumo e dos consumidores comerciais por atividade econômica. 

Jardini et al. (2000), elaboraram uma proposta para determinação de curvas de carga 

para consumidores residenciais, comerciais e industriais conectados em BT, baseados em 

medições em campo. A metodologia para agregação dessas curvas para determinar a carga 

esperada em equipamentos ou em um determinado ponto da rede de distribuição de energia 

elétrica utiliza as curvas representativas de cada consumidor e seu respectivo consumo mensal 

de energia. 

Chen, Cho e Chein (1994), elaboraram uma proposta de estimação da curva diária de 

perdas baseada na curva de carga dos consumidores de energia elétrica. Deste modo, a cada 

hora são levantadas as perdas no cobre do transformador e as perdas totais. Com isso é 

possível levantar curvas de perdas para os transformadores e para as redes de distribuição em 

estudo. 

Falcão e Henriques (2001) apresentam uma metodologia para estimar curvas de 

carga padrão baseada em redes neurais artificiais e lógica nebulosa para cada classe de 

consumo. Primeiramente, os dados são organizados por classe de consumo, localização, dia 

da semana, consumo (kWh/mês) e a agregação das curvas é feita utilizando uma rede neural 

bidimensional de Kohonen com mapeamento auto organizável. 

Como se pode perceber existem vários trabalhos com propostas de estimação de 

curvas de carga diária para as classes de consumo presentes nas distribuidoras de energia 

elétrica. 

3.4 METODOLOGIA EMPREGADA 

A metodologia utilizada neste trabalho leva em conta as propostas utilizadas por 

Francisquini (2006), a qual é baseada nas propostas de Jardini et al. (1994), Jardini et al. 

(1995) e Jardini et al. (2000). Com o intuito de estimar a curva de carga característica por 

faixa de consumo da classe residencial, de acordo com informações de consumo (kWh/mês) 

de cada consumidor e com base nos dados da campanha de medidas, realizada a cada ciclo de 

revisão tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Esses dados foram 

organizados por faixa de consumo para que fosse possível a estratificação dos mesmos. 

Para fazer a estimativa das curvas de carga de consumidores individuais é necessário 

que todas as curvas representativas das faixas estejam em uma mesma base. Assim para 
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estimar a curva para um determinado consumidor, é necessário dividir por um fator 

denominado potência base 45678 , conforme expressão (3). 

45678 = 124: �(�)�� = ���;<�	�=����	(>?ℎ)24A30CD
E  (3) 

Para a metodologia descrita acima este conjunto de curvas foi organizado em sub-

classes, de acordo com o consumo residencial mensal de energia elétrica (kWh/mês): 0-79, 

80- 220, 221-500, 501-1000 e acima de 1000 kWh/mês, conforme mostrado na Tabela 3, do 

capítulo anterior. Na Tabela 4, é mostrada a porcentagem de consumidores por faixa na classe 

residencial, na amostragem feita em alguns municípios de Mato Grosso do Sul. 

Tabela 4 – Frequência de consumidores residenciais por faixa em Mato Grosso do Sul. 

Faixa de Consumo (kWh/mês) 0-79 80-220 221-500 501-1000 >1000 

Frequência (%) 75,2% 22,2% 2,3% 0,2% 0,1% 

Fonte: Adaptado (PPH, 2013). 

Através de análise estatística das curvas de carga obtidas pelas concessionárias de 

energia foi possível obter um conjunto de curvas de carga representativas para cada faixa de 

consumo da classe residencial, sendo uma curva média e uma curva de desvio padrão, para 

dias úteis, que é o principal foco em análise no trabalho. 

3.4.1 Curvas de carga por faixa de consumo da classe residencial 

Nas Figuras 14 e 15 são mostradas as curvas representativas para os consumidores 

residenciais da faixa de consumo 0 a 79 kWh/mês, para dias úteis, em pu e a curva de carga 

representativa para a média de consumo de um consumidor desta faixa de consumo. 

Figura 14 – Curva de carga típica de um consumidor residencial para a faixa de 0 a 79 kWh. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 
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Figura 15 – Curva de carga estimada para um consumidor com consumo de 47,5 kWh. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Nas Figuras 16 e 17 são mostradas as curvas representativas para os consumidores 

residenciais da faixa de consumo 80 a 220 kWh/mês, para dias úteis, em pu e a curva de carga 

representativa para a média de consumo de um consumidor desta faixa de consumo. 

Figura 16 – Curva de carga típica de um consumidor residencial para a faixa de 80 a 220 
kWh. 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Figura 17 – Curva de carga estimada para um consumidor com consumo de 140,3 kWh. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 
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Nas Figuras 18 e 19 são mostradas as curvas representativas para os consumidores 

residenciais da faixa de consumo 221 a 500 kWh/mês, para dias úteis, em pu e a curva de 

carga representativa para a média de consumo de um consumidor desta faixa de consumo. 

Figura 18 – Curva de carga típica de um consumidor residencial para a faixa de 221 a 500 
kWh. 

  
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Figura 19 – Curva de carga estimada para um consumidor com consumo de 307,6 kWh. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Nas Figuras 20 e 21 são mostradas as curvas representativas para os consumidores 

residenciais da faixa de consumo 501 a 1000 kWh/mês, para dias úteis, em pu e a curva de 

carga representativa para a média de consumo de um consumidor desta faixa de consumo. 
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Figura 20 – Curva de carga típica de um consumidor residencial para a faixa de 501 a 1000 
kWh. 

  
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Figura 21 – Curva de carga estimada para um consumidor com consumo de 652,3 kWh. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Nas Figuras 22 e 23 são mostradas as curvas representativas para os consumidores 

residenciais da faixa de consumo acima de 1000 kWh/mês, para dias úteis, em pu e a curva de 

carga representativa para a média de consumo de um consumidor desta faixa de consumo. 

Figura 22 – Curva de carga típica de um consumidor residencial para a faixa acima de 1000 
kWh. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 
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Figura 23 – Curva de carga estimada para um consumidor com consumo de 3285,3 kWh. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

De acordo com as Figuras 14 a 23 e de acordo com o banco de dados da 

concessionária, foi possível concluir que na medida em que se aumenta a faixa de consumo, 

principalmente nas faixas acima de 500 kWh, observa-se um aumento do percentual de 

utilização da energia no horário fora de ponta, o que denota a presença de atividades de 

âmbito comercial neste universo de consumidores. Portanto, conclui-se que é vantajosa a 

adesão de grandes consumidores cujo consumo já está em sua maioria fora do horário de pico 

conforme Tabela 5, ou seja, a adesão a essa tarifa é vantajosa para grandes consumidores, mas 

o impacto dessa adesão na redução do consumo geral no horário de pico não tem impacto 

relevante, pois o objetivo da tarifa branca é deslocar o consumo do horário de pico. 

Tabela 5 – Percentual de consumo nos postos tarifários por faixa residencial. 

Classe (kWh/mês) 0-79 80-220 221-500 501-1000 >1000 

Período Ponta (%) 34,5% 35,8% 38,1% 30,6% 23,0% 

Período Intermediário (%) 13,8% 20,2% 10,4% 13,3% 12,4% 

Período Fora Ponta (%) 51,7% 44,0% 51,5% 56,1% 64,6% 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Associado aos resultados da pesquisa de posse e hábitos realizada em Mato Grosso 

do Sul e os dados apresentados na Figura 24, onde mostram os maiores períodos de utilização 

do consumo por faixa de consumo, constata-se que as faixas de consumo acima de 500 kWh 

utilizam a energia com maior frequência no horário comercial, ou seja, no horário fora ponta, 

sendo este período o horário com as tarifas mais vantajosas no caso da tarifa branca. 
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Figura 24 – Períodos de utilização da energia por faixa de consumo da classe residencial. 

 
Fonte: Adaptado (PPH, 2013). 

3.5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo destacaram-se os principais tipos de estimativa de curvas de carga em 

um sistema de distribuição de energia elétrica, bem como a apresentação da metodologia 

empregada neste trabalho, que tem como base o estudo de Francisquini et al. (2006), a qual é 

baseada nas propostas de Jardini et al. (1994), Jardini et al. (1995) e Jardini et al. (2000). Deu-

se ênfase a construção das curvas de carga estimadas para o consumo médio por faixa da 

classe residencial, bem como no comparativo com os resultados da Pesquisa de Posse e 

Hábitos feita em Mato Grosso do Sul. 

No próximo capítulo apresentam-se simulações de economia para cada uma das 

faixas de consumo da classe residencial, caso migrassem para a tarifa branca, baseadas na 

PPH de equipamentos por faixa de consumo. A partir desses resultados por faixa de consumo, 

será apresentado o valor de consumo mínimo teórico para dessa forma, construir os mapas de 

probabilidades de migração para tarifa branca em uma cidade de porte médio de Mato Grosso 

do Sul.  
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4 ESTIMATIVA DE ECONOMIA COM A APLICAÇÃO DA TARIFA BRANCA 

POR FAIXA DE CONSUMO DA CLASSE RESIDENCIAL 

Antes de optar pela tarifa branca, é necessário que o consumidor faça uma análise 

sobre o seu perfil de consumo e os hábitos de utilização da energia elétrica ao longo do dia, 

comparando-os com os períodos de ponta, intermediário e fora ponta definidos para a 

distribuidora que o atende. Conforme Resolução Normativa ANEEL Nº 733/2016, as 

distribuidoras serão obrigadas a disponibilizar simuladores de consumo para que os 

consumidores possam verificar se a partir do perfil de consumo do mesmo seria vantajoso ou 

não a migração para a tarifa branca. 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Pelo fato de o setor residencial ser um dos principais contribuintes para a ponta de 

carga do sistema, torna-se importante conhecer o comportamento dos diferentes aparelhos 

eletroeletrônicos nos usos finais das residências, tais como aquecimento, refrigeração ou 

iluminação, como contribuem para a curva de carga no momento do pico e também em outras 

horas do dia, como mostrado na Figura 25. Para os consumidores residenciais, que são os 

usuários mais comuns do sistema elétrico, os aparelhos elétricos que mais contribuem com o 

consumo de energia no período de ponta são o chuveiro elétrico e os equipamentos de 

condicionamento ambiental, tais como ar-condicionado e aquecedores, por apresentarem um 

elevado consumo de energia em comparação com os demais equipamentos. A possibilidade 

de utilizar esses equipamentos nos períodos fora de ponta será fundamental para definir se a 

adesão à tarifa branca poderia ser vantajosa para o consumidor. 

Figura 25 – Curva de carga média diária no Brasil. 

 
Fonte: (PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCEL, 2005). 
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Na Figura 26 é mostrada a participação dos eletrodomésticos mais importantes no 

consumo médio domiciliar, em nível Brasil e mostra que o chuveiro elétrico, a geladeira, o 

condicionamento ambiental e as lâmpadas, conferem maior peso no consumo final de energia 

elétrica da classe residencial. 

Figura 26 – Participação dos eletrodomésticos no consumo residencial a nível Brasil. 

 
Fonte: Adaptado (PROCEL, 2005). 

Os estudos realizados neste capítulo foram executados utilizando dados oriundos de 

um município do Mato Grosso do Sul, Brasil, com aproximadamente 800 mil habitantes dos 

quais 98,66% são urbanos e 1,34% são rurais e cuja área total ultrapassa 8.093 km2. O PIB da 

região é de quase três bilhões de reais e a renda per capita é de quase 867 reais. A principal 

atividade econômica é o setor de serviços com participação também da indústria e, em menor 

percentagem, do agronegócio. 

Neste estudo utilizam-se variáveis do censo demográfico. Tais variáveis são 

disponibilizadas por setores censitários. Os setores analisados neste estudo pertencem à região 

urbana do município. As distribuidoras de energia elétrica priorizam os investimentos em 

determinados pontos da cidade, ou seja, em aumento de capacidade instalada de subestações 

em locais onde se prevê que se terá um incremento de carga em detrimentos de outros pontos 

da cidade. Este estudo tem como intuito auxiliar as distribuidoras de energia elétrica no 

sentido de considerar o viés geográfico deste novo mercado com a consideração da inclusão 

da tarifa branca no contexto do espaço geográfico. 

4.2 PERFIL MUNICIPAL 

Cada cidade possui uma realidade socioeconômica e sociocultural própria. Portanto, 

o conhecimento a respeito do perfil da localidade sob estudo e das subáreas onde poderá 

ocorrer a migração de consumidores para a tarifa branca pode auxiliar a distribuidora em 

como redistribuir os investimentos nesta localidade. 
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Na Tabela 6, obtida a partir do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

referente ao ano de 2010, onde é apresentado um resumo comparativo entre o município em 

estudo e o Estado de Mato Grosso do Sul com respeito a alguns indicadores socioeconômicos, 

como: território, população, saúde, habitação, infraestrutura urbana, educação, rendimento e 

economia. 

Tabela 6 – Dados socioeconômicos do município em análise na pesquisa. 

Indicadores Descrição Município Estado - MS 

Área Em km2 8.093 357.146 

População Número de habitantes 786.797 2.449.024 

Densidade Demográfica Habitantes/km2 97,22 6,86 

Taxa Geométrica de 
Crescimento Anual da 
População 

Expressa, o crescimento médio da 
população em determinado período de 
tempo - de 2000 a 2010 em percentual ao 
ano (% a.a). 

1,72 1,14 

Grau de Urbanização Percentual 98,66 85,64 

Índice de Envelhecimento 
Proporção de pessoas com 60 anos ou 
maios para cada grupo de 100 indivíduos 
de 0 a 14 anos (%). 

29,62 9,77 

Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDH) 

Indicador que sintetiza três aspectos: 
renda, longevidade e educação. 

0,784 0,729 

Renda Per Capita Em reais 867,76 799,34 

Abastecimento de Água Percentual de Atendimento 90,5 96,22 

Esgoto Sanitário Percentual de Atendimento 44,34 26,9 

Taxa de Analfabetismo da 
População de 15 anos ou mais 

Percentual  4,22 7,7 

Participação da Agropecuária 
Percentual do valor adicionado pela 
indústria pelo setor agropecuário no valor 
total do município 

1,63 17,75 

Participação da Indústria 
Percentual do valor adicionado pela 
indústria pelo setor agropecuário no valor 
total do município 

22,54 22,56 

Fonte: (IBGE, 2010). 

A partir da análise das informações da Tabela 6, pode-se traçar o perfil do município 

em análise: 

� Os serviços públicos de abastecimento de água e esgoto sanitário são razoáveis, pois 

quase metade da população possui acesso à rede de esgoto; entretanto, o 

abastecimento de água é quase total. Tal eficiência é traduzida pelo índice de 

desenvolvimento humano municipal (IDH) superior à média dos municípios sul 

mato-grossenses sendo de 0,784 e 0,729, respectivamente, para município e Estado. 
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� O setor de serviços é predominante na economia seguido pela indústria e em menor 

importância pela agropecuária, cujas participações na economia são de 75,82%, 

22,54% e 1,63%, respectivamente. 

A maior ou menor probabilidade de migração para a tarifa branca pode ser analisada 

também sob o ponto de vista desse maior percentual do setor de serviços, o que leva a pensar 

que muitas indústrias e comércios de forma geral, podem tender a migrarem mais fortemente 

e de forma mais acelerada do que a classe residencial, haja vista que os setores comercial e 

industrial possuem uma participação de 98,36% no município em questão. Em geral, o 

consumo de energia em kWh de pequenos estabelecimentos comerciais, é sobremaneira 

elevado se comparado ao consumo de residências comuns, mas vale salientar que a migração 

em massa de consumidores comerciais e industriais no município em estudo pode causar um 

impacto na redução na ponta do sistema, porém de menor impacto se comparado à classe 

residencial, e como já foi relatado no item 2.3.5, as distribuidoras podem incorrer em redução 

das suas receitas levando em conta essa migração de consumidores industriais e comerciais, 

haja vista que estes não teriam o esforço de modular o consumo e apenas optar pela tarifa 

branca. 

Com vistas a simular o comportamento dos consumidores residenciais do município 

em estudo, utilizou-se um modelo de otimização para caracterizar o comportamento dos 

consumidores que representam cerca de 80% dos clientes da BT da concessionária em análise, 

conforme dados da Figura 27, sendo assim é uma parcela importante do mercado que estará 

apta a aplicação da nova modalidade tarifária disponível para os consumidores a partir de 

2018. 

Figura 27 – Participação por classe de consumo dos consumidores por classe da BT da 
concessionaria em análise. 

 
Fonte: Adaptado (PPH, 2013). 

O modelo empírico de teste se baseia no comportamento dos consumidores com base 

nas curvas de carga das faixas de consumo da classe residencial e os equipamentos utilizados 
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nas simulações por faixa de consumo, de acordo com o Relatório de Pesquisa de Posse e 

Hábitos feita em Mato Grosso do Sul conforme Figura 28. 

Figura 28 – Posse de eletrodomésticos por faixa de consumo da classe residencial. 

 
Fonte: Adaptado (PPH, 2013). 

Os equipamentos utilizados nas simulações por faixa, bem como as potências de cada 

aparelho estão mostradas na Tabela 7. 

Tabela 7 – Potência média dos eletrodomésticos utilizados. 

Equipamentos 
 Potências 

(kW) 

Aparelho de som  20 
Ar-condicionado  4000 
Aspirador de pó  1000 
Bomba de água  335 
Chuveiro elétrico  3500 
DVD/Videocassete  25 
Ferro de passar  1000 
Forno elétrico  1500 
Lâmpada fluorescente  15 
Lâmpada incandescente  100 
Máquina de lavar louça  1500 
Máquina de lavar roupa  1500 
Microcomputador  250 
Micro-ondas  1300 
Rádio elétrico  8 
Secador de cabelo  700 
TV LCD/LED Plasma  60 
TV normal  90 
Ventilador  100 
Freezer  400 
Geladeira  200 

Fonte: (LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, 2017). 

A análise de migração dos consumidores residenciais parte de algumas premissas 

básicas: 
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� Captar o reflexo da adoção por parte do consumidor pelo faturamento na tarifa 

branca para os consumidores médios das faixas de consumo: 0 a 79 kWh, de 79 a 

220 kWh, de 220 a 500 kWh, 500 a 1000 kWh e acima de 1000 kWh. 

� A partir da curva de carga empírica, a qual nada é mais que uma composição de 

curvas típicas realizadas durante processo da campanha de medidas da distribuidora, 

simulou-se a alocação de uso dos diferentes aparelhos elétricos com intervalos de 

utilização de meia hora. Espera-se com isso simular uma das várias combinações de 

possibilidades de escolhas de uso da energia por parte da UC em termos da posse dos 

equipamentos elétricos. 

� A escolha simulada é representativa do ponto de vista teórico e correlacionada com a 

demanda horária de energia consumida. Portanto, demonstram na média quais são os 

equipamentos que precisam ser desligados no ponto de carregamento máximo do 

sistema. 

4.3  RESULTADOS DE ECONOMIA (R$) POR FAIXA DE CONSUMO DA CLASSE 

RESIDENCIAL PARA O MUNICÍPIO EM ANÁLISE 

De posse das curvas estimadas de carga para cada consumo médio das faixas 

consideradas, foi possível constatar os percentuais de utilização diária dos consumos em cada 

posto tarifário (Ponta, Fora Ponta e Intermediário) e baseando-se nos estudos relatados da 

ANEEL, como experiências internacionais, procedeu-se a um ajuste para cada faixa de 

consumo, que traria reduções em torno de 10% na tarifa de energia elétrica, associado a média 

de consumo de energia de cada faixa desse mesmo município. 

Por fim chegou-se a um valor de consumo médio mensal mínimo, onde é possível 

perceber uma economia de 10% na conta de energia elétrica, bem como ser um valor razoável 

de economia frente ao valor que pagaria caso não migrasse, além do fato de que conforme 

resultados da pesquisa de posse e hábitos realizada em Mato Grosso do Sul indicou que 34% 

dos entrevistados não estariam dispostos a alterar seu comportamento de uso da eletricidade 

frente a tal desconto. Para 20%, caso o desconto fosse maior, haveria uma disposição em 

mudar seus hábitos. Já para 46%, o desconto de 10% já seria suficiente para proceder a uma 

mudança em seus hábitos de consumo, conforme mostrado na Figura 29. 
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Figura 29 – Percentual de mudanças de hábitos do consumo BT residencial. 

 
Fonte: Adaptado (PPH, 2013). 

A Figura 30 ilustra a curva empírica, integralizada de hora em hora, com os períodos 

de utilização dos equipamentos elétricos para os consumidores com consumo mensal de 0 até 

79 kWh/mês, com o consumo médio de 47,84 kWh e baseado no levantamento feito na 

pesquisa de posse e hábitos em Mato Grosso do Sul para a referida faixa de consumo. 

Figura 30 – Perfil de consumo teórico de um consumidor com consumo de 47,84 kWh. 

 
Fonte: (PPH,2003). 

Na Figura 31, estão mostrados os valores que seriam cobrados do consumidor 

considerando o perfil empírico teórico de consumo diário para esta faixa de consumo. O que 

se pode constatar que de acordo com as características de uso diário de consumo para um 

consumidor com o consumo de 47,84 kWh, que o mesmo teria um aumento de R$ 6,08 na sua 

fatura de energia elétrica, considerando tributos. 

Figura 31 – Valores finais da fatura de energia elétrica no Perfil 1 com impostos. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 
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Com base nas premissas citadas no item anterior, modulou-se o comportamento do 

consumidor com a finalidade de otimizar a sua tarifa na nova modalidade, e obteve-se o 

seguinte resultado como mostrado na Figura 32 para curva de carga proposta. 

Figura 32 – Perfil de consumo modulado de um consumidor com consumo de 47,84 kWh. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Na Figura 33, estão mostrados os valores que seriam cobrados do consumidor 

considerando o perfil modulado do consumo diário para esta faixa de consumo. O que se pode 

constatar que de acordo com as características propostas de uso diário de consumo para um 

consumidor com o consumo de 47,84 kWh, o mesmo teria uma redução de R$ 2,65 na sua 

fatura de energia elétrica, considerando tributos. Um ponto de destaque é que de acordo com 

as tarifas vigentes o consumidor teria que deixar de usar o chuveiro elétrico, ferro de passar, 

ventilador e máquina de lavar roupa nos horários intermediários e ponta e passar a consumir 

no período fora ponta, o que denota uma grande mudança no padrão de utilização da energia 

elétrica para este consumidor tendo em vista baixo retorno financeiro. 

Figura 33 – Valores finais da fatura de energia elétrica no Perfil 2 com impostos. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

A Figura 34 ilustra a curva empírica, integralizada de hora em hora, com os períodos 

de utilização dos equipamentos elétricos para os consumidores com consumo mensal de 80 
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até 220 kWh/mês, com o consumo médio de 140,78 kWh e baseado no levantamento feito na 

pesquisa de posse e hábitos em Mato Grosso do Sul para a referida faixa de consumo. 

Figura 34 – Perfil de consumo teórico de um consumidor com consumo de 140,78 kWh. 

 
Fonte: (PPH, 2003). 

Na Figura 35, estão mostrados os valores que seriam cobrados do consumidor 

considerando o perfil empírico teórico de consumo diário para esta faixa de consumo. O que 

se pode constatar que de acordo com as características de uso diário de consumo para um 

consumidor com o consumo de 140,78 kWh, o mesmo teria um aumento de R$ 23,23 na sua 

fatura de energia elétrica, considerando tributos. 

Figura 35 – Valores finais da fatura de energia elétrica no Perfil 1 com impostos. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Modulando-se o comportamento do consumidor com a finalidade de otimizar a sua 

tarifa na nova modalidade, obtém-se o seguinte resultado como mostrado na Figura 36 para 

curva de carga proposta. 
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Figura 36 – Perfil de consumo modulado de um consumidor com consumo de 140,78 kWh. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Na Figura 37, estão mostrados os valores que seriam cobrados do consumidor 

considerando o perfil modulado do consumo diário para esta faixa de consumo. Constata-se 

que de acordo com as características propostas de uso diário de consumo para um consumidor 

com o consumo de 140,78 kWh, o mesmo teria uma redução de R$ 9,95 na sua fatura de 

energia elétrica, considerando tributos. Para este caso, o consumidor teria que transferir a 

utilização do chuveiro elétrico, ar condicionado, ferro de passar, aparelho de som, e ventilador 

para os horários intermediário e fora ponta, o que denota uma grande mudança no padrão de 

utilização da energia elétrica para este consumidor tendo em vista a pequena vantagem 

econômica. 

Figura 37 – Valores finais da fatura de energia elétrica no Perfil 2 com impostos. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

A Figura 38 ilustra a curva empírica, integralizada de hora em hora, com os períodos 

de utilização dos equipamentos elétricos para os consumidores com consumo mensal de 221 

até 500 kWh/mês, com o consumo médio de 307,99 kWh e baseado no levantamento feito na 

pesquisa de posse e hábitos em Mato Grosso do Sul para a referida faixa de consumo. 
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Figura 38 – Perfil de consumo teórico de um consumidor com consumo de 307,99 kWh. 

 
Fonte: (PPH, 2013). 

Na Figura 39, estão mostrados os valores que seriam cobrados do consumidor 

considerando o perfil empírico teórico de consumo diário para esta faixa de consumo. 

Constata-se que de acordo com as características de uso diário de consumo para um 

consumidor com o consumo de 307,99 kWh, o mesmo teria um aumento de R$ 39,56 na sua 

fatura de energia elétrica, considerando tributos. 

Figura 39 – Valores finais da fatura de energia elétrica no Perfil 1 com impostos. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Modulando-se o comportamento do consumidor com a finalidade de otimizar a sua 

tarifa na nova modalidade, obtém-se o seguinte resultado como mostrado na Figura 40 para 

curva de carga proposta. 

Na Figura 41, estão mostrados os valores que seriam cobrados do consumidor 

considerando o perfil modulado do consumo diário para esta faixa de consumo. De acordo 

com as características propostas de uso diário de consumo para um consumidor com o 

consumo de 307,99 kWh, o mesmo teria uma redução de R$ 18,33 na sua fatura de energia 

elétrica, considerando tributos. Para este caso, o consumidor teria que transferir a utilização 

do chuveiro elétrico, ar condicionado, bomba de água e ferro de passar para os horários 
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intermediário e fora ponta conforme demonstrado, o que denota uma modificação no padrão 

de utilização da energia elétrica para este consumidor. 

Figura 40 – Perfil de consumo modulado de um consumidor com consumo de 307,99 kWh. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Figura 41 – Valores finais da fatura de energia elétrica no Perfil 2 com impostos. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

A Figura 42 ilustra a curva empírica, integralizada de hora em hora, com os períodos 

de utilização dos equipamentos elétricos para os consumidores com consumo mensal de 501 

até 1000 kWh/mês, com o consumo médio de 645,32 kWh e baseado no levantamento feito na 

pesquisa de posse e hábitos em Mato Grosso do Sul para a referida faixa de consumo. 

Na Figura 43, estão mostrados os valores que seriam cobrados do consumidor 

considerando o perfil empírico teórico de consumo diário para esta faixa de consumo na tarifa 

branca e convencional. Constata-se que de acordo com as características de uso diário de 

consumo para um consumidor com o consumo de 645,32 kWh, o mesmo teria um aumento de 

R$ 95,27 na sua fatura de energia elétrica caso migrasse para a tarifa branca, considerando 

tributos. 

 



68 
 
Figura 42 – Perfil de consumo teórico de um consumidor com consumo de 645,32 kWh. 

 
Fonte: (PPH, 2013). 

Figura 43 – Valores finais da fatura de energia elétrica no Perfil 1 com impostos. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Modulando-se o comportamento do consumidor com a finalidade de otimizar a sua 

tarifa na nova modalidade, obtém-se o seguinte resultado como mostrado na Figura 44 para 

curva de carga proposta. 

Figura 44 – Perfil de consumo modulado de um consumidor com consumo de 645,32 kWh. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 
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Na Figura 45, estão mostrados os valores que seriam cobrados do consumidor 

considerando o perfil modulado do consumo diário para esta faixa de consumo. Logo de 

acordo com as características propostas de uso diário de consumo para um consumidor com o 

consumo de 645,32 kWh, o mesmo teria uma redução de R$ 40,34 na sua fatura de energia 

elétrica, caso migrasse para a tarifa branca, já considerando os tributos. Para este caso, o 

consumidor teria que transferir a utilização do chuveiro elétrico, ar condicionado, máquina de 

lavar roupa, microcomputador e micro-ondas para os horários intermediário e fora ponta 

conforme demonstrado, o que denota uma quebra no padrão de utilização da energia elétrica 

para este consumidor. Entretanto há uma economia considerável que se obteve com a 

mudança de padrão e valor mais atrativo frente às faixas anteriores. 

Figura 45 – Valores finais da fatura de energia elétrica no Perfil 2 com impostos. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

A Figura 46 ilustra a curva empírica, integralizada de hora em hora, com os períodos 

de utilização dos equipamentos elétricos para os consumidores com consumo mensal de 

acima de 1000 kWh/mês, com o consumo médio de 3.285,35 kWh, baseado no levantamento 

feito na pesquisa de posse e hábitos em Mato Grosso do Sul para a referida faixa de consumo. 

Figura 46 – Perfil de consumo teórico de um consumidor com consumo de 3.285,35 kWh. 

 
Fonte: (PPH, 2013). 
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Na Figura 47, estão mostrados os valores que seriam cobrados do consumidor 

considerando o perfil empírico teórico de consumo diário para esta faixa de consumo na tarifa 

branca e convencional. Portanto de acordo com as características de uso diário de consumo 

para um consumidor com o consumo de 3.285,35 kWh, o mesmo teria um aumento de R$ 

193,27 na sua fatura de energia elétrica caso migrasse para a tarifa branca, considerando 

tributos. 

Figura 47 – Valores finais da fatura de energia elétrica no Perfil 1 com impostos. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Modulando-se o comportamento do consumidor com a finalidade de otimizar a sua 

tarifa na nova modalidade, obtém-se o seguinte resultado como mostrado na Figura 48 para 

curva de carga proposta. 

Figura 48 – Perfil de consumo modulado para um consumidor com consumo de 3.285,35 
kWh. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Na Figura 49, estão mostrados os valores que seriam cobrados do consumidor 

considerando o perfil modulado do consumo diário para esta faixa de consumo. Constata-se 

que de acordo com as características propostas de uso diário de consumo para um consumidor 

com o consumo de 3.285,32 kWh, o mesmo teria uma redução de R$ 220,34 na sua fatura de 
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energia elétrica, caso migrasse para a tarifa branca, já considerando tributos. Para este caso, o 

consumidor teria que transferir a utilização do ar-condicionado, chuveiro elétrico, ferro de 

passar, microcomputador, para os horários intermediário e fora ponta conforme demonstrado, 

o que denota uma modificação no padrão de utilização da energia elétrica para este 

consumidor, entretanto uma economia considerável que se obteve com a mudança de padrão e 

valor mais atrativo frente às faixas anteriores. 

Figura 49 – Valores finais da fatura de energia elétrica no Perfil 2 com impostos. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

A Figura 50 ilustra a curva empírica, integralizada de hora em hora, com os períodos 

de utilização dos equipamentos elétricos para os consumidores com o consumo médio de 

320,02 kWh, do município sob análise. 

Figura 50 – Perfil de consumo teórico de um consumidor com consumo de 320,02 kWh. 

 
Fonte: (PPH, 2013). 

Na Figura 51, estão mostrados os valores que seriam cobrados do consumidor 

considerando o perfil empírico teórico de consumo diário para esta faixa de consumo na tarifa 

branca e convencional. Constata-se que de acordo com as características de uso diário de 

consumo para um consumidor com o consumo de 320,02 kWh, o mesmo teria um aumento de 
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R$ 43,29 na sua fatura de energia elétrica caso migrasse para a tarifa branca, considerando 

tributos. 

Figura 51 – Valores finais da fatura de energia elétrica no Perfil 1 com impostos. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Modulando-se o comportamento do consumidor com a finalidade de otimizar a sua 

tarifa na nova modalidade, obtém-se o seguinte resultado como mostrado na Figura 52 para 

curva de carga proposta. 

Figura 52 – Perfil de consumo modulado de um consumidor com consumo de 320,02 kWh. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Na Figura 53, estão mostrados os valores que seriam cobrados do consumidor 

considerando o perfil modulado do consumo diário para esta faixa de consumo. Logo de 

acordo com as características propostas de uso diário de consumo para um consumidor com o 

consumo de 320,02 kWh, o mesmo teria uma redução de R$ 19,58 na sua fatura de energia 

elétrica, caso migrasse para a tarifa branca, já considerando tributos. Para este caso, o 

consumidor teria que transferir a utilização do chuveiro elétrico, ar condicionado, bomba de 

água e ferro de passar para os horários intermediário e fora ponta conforme demonstrado, o 

que denota uma modificação no padrão de utilização da energia elétrica para este consumidor. 
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Entretanto apresenta-se um economia considerado um valor mais atrativo que as faixas de 

consumo anteriores. 

Figura 53 – Valores finais da fatura de energia elétrica no Perfil 2 com impostos. 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Na Tabela 8 é mostrado um resumo, em percentual, dos valores de redução da fatura 

de energia, por faixa de consumo residencial. 

Tabela 8 – Percentual de redução na fatura de energia elétrica mediante modulação de 
consumo. 

Consumo Médio (kWh/mês) Percentual de Redução da Fatura 

47,8 8,9% 

140,8 11,4% 

308 9,5% 

645,3 10,0% 

3285,3 10,7% 

320 9,8% 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

4.4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo destacaram-se os benefícios econômicos que os consumidores 

residenciais teriam ao realizar a modulação do consumo para os horários intermediários e fora 

de ponta, os quais são os horários onde a tarifa branca é mais vantajosa, o que traduz em 

economia na conta de energia elétrica. Também foi abordado o perfil econômico do 

município em estudo, fator este de suma importância. Por fim, conclui-se que os 

consumidores residenciais com consumo maior ou igual a 320 kWh, possuem um benefício 

econômico razoável, compensando a perda de conforto que essa modulação poderá causar aos 

consumidores. 

No capítulo subsequente abordam-se aspectos fundamentais da análise espacial de 

dados geográficos com ênfase à análise espacial de dados agregados por áreas. Tal técnica é 
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fundamental para incorporar o espaço geográfico às novas mudanças que estão por vir no 

setor elétrico brasileiro, em especial a esta nova opção tarifária que já está disponível para os 

consumidores de energia elétrica no Brasil. 
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5 ANÁLISE ESPACIAL DE DADOS GEOGRÁFICOS 

5.1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente capítulo está dividido em cinco partes. Primeiramente, objetiva-se 

abordar algumas técnicas de análise espacial de dados geográficos de dados agregados por 

áreas e alguns conceitos básicos de análise espacial. Na sequência, será apresentado o 

conceito de dependência espacial. Em seguida, serão apresentadas algumas técnicas de análise 

exploratória, onde será possível verificar a dependência entre as variáveis analisadas. Por fim 

será apresentado o conceito da regressão geograficamente ponderada e alguns critérios de 

escolha de modelos de regressão, do ponto de vista estatístico. 

Neste trabalho, o espaço geográfico é incorporado a um estudo da mudança de 

hábitos nos perfis de consumo diante de um sinal tarifário, através das técnicas de análise 

espacial de dados geográficos. Por meio dessas técnicas, localizam-se as regiões com maior 

probabilidade dos consumidores residenciais migrarem para a tarifa branca. 

Conforme Crispino (2001), os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) são 

sistemas computacionais capazes de capturar, armazenar, analisar e imprimir dados 

referenciados espacialmente em relação à sua localização sobre a superfície terrestre. Existem 

duas definições distintas para um SIG, o primeiro se refere a uma aplicação real de SIG, 

incluindo equipamentos, dados, programas computacionais, recursos humanos e métodos 

necessários para resolver um problema, conforme se pode observar na Figura 54. Outro 

significado de SIG se refere a um tipo de programa computacional comercial ou então 

disponibilizado por um desenvolvedor de programas computacionais. 

Figura 54 – Esquemático geral de aplicações dos SIG. 

 
Fonte: (SCHMIDT;  NOBRE; FERREIRA, 2003). 
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Os SIGs são utilizados largamente no suporte às aplicações nas áreas de 

Geoprocessamento, área esta que engloba os campos: Geografia, Cartografia, Geodésia, 

Sensoriamento Remoto, Ciência da Computação, Matemática e Engenharia. As grandes 

aplicações do SIG requerem a montagem de uma equipe multidisciplinar, envolvendo 

profissionais de informática, bancos de dados, cartografia, sensoriamento remoto, 

fotogrametria, geodesia e outros profissionais das áreas de aplicações do SIG. 

Conforme Faria (2016, p. 43) a análise espacial de acontecimentos ocorridos no 

espaço geográfico1 é fundamental para compreensão de inúmeros problemas oriundos de 

diversas áreas do conhecimento tais como: saúde, geologia, agronomia, etc. Esses programas 

computacionais, na maioria das vezes, possuem uma interface amigável e de baixo custo – 

alguns são livres, portanto, sem custo – que permitem a visualização espacial de variáveis tais 

como: população de doentes por região, renda média, taxa de furto de veículos e outras. A 

partir de um banco de dados e de uma base geográfica, o SIG permite a visualização e análise 

do padrão espacial do fenômeno em estudo. 

Conforme Schmidt, Nobre e Ferreira (2003), as atividades humanas sempre são 

desenvolvidas em alguma localidade geográfica, logo podem ser geograficamente 

referenciadas. Desta forma, as possibilidades de aplicações dos SIGs podem abranger várias 

áreas. Um grande desenvolvimento de novas técnicas para o estudo de dados observados ao 

longo de uma região geográfica, como, por exemplo, o número de casos de doenças 

respiratórias numa cidade, a modelagem de poluentes do ar num grande centro urbano e 

outros. Também do ponto de vista geográfico, pode-se observar o avanço de diversas técnicas, 

assim como os SIGs que têm facilitado a visualização e armazenamento de informações 

relevantes, por ser um sistema automático que codifica, gerencia e analisa dados espaciais. 

Do ponto de vista das concessionárias de energia elétrica, o SIG é de fundamental 

importância, pois auxiliam no monitoramento, visualização e até em certos casos facilita a 

visualização dos melhores pontos de manobras na rede elétrica em tempo real dos elementos 

da rede elétrica, o qual está interligado a um banco de dados geográfico da área de 

abrangência da concessionária de energia. Essas interfaces, elétrica e geográfica são 

interligadas a fim de que se tenha o maior controle dos equipamentos bem como sua 

localização exata em um mapa georreferenciado. 

                                                 
1Fenômenos que ocorrem no espaço geográfico são aqueles representados por coordenadas geográficas (x,y). 
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Outra vantagem é a possibilidade de integração deste sistema com o sistema de 

supervisão (SCADA), haja vista que dessa forma o operador da rede elétrica poderá ter a 

certeza em tempo real da condição dos elementos da rede, o que facilita a tomada de decisão 

do mesmo. O uso do SIG como utensílio de suporte à decisão torna-se evidente ao considerar-

se sua capacidade de integração de dados e múltiplas alternativas de apresentação das 

informações aos usuários, o que potencializa a capacidade de abstração e simulação de 

resultados. 

Nesse contexto, introduz-se, neste capítulo, a análise espacial de dados geográficos 

com foco na análise espacial de áreas. Tal ferramenta é comumente utilizada em várias áreas 

do conhecimento como: epidemiologia, criminologia, geologia, agronomia, ecologia, etc. 

Busca-se levar em conta o lugar onde ocorre o fenômeno sob estudo. Neste trabalho, enfatiza-

se a análise espacial de áreas as quais serão utilizadas para incorporar o espaço na análise das 

sub-regiões, onde seria mais propicia a migração para esta nova modalidade tarifária, que é a 

tarifa branca. Com esta análise espacial, as concessionárias de distribuição de energia elétrica 

poderão priorizar investimentos futuros de reforços de subestações e linhas de distribuição em 

regiões com menor probabilidade de migração para esta nova tarifa de forma a otimizar os 

investimentos no SDEE das concessionárias. 

Conforme Druck et al. (2004), a ênfase da análise espacial é de mensurar 

propriedades e relacionamentos, levando em conta a localização espacial do fenômeno em 

estudo de forma explícita. A análise espacial é composta por um conjunto de ferramentas, 

muitas delas já implementadas nos SIGs para explorar e modelar processos que se expressam 

através de uma distribuição no espaço. Tais processos são denominados fenômenos 

geográficos. 

A ênfase da análise espacial é mensurar propriedades e relacionamentos, levando em 

conta a localização espacial do fenômeno em estudo de forma explicita, ou em linhas gerais a 

ideia fundamental é incorporar o espaço a análise que se deseja fazer. No caso do problema 

em questão no estudo é saber quais as sub-regiões com maior e menor probabilidade de 

ocorrer a migração para esta nova modalidade tarifária, o que é ainda algo pouco difundido na 

literatura, onde as análises sobre o problema em questão se limitam aos impactos gerais do 

problema. 
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5.2 TIPOS DE DADOS EM ANÁLISE ESPACIAL 

Os problemas em análise espacial consideram três tipos de dados, conforme 

descrição a seguir: 

� Eventos ou padrões pontuais: fenômenos expressos por ocorrências identificadas 

como pontos localizados no espaço, denominados processos pontuais. Exemplos: 

localização de crimes, ocorrência de doenças e localização de espécies vegetais. 

� Superfícies contínuas: estimadas a partir de um conjunto de amostras de campo que 

podem estar regularmente ou irregularmente distribuídas. Esses dados são 

comumente resultantes de levantamentos de recursos naturais representados, por 

exemplo, em mapas geológicos, topográficos e ecológicos. 

� Áreas com contagens e taxas agregadas: tratam-se de dados associados a 

levantamentos populacionais como censos demográficos e estatísticas de saúde que 

se referem a indivíduos localizados em pontos específicos no espaço. No entanto, por 

razões de confidencialidade, tais dados são agregados em unidades de análise, 

delimitadas por polígonos fechados tais como: setores censitários2, município, etc. 

Neste trabalho, os dados de consumidores com potencial para migração para a tarifa 

branca são caracterizados via análise espacial com taxas agregadas por áreas. No caso de 

análise espacial de áreas, os dados são em grande parte, oriundos de levantamentos 

populacionais tais como censos, estatísticas de saúde e cadastramento de imóveis. Estas áreas 

são usualmente delimitadas por polígonos fechados onde se supõe haver homogeneidade 

interna, ou seja, mudanças importantes só ocorrem nos limites, segundo Druck et al. (2004). 

5.3 REPRESENTAÇÃO COMPUTACIONAL DE DADOS GEOGRÁFICOS 

Conforme Druck et al. (2004) o SIG é um software que realiza o tratamento 

computacional dos dados geográficos e armazena a geometria e os atributos dos dados 

georreferenciados que estão localizados na superfície terrestre e que são representados em 

uma projeção cartográfica, por exemplo, a Universal Transversa de Mercator (UTM). Os 

principais componentes que constituem um SIG se relacionam de forma hierárquica. No nível 

mais próximo do usuário, a interface define como o sistema é operado e controlado. No nível 

                                                 
2O setor censitário é a menor unidade territorial das cidades, um polígono com limites físicos identificáveis e 
com dimensão adequada para levantamento das informações do censo demográfico (IBGE, 2010). 
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intermediário, o SIG possui ferramentas de processamentos de dados espaciais (entrada, 

edição, análise, visualização e saída). 

A organização de banco de dados geográfico mais comum é georrelacional. Nesse 

banco de dados, os atributos descritivos de cada objeto são organizados em tabelas cujas 

linhas e colunas correspondem aos dados e aos nomes dos atributos, respectivamente. Cada 

linha da tabela contém valores associados a um evento ou objeto geográfico. Tais objetos 

possuem um identificador único que possibilita uma ligação lógica entre os atributos dos 

objetos e suas representações geométricas. 

Conforme Druck et al. (2004), as representações geométricas utilizadas incluem as 

seguintes alternativas: 

� Pontos 2D: é um par ordenado (x,y) que indica o local de ocorrência de um evento. 

� Polígonos: é um conjunto de pares ordenados {(x,y)} de coordenadas espaciais, 

sendo o último ponto idêntico ao primeiro, formando uma região fechada no plano. 

� Amostras: consistem de pares ordenados {(x,y,z)} onde z indica o valor do fenômeno 

estudado na localização indicada pelas coordenadas espaciais (x,y). 

� Grade Regular: é uma matriz onde cada elemento está associado a um valor 

numérico. 

� Imagem: é uma matriz onde cada elemento está associado a um valor inteiro (entre as 

faixas entre 0 e 255 no padrão RGB3). 

5.4 CONCEITOS BÁSICOS DE ANÁLISE ESPACIAL GEOGRÁFICA 

5.4.1  Dependência espacial 

Segundo Faria (2016, p. 47), um conceito muito importante na compreensão dos 

fenômenos espaciais é a dependência espacial, onde o mesmo cita que todas as coisas são 

parecidas, mas coisas mais próximas se parecem mais que coisas mais distantes. A 

dependência espacial está presente em todas as direções e fica mais fraca à medida que 

aumenta a dispersão na localização dos dados. Por exemplo, casos de exclusão/inclusão social 

em uma determinada região da cidade, é mais provável que regiões próximas também tenham 

altos índices de exclusão/inclusão social. 

                                                 
3Sistema de cores aditivas denominada escala RGB – red, green, blue. 
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No caso do problema da possível migração de consumidores para a tarifa branca, não 

pode-se deixar de destacar a comunicação entre as pessoas que residem em uma determinada 

região que tenha maior chance de migrar para a tarifa branca. Esse pode ser um fator que pode 

influenciar a decisão das pessoas em migrar ou não para esta nova modalidade tarifária. 

Ressalta-se que esse ponto é levantado como uma hipótese, ou seja, não está comprovado que 

consumidores próximos uns dos outros têm maior ou menor chance de migrar para a tarifa 

branca. 

5.4.2  Análise exploratória 

Uma etapa fundamental da análise exploratória de áreas consiste na identificação da 

estrutura de correlação espacial que melhor descreva os dados. O resultado da correlação 

depende fundamentalmente da definição da vizinhança adotada. 

Conforme Faria (2016, p. 67), a identificação do grau de dependência entre duas 

variáveis é uma importante ferramenta para auxílio à formulação de hipóteses sobre a 

dependência espacial no fenômeno sob estudo e o estabelecimento de relações de causa e 

efeito. O grau de correlação global entre duas variáveis pode ser estimado via coeficientes 

numéricos que indicam se há relação entre ambas variáveis, qual a intensidade e a 

significância desta relação. 

5.4.2.1 Coeficiente de Correlação de Spearman FG 
O coeficiente de correlação de Spearman HI é uma alternativa para determinar a 

relação entre duas variáveis. Baseia-se na ordenação ou ranking dos valores das duas 

variáveis. O cálculo de HI é feito via organização dos valores das duas variáveis em ordem 

crescente (ou decrescente), substituindo cada valor original da série de dados por um número 

inteiro positivo que representa a posição hierárquica ou ordinal do valor original na série de 

dados. O valor desse coeficiente de correlação é calculado via equação (4): 

HI = 1 − 6∑�C�(� + 1)(� − 1) (4) 

onde n é o número de unidades de observação, ou o número de amostras e �C é o quadrado da 

diferença entre a posição ordinal ou ranking do valor das duas variáveis sob análise em uma 

mesma unidade geográfica. 
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Os coeficientes de correlação de Spearman variam entre −1 e 1. Quando rK = −1, 

diz-se que há correlação negativa perfeita entre duas variáveis; nesse caso, à medida que 

aumenta o valor de uma delas, o valor da outra decresce na mesma proporção; são 

inversamente proporcionais. Quando rK = 1 há uma correlação positiva perfeita entre as 

variáveis que são diretamente proporcionais. Na Tabela 9 agrupam-se os intervalos do 

coeficiente de correlação em sete categorias a fim de atribuir uma intensidade à correlação. 

Tabela 9 – Intervalos do coeficiente de correlação e magnitude da correlação. 

Intervalos do Coeficiente de 

Correlação de Spearman FG Magnitude da Correlação 0	 < 	 HI < 	0,3 Fracamente positiva 0,3	 < 	 HI < 	0,8 Moderadamente positiva 0,8	 < 	 HI < 	1,0 Altamente positiva −0,3	 < 	 HI < 	0 Fracamente negativa −0,8	 < 	 HI <	−0,3 Moderadamente negativa −1,0	 < 	 HI <	−	0,8 Altamente negativa HI 	= 0 Não há correlação 

Fonte: (FARIA, 2016, p. 69). 

Segundo Ferreira (2014, p. 104), o coeficiente de Spearman permite identificar em 

um conjunto de variáveis aquelas que estão mais associadas entre si. 

Conforme Faria (2016, p. 68), o coeficiente de Spearman ou coeficiente de 

correlação ordinal não é sensível a assimetrias na distribuição nem a presença de outliers, não 

exigindo que os dados venham de populações com distribuição normal e permite identificar 

em um conjunto de variáveis aquelas que estão mais associadas entre si. 

5.4.2.2 Técnicas de corte da variável para classificação 

Existem diversas formas gráficas de representação da distribuição de frequência de 

dados, as quais são chamadas de classes. As classes podem ser dispostas em um diagrama de 

barras verticais (histograma de frequência) ou utilizadas para construção de mapas temáticos 

no qual se diferencia cada classe pela coloração. 

Conforme Faria (2016, p. 69), qualquer processo de classificação é parcialmente 

arbitrário, principalmente no que se refere à escolha do número ideal de classes segundo o 

qual a série completa dos dados originais será segmentada. A quantidade de classes e o valor 

da amplitude dos intervalos das respectivas classes dependem da técnica utilizada para a 
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classificação da série de dados da variável em estudo. A técnica de Sturges, por exemplo, uma 

das mais comuns em estatística, fornece o número de classes k a partir do critério de 

intervalos iguais para todas as classes. Há vários outros critérios para definição das classes 

como: intervalos iguais, quantis, quebras naturais na distribuição dos dados da variável, 

intervalos de desvio padrão, etc. 

Para construção das legendas dos mapas temáticos deste trabalho, optou-se pelo 

critério de quebra natural na distribuição dos dados. 

5.5 ANÁLISE ESPACIAL DE DADOS AGREGADOS POR ÁREAS 

Na análise espacial de dados agregados por áreas as variáveis são associadas a um 

determinado polígono, como é o caso de dados do IBGE, onde são fornecidas informações 

socioeconômicas por setor censitário. O setor censitário é a menor uma unidade de área. O 

IBGE realiza o censo demográfico a cada 10 anos. Em cada unidade de área são atribuídos 

valores sendo que não há localização exata dessas informações socioeconômicas. Dessa forma 

para cada setor censitário, existem centenas de variáveis socioeconômicas tais como: renda 

média, número de indivíduos alfabetizados, número de pessoas atendidas por serviços básicos 

de água tratada e coleta de lixo, etc. 

Conforme Druck et al. (2004), a forma usual de apresentação de dados agregados por 

áreas é o uso de mapas coloridos com o padrão espacial do fenômeno observado como 

exemplo, a Figura 55, que mostra a distribuição espacial do IDH para o Estado de São Paulo, 

para os dados censo demográficos do ano de 1991. 

Figura 55 – Distribuição espacial do IDH para o Estado de São Paulo em 1991. 

 
Fonte: (DRUCK et al., 2004). 
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Na análise espacial por áreas, os dados são majoritariamente oriundos de 

levantamentos populacionais tais como os censos demográficos do IBGE. Supõe-se que há 

homogeneidade interna, isto é, mudanças importantes somente ocorrem nas fronteiras. Sabe-

se que nem sempre tal premissa se cumpre. As unidades de levantamento são definidas 

frequentemente por critérios políticos ou operacionais e não há qualquer garantia de que a 

distribuição do evento seja homogênea no interior das unidades ou das áreas em estudo. 

A forma usual de apresentação de dados agregados por áreas é o uso de mapas 

coloridos denominados mapas temáticos que contêm o padrão espacial do fenômeno em 

estudo, como o exemplo da Figura 55. Além da visualização em mapas, é possível analisar os 

dados espaciais agregados e responder a perguntas como: o padrão observado é aleatório ou 

apresenta agregação definida? Há agrupamentos de áreas com padrões diferenciados dentro da 

região sob análise? 

5.5.1  Modelos geograficamente ponderados 

Os modelos geograficamente ponderados ou Geographically Weighted Models 

(GWMs) representam uma família de modelos ponderados localmente, que visam explorar a 

heterogeneidade espacial presente nos dados. Entre esses modelos há a regressão espacial 

geograficamente ponderada ou Geographically Weighted Regression (GWR). Baseia-se no 

ajuste de um modelo de regressão a cada ponto observado localizado na coordenada 

geográfica �. As demais observações são ponderadas como função da distância a esse ponto. 

A matriz de ponderação ?(�), o tipo de distância adotada, a função de ponderação 

(ou função de kernel) e a largura de banda N são aspectos cruciais que influem no 

desempenho do GWR. Esses aspectos serão abordados com mais detalhes nas seções 

subsequentes. 

5.5.1.1 Matriz de ponderação ou matriz de proximidade espacial 

A construção da matriz de ponderação ?(�) é uma das etapas de maior relevância 

para o GWR. Ela representa a dependência espacial dos dados. A matriz de ponderação ?(�) 
é uma matriz diagonal onde é o número de amostras ou de observações denotando a 

ponderação geográfica associada a cada ponto de observação localizado na coordenada do 

plano bidimensional, ou da superfície considerada. 
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Segundo Faria (2016, p. 67), as técnicas de análise espacial são empregadas 

majoritariamente em problemas relacionados à epidemiologia, ecologia, levantamento de 

recursos naturais, agricultura, etc. Nessas áreas de estudo, em geral, é válida a primeira lei de 

Tobler da geografia, cuja consequência é que a dependência espacial está presente em todas as 

direções e torna-se mais fraca à medida que se aumenta a dispersão na localização dos dados. 

Para esse estudo, a matriz de ponderação considerada, leva em conta o fato de que áreas 

próximas exercem maior influência do que áreas mais distantes, conforme Tobler (1970). 

Conforme Lu et al. (2014), existem um conjunto de funções de kernel comumente 

usadas para o cálculo de regressões geograficamente ponderadas, como é mostrado na Tabela 

10. O ajuste da ponderação local O�P é calculado através de uma função de ponderação ou 

função de kernel baseada nas proximidades entre o ponto observado � e todos os outros Q-
ésimos pontos em torno dele. 

Neste trabalho emprega-se uma função de kernel Gaussiano para determinação dos 

elementos O�P da matriz de ponderação ?(�) a qual é definida na equação (5) em sua forma 

contínua usual: 

O�P = =RS	 TUVWCXWY 
(5) 

sendo N o raio de influência ou largura de banda (bandwidth) e ��P a distância entre a 

observação � localizada na coordenada s e o j-ésimo ponto. 

Tabela 10 – Exemplos de funções de Kernel para o cálculo de regressões espaciais. 

Função de Ponderação Ajuste de Ponderação 

Modelo Global O�P = 1 

Gaussiano O�P = =RS	 TUVWCXWY 

Exponencial O�P = =ZS	|TUV|X \
 

Box-car O�P = ]1							�=		^��P^ < N,0				�;�H�	_�H<�		 
Bi-quadrada 

 
O�P = `(1 − ��PCNC )C							�=		^��P^ < N	0																				�;�H�	_�H<�		 

Tri-cubo O�P = `(1 − ��PCNC )C							�=		^��P^ < N	0																				�;�H�	_�H<�		 
Fonte: (LU et al., 2014). 
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� Tipo de Distância: seja ��P a distância entre os centroides da subárea alvo � e de cada uma 

das demais subáreas Q. A partir de (5), observa-se que à medida que se aumenta ��P, a 

ponderação O�P decai de valor. Neste estudo adota-se a distância Euclidiana definida em 

(6): 

�ab = (c |A� − d�|C
efE )E Cg  (6) 

onde �ab é a distância entre h = (AE, AC) e i = (dE, dC) ∈ ℝC, pontos localizados no plano 

bidimensional. 

� Largura de Banda da Função de Kernel: O tamanho do espectro de varredura é controlado 

via parâmetro largura de banda N da função de kernel cujo valor decai com aumento da 

distância ��P. Dessa forma, áreas vizinhas mais próximas exercem maior influência do que 

áreas vizinhas mais distantes. 

Nas Figuras 56 (a), (b), (c), (d), (e) e (f) são mostrados gráficos com os ajustes de 

ponderação de kernel, para uma largura de banda N = 1000. Como é possível observar, nota-

se que existem distinções entre as funções de ponderação e, como já foi explanado, neste 

trabalho utilizou-se o tipo kernel Gaussiano. 

A largura de banda pode ser especificada como uma distância fixa ou como um 

número fixo de subáreas vizinhas mais próximas que reflete o tamanho da amostra local – 

distância adaptativa. Distâncias fixas são adequadas para cidades cujas subáreas têm áreas 

semelhantes (grade regular) enquanto que a distância adaptativa é adequada para o caso 

contrário. 
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Figura 56 – Gráficos das funções de ponderação de Kernel com a largura de banda b igual a 
1000. (a) Modelo Global; (b) Gaussiano; (c) Exponencial; (d) Bi-quadrada; (e) Tri-cubo e (f) 
Box-car. 

 
                         (a)                                                (b) 

 
                                        (c)                                                (d) 

 
               (e)                                            (f) 

Fonte: (LU et al., 2014). 

Conforme Lu et al. (2014), a largura de banda adaptativa assegura informação local 

suficiente e constante para cada ponto de calibração local – centroide das subáreas. Neste 

trabalho, a largura de banda é definida com base na distância adaptativa, pois a cidade em 

análise possui grade irregular de subáreas. 
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5.5.1.2 Resumo estatístico geograficamente ponderado 

Neste estudo de caso implementa-se uma regressão GW, sendo as Taxas de Migração 

para a Tarifa Branca (TMTB18) e (TMTB19), as variáveis dependentes e as variáveis Renda 

(REN), Chefes de Família Alfabetizados (ALF), Número de Moradores (MOR) e Domicílios 

Particulares com 3 Banheiros de Uso Exclusivo (WC) as variáveis independentes ou 

explicativas. Todavia, antes de implementá-lo, conforme Gollini et al. (2015), é preciso 

realizar um resumo estatístico geograficamente ponderado ou GW o qual é considerado como 

um precursor vital que antecede a aplicação de um modelo GW. Nesse contexto, na Tabela 11 

apresentam-se as variáveis dependentes e independentes utilizadas no estudo. 

Tabela 11 – Descrições das variáveis analisadas por subáreas. 

Variáveis Siglas Descrições 

V
ar

iá
ve

is
 I

nd
ep

en
de

nt
es

 

Renda REN 

Rendimento médio mensal dos 
chefes de família por domicílios 
particulares (com e sem 
rendimento) 

Alfabetizados ALF Chefes de família alfabetizados 

Número de Moradores MOR 
População residente em 
domicílios particulares 

Residências com 03 
Banheiros 

WC 
Domicílios particulares com 03 
banheiros de uso exclusivo dos 
moradores 

V
ar

iá
ve

is
 

D
ep

en
de

nt
es

 Taxa de Migração para Tarifa 
Branca 2018 

TMTB18 

Razão entre o número de UCs 
com consumo a partir de 320 
kWh e o número total de UCs 
por subárea 

Taxa de Migração para Tarifa 
Branca 2019 

TMTB19 

Razão entre o número de UCs 
com consumo a partir de 250 
kWh e o número total de UCs 
por subárea 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Sejam os atributos ou variáveis z e y em uma subárea qualquer � onde w/o são 

elementos da matriz de ponderação	W(s). As expressões (7)–(10) são métricas para análise 

estatística geograficamente ponderada. São elas: média GW, desvio padrão GW, coeficiente 

de correlação de Pearson GW e covariância GW, respectivamente. 

O desvio padrão em (8) ressalta subáreas com alta variabilidade para uma dada 

variável as quais podem ser exploradas via regressão GW, por exemplo. A correlação GW em 

(9) apresenta uma avaliação preliminar da relação não estacionária entre a variável 

dependente (variável de estudo) e a variável independente (ou variável explicativa) de uma 

regressão GW. 



88 
 

q(r�) = ∑ O�PrPePfE∑ O�PePfE  (7) 

�(r�) = s∑ O�P trP − q(r�)uCePfE ∑ O�PePfE  (8) 

v(r�, d�) = wxr�,d�y�(r�)�(d�) (9) 

w(r� , d�) = ∑ O�P ztrP − q(r�)u tdP − q(d�)u{ePfE ∑ O�PePfE  (10) 

5.5.1.3 Critério de Informação de Akaike (Akaike’s Information Criterion – AIC) 

A escolha do modelo apropriado, do ponto de vista estatístico, é um tópico 

importante na análise de dados. Busca-se o modelo mais parcimonioso, isto é, o modelo que 

envolva o mínimo de parâmetros possíveis a serem estimados e que explique bem o 

comportamento da variável resposta. Pretende-se responder a seguinte pergunta ao utilizar 

esse critério: Por que foram escolhidas essas variáveis independentes (ou explicativas)? 

Diversos critérios para seleção de modelos são apresentados na literatura. Dentre os 

critérios para seleção de modelos, os critérios baseados no máximo da função de 

verossimilhança (MFV) são os mais utilizados, com maior ênfase o Teste da Razão de 

Verossimilhança (TRV), o Critério de Informação de Akaike (AIC) e o Critério Bayesiano de 

Schwarz (BIC). 

Neste trabalho foi utilizado o AIC (Akaike’s Information Criterion), parâmetro para 

comparação entre modelos. Resumidamente ele é a soma ponderada da função de 

verossimilhança do modelo e do número de coeficientes ajustados. Melhores modelos têm 

menores valores de AIC, conforme Bivand et al. (2008, p. 282). 

5.6  MODELO DE REGRESSÃO 

Conforme Faria (2016, p. 92), o modelo de regressão estabelece relação estatística 

entre o fenômeno sob estudo e as variáveis independentes que exercem influência sobre o 

mesmo. Por exemplo, através de um modelo de regressão pode-se identificar que há relação 
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entre a criminalidade e a falta de saneamento básico nos domicílios de uma cidade; todavia, o 

modelo de regressão não explica os mecanismos que ligam essas variáveis. 

O modelo de regressão estabelece um relacionamento linear entre variáveis 

dependentes e independentes conforme (11): 

d = |} +c|�A�~
�fE + �	, (11) 

5.6.1  Regressão geograficamente ponderada 

A GWR é uma técnica de regressão não estacionária que modela relacionamentos 

espacialmente variáveis. Comparado com uma regressão básica global, os coeficientes GWR 

são funções da localização espacial � e tem modelo padrão descrito conforme (12): 

i(�) = |(�)h + � (12) 

onde Y(s) é a variável aleatória dependente (ou variável de estudo) representando o processo 

na localização �; X são as variáveis independentes (ou variáveis explicativas) no ponto �; � é o 

erro aleatório em � e β(s) são os parâmetros ou coeficientes estimados das variáveis 

independentes X em s. Os parâmetros β(s) do modelo são estimados via mínimos quadrados 

para o caso não espacial conforme (13): 

| = (h�h)SEh�i (13) 

A expressão (13) pode ser generalizada usando um método de ajuste local conforme 

consta em (14): 

|(�) = (h�?(�)h)SEh�?(�)i (14) 

Por fim, esboça-se Y(s) via mapas temáticos que apresentam o resultado da regressão 

geograficamente ponderada – GWR. 

5.6.2  Mapa de probabilidade de migração para a tarifa branca 

Nesta seção, detalham-se os passos para obtenção dos mapas de probabilidade da 

localização das subáreas onde há quantidade massiva de consumidores residenciais candidatos 

a adoção da nova opção tarifária via regressão espacial geograficamente ponderada – GWR, 

mediante equação (12), como está mostrado na Figura 57. 
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Figura 57 – Fluxograma do modelo para geração do mapa de probabilidade real de 
localização das subáreas onde será mais propícia a migração para a tarifa branca. 

 
Fonte: Elaboração pelo próprio autor. 
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� Passo 1: Nesta etapa é feito um estudo das curvas de carga características por faixa de 

consumo da classe residencial, relativo à concessionária na qual está sendo feita análise. 

Associado a análise anterior, é feito em paralelo com o Relatório de Pesquisa de Posses e 

Hábitos da concessionária em questão, que retrata a forma geral como é distribuída a 

utilização dos equipamentos elétricos da classe residencial. 

� Passo 2: Cálculo da estimativa de curva de carga por faixa de consumo da classe 

residencial, com base na metodologia de Francisquini et al. (2006), via equação (3). 

� Passo 3: Nesta etapa calcula-se o trade-off, o qual seria a redução, em termos financeiros 

na fatura, ao migrar para a tarifa branca, bem como o esforços dispendidos para obter uma 

economia de 10% na conta de energia elétrica, frente ao valor que seria na fatura 

convencional. 

� Passo 4: Neste ponto realiza-se uma verificação se o consumo considerado é maior ou 

igual a i	kWh/mês, sendo que i é o valor de consumo a partir do qual, percebe-se uma 

economia razoável, em termos de valor em reais, frente ao valor que se pagaria caso não 

migrasse. 

� Passo 5: Se Consumo ≥ i	kWh/mês então calcula-se ����/, conforme equação (1). 

� Passo 6: Após a realização do passo anterior, é realizado o resumo estatístico 

geograficamente ponderado com o intuito de verificar a não estacionaridade do fenômeno 

observado, mediante equações (7)–(10). 

� Passo 7: Este passo é executado, caso o passo 6 não seja satisfeito e é realizada a regressão 

global, conforme equação (11). 

� Passo 8: Nesta etapa, ao realizar o Passo 6 determina-se os elementos O�P da matriz de 

ponderação ?(�) que é definida na equação (5). 

� Passo 9: Calcula-se	|(�); parâmetros ou coeficientes estimados das variáveis 

independentes X em �, conforme equação (14). 

� Passo 10: Nesta etapa é calculado i(�) que é a variável aleatória dependente (ou variável 

de estudo) representando o processo na localização �, conforme equação (12). 

� Passo 11: Esboça-se o gráfico do mapa de probabilidade da migração de consumidores 

residenciais para a tarifa branca armazenado em i(�). 
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5.7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo destacaram-se os principais conceitos da análise espacial de dados 

geográficos. Deu-se ênfase à análise espacial de áreas e alguns exemplos de estudos onde 

foram analisados dados socioeconômicos no Estado de São Paulo, bem como técnicas de 

cálculo de indicadores para mensurar a dependência espacial e que podem ser empregadas 

para modelar espacialmente as sub-regiões que serão mais propícias para explicar algum 

fenômeno na área geográfica, como a análise de quais sub-regiões de um município serão 

mais propícias à migração para a tarifa branca. Também foi explorado alguns conceitos da 

regressão geograficamente ponderada, bem como o resumo estatístico geograficamente 

ponderado, sendo este último uma etapa crucial para que seja validada a análise. Por fim, 

mostrou-se um fluxograma na Figura 57 onde são detalhados os passos para gerar os mapas 

de probabilidade para a migração para a tarifa branca. 

No próximo capítulo apresentam-se os resultados do resumo estatístico 

geograficamente ponderado, mapas de probabilidades de migração para tarifa branca para o 

município em estudo, bem como a validação da metodologia utilizada e com comparações 

com uma pesquisa de posses e hábitos realizada em 2013. 
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6 ESTIMAÇÃO ESPACIAL DA MIGRAÇÃO DE CONSUMIDORES 

RESIDENCIAIS PARA A TARIFA BRANCA 

6.1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

De posse de todo o detalhamento do resumo teórico estatístico, da estimativa de 

economia que se teria para os consumidores da classe residencial ao migrar para a tarifa 

branca, mediante algumas mudanças de hábitos de consumo foi possível constatar reduções na 

fatura de energia elétrica. Neste capítulo serão mostrados pontos que justificam enquadrar a 

não estacionaridade desse fenômeno da migração para a tarifa branca, e por fim a estimativa 

espacial da migração para a tarifa branca no município em estudo, via GWR. 

6.1.1  Resultados do resumo estatístico geograficamente ponderado 

Nas figuras seguintes serão mostrados os resultados do resumo estatístico 

geograficamente ponderado ou GW, o qual é considerado um precursor vital que antecede a 

aplicação de um modelo GW, a partir das variáveis mostradas na Tabela 11, conforme já 

mencionado no item 5.5.1.2. 

Nas Figuras 58 (a) e (b), apresentam-se, respectivamente, o desvio padrão para as 

variáveis dependentes TMTB18 e TMTB19. 

Figura 58 – Desvio padrão para as variáveis dependentes. (a) TMTB18 e (b) TMTB19. 

 
         (a)                  (b) 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Seguem algumas inferências feitas a partir das Figuras 58 (a) e (b): 

� há alta variabilidade da TMTB18 – Figura 58 (a) – nas regiões nordeste e leste do 

município; 
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� há alta variabilidade da TMTB19 – Figura 58 (b) – nas regiões nordeste e leste do 

município. 

Nas Figuras 59 (a), (b), (c) e (d) apresentam-se, respectivamente, o coeficiente de 

correlação de Pearson GW entre a variável dependente TMTB18 e as variáveis independentes 

REN, WC, MOR e ALF. 

Figura 59 – Coeficiente de correlação de Pearson GW entre variáveis. (a) TMTB18 e REN; 
(b) TMTB18 e WC; (c) TMTB18 e MOR e (d) TMTB18 e ALF. 

 
         (a)                  (b) 

 
         (c)                  (d) 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

Seguem algumas inferências que podem ser construídas a partir das Figuras 59 (a), 

(b), (c) e (d): 

� há relação não estacionária entre TMTB18 e a REN – Figura 59 (a) – com coeficiente 

de correlação de Pearson GW altamente positiva nas regiões central e leste do 

município; 
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� há relação não estacionária entre TMTB18 e a WC – Figura 59 (b) – com coeficiente 

de correlação de Pearson GW altamente positiva nas regiões central e oeste do 

município; 

� há relação não estacionária entre TMTB18 e o MOR – Figura 59 (c) – com 

coeficiente de correlação de Pearson GW baixa na maioria dos setores; 

� há relação não estacionária entre TMTB18 e a ALF – Figura 59 (d) – com coeficiente 

de correlação de Pearson GW moderada positiva na maioria dos setores, em especial 

nas regiões central e sudoeste. 

Nas Figuras 60 (a), (b), (c) e (d) apresentam-se, respectivamente, o coeficiente de 

correlação de Pearson GW entre a variável dependente TMTB19 e as variáveis independentes 

REN, WC, MOR e ALF. 

Seguem algumas inferências obtidas a partir das Figuras 60 (a), (b), (c) e (d): 

� há relação não estacionária entre TMTB19 e a REN – Figura 60 (a) – com coeficiente 

de correlação de Pearson GW altamente positiva nas regiões central e leste do 

município; 

� há relação não estacionária entre TMTB19 e a WC – Figura 60 (b) – com coeficiente 

de correlação de Pearson GW altamente positiva na região oeste do município; 

Figura 60 – Coeficiente de correlação de Pearson GW entre variáveis. (a) TMTB19 e REN; 
(b) TMTB19 e WC; (c) TMTB19 e MOR e (d) TMTB19 e ALF. 

 
         (a)                  (b) 
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         (c)                  (d) 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

� há relação não estacionária entre TMTB19 e o MOR – Figura 60 (c) – com 

coeficiente de correlação de Pearson GW baixa na maioria dos setores; 

� há relação não estacionária entre TMTB19 e a ALF – Figura 60 (d) – com coeficiente 

de correlação de Pearson GW moderada positiva na maioria dos setores. 

A partir da função bw.gwr() da biblioteca GWmodel encontra-se uma largura de 

banda b para uma determinada regressão geograficamente ponderada ao otimizar uma função 

selecionada. Para a validação cruzada, esta função calcula o erro quadrático médio de 

predição para as regressões geograficamente ponderadas, escolhendo a largura de banda que 

minimiza essa quantidade. 

Para execução do resumo estatístico GW e na sequência os mapas de probabilidade 

via GWR utilizou-se a função de kernel Gaussiano conforme equação (5) com largura de 

banda adaptativa N = 19 subáreas vizinhas. 

6.1.2  Resultados do critério de informação de Akaike (Akaike’s Information Criterion – 

AIC) 

Nas figuras seguintes serão mostrados os resultados de um parâmetro importante 

para comparação entre modelos, que foi critério de informação de Akaike, o qual é utilizado 

para auxiliar na escolha do modelo mais parcimonioso, conforme já detalhado no item 4.4.1.3. 

Na Figura 61 são mostradas as dez possibilidades de regressões com a variável 

dependente TMTB18, com diferentes combinações de variáveis independentes para verificar 

qual delas possui mínimo AIC, que são a REN, ALF, MOR e WC. 
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Figura 61 – Seleção do modelo GWR para diferentes variáveis para TMTB18. 

 
Fonte: Elaboração pelo próprio autor. 

Na Figura 62 é mostrado o gráfico com os valores do AIC para cada uma das 

combinações mostradas na Figura 61 e a conclusão é de que a partir da combinação 4, os 

valores de AIC estão próximos, porém utilizou-se neste trabalho a combinação de número 10, 

que são as variáveis mais relacionadas ao problema e que minimizam o AIC. 

Na Figura 63 são mostradas as dez possibilidades de regressões com a variável 

TMTB19, com diferentes combinações de variáveis independentes para verificar qual delas 

possui mínimo AIC, que são a REN, ALF, MOR e WC. 

Na Figura 64 mostra-se o gráfico com os valores do AIC para cada uma das 

combinações mostradas na Figura 63 e a conclusão é que a combinação de número 10 é 

aquela que engloba todas as variáveis independentes (REN, ALF, MOR e WC) e que 

minimizam o AIC. 

Dessa forma, constata-se que tanto para a TMTB18 como para a TMTB19, a 

combinação que possui menor AIC é a combinação de número 10 que contém as variáveis 

mais relacionadas ao problema e que minimizam o AIC. 

 

 

 

 

 

 

R1: TMTB18 ~ MOR 
R2: TMTB18 ~ ALF 
R3: TMTB18 ~ WC 
R4: TMTB18 ~ REN 
R5: TMTB18 ~ REN + WC 
R6: TMTB18 ~ REN + ALF 
R7: TMTB18 ~ REN + MOR 
R8: TMTB18 ~ REN + MOR + WC 
R9: TMTB18 ~ REN + MOR + ALF 
R10: TMTB18 ~ REN + MOR + ALF + WC 



98 
 
Figura 62 – Especificação do modelo para encontrar um conjunto de variáveis independentes 

para executar a regressão GW para TMTB18. 

 
Fonte: Elaboração pelo próprio autor. 

Figura 63 – Seleção do modelo GWR para diferentes variáveis para TMTB19. 

 
Fonte: Elaboração pelo próprio autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1: TMTB19 ~ MOR 
R2: TMTB19 ~ ALF 
R3: TMTB19 ~ WC 
R4: TMTB19 ~ REN 
R5: TMTB19 ~ REN + WC 
R6: TMTB19 ~ REN + ALF 
R7: TMTB19 ~ REN + MOR 
R8: TMTB19 ~ REN + MOR + WC 
R9: TMTB19 ~ REN + MOR + ALF 
R10: TMTB19 ~ REN + MOR + ALF + WC 

R1: TMTB18 ~ MOR 
R2: TMTB18 ~ ALF 
R3: TMTB18 ~ WC 
R4: TMTB18 ~ REN 
R5: TMTB18 ~ REN + WC 
R6: TMTB18 ~ REN + ALF 
R7: TMTB18 ~ REN + MOR 
R8: TMTB18 ~ REN + MOR + WC 
R9: TMTB18 ~ REN + MOR + ALF 
R10: TMTB18 ~ REN + MOR + ALF + WC 
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Figura 64 – Especificação do modelo para encontrar um conjunto de variáveis independentes 
para executar a regressão GW para TMTB19. 

 
Fonte: Elaboração pelo próprio autor. 

6.1.3  Estimativa inicial dos mapas de probabilidade para migração para a tarifa 

branca 

Com base na economia adquirida a partir da migração para tarifa branca da faixa de 

consumidores com consumo entre 221 a 500 kWh/mês e no relatório de pesquisa e hábitos de 

Mato Grosso do Sul, ficou constatado que consumidores nesta faixa e acima dela possuem 

perfis com características de consumo comercial. Logo, esses consumidores são fortes 

candidatos a migrarem para a tarifa branca. 

Utilizou-se o valor limite mínimo de consumo (320 kWh/mês) da classe residencial 

do município em análise, uma vez que consumidores residenciais com consumo igual ou 

superior a esse patamar começam a ter maior economia, em termos absolutos, frente às faixas 

de consumo inferiores, ao aderirem à tarifa branca, que são os consumidores candidatos à 

migração e que estão presentes no numerador da equação (1), que é a expressão utilizada para 

o cálculo da TMTB. A TMTB é a variável dependente ou variável de estudo da regressão 

espacial. 

Nas Figuras 65 (a) e (b) estão mostrados os resultados da TMTB por subárea, que 

seriam as regiões com maior (ou menor) chance para a migração para a tarifa branca sobre o 

mapa do município em análise para os anos de 2018 e 2019. 

Observa-se na Figura 65 (a) que a TMTB em 2018 é maior nos setores censitários da 

porção leste da área urbana do município, onde estão concentrados bairros mais nobres do 

município em análise, uma vez que para o primeiro ano da implementação da tarifa branca 

R1: TMTB19 ~ MOR 
R2: TMTB19 ~ ALF 
R3: TMTB19 ~ WC 
R4: TMTB19 ~ REN 
R5: TMTB19 ~ REN + WC 
R6: TMTB19 ~ REN + ALF 
R7: TMTB19 ~ REN + MOR 
R8: TMTB19 ~ REN + MOR + WC 
R9: TMTB19 ~ REN + MOR + ALF 
R10: TMTB19 ~ REN + MOR + ALF + WC 
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são considerados os consumidores com consumo médio anual acima de 500 kWh/mês. Já para 

o ano de 2019, Figura 65 (b), as TMTBs estão mais espalhadas pela área urbana do município 

em análise, com taxas acima de 30% localizadas também na área leste da área urbana do 

município, que é a porção onde estão concentrados os bairros mais nobres. 

Figura 65 – Mapas de probabilidade com a taxa estimada inicial da migração de 
consumidores residenciais para a tarifa branca. (a) TMTB18 e (b) TMTB19. 

 
         (a)                  (b) 

Fonte: Elaboração pelo próprio autor. 

Outro motivo desse espalhamento das TMTBs é que a partir do ano de 2019, os 

consumidores com consumo médio anual entre 250 e 500 kWh já podem migrar para tarifa 

branca, exceto os consumidores da subclasse baixa renda, iluminação pública e modalidade 

pré-pagamento. 

Além de avaliar as variáveis visualmente e numericamente via mapas temáticos e via 

métricas da estatística descritiva, respectivamente, é importante avaliar também a análise 

exploratória entre as variáveis que estão descritas na Tabela 11. 

Entre as centenas de variáveis do censo demográfico as variáveis explicativas da 

Tabela 12 são aquelas que têm maior associação qualitativa com a possibilidade de migração 

de consumidores para tarifa branca. Quanto maior o consumo em kWh/mês dos 

consumidores, maior o desconto que pode ser dado na fatura de energia; logo, maior o 

incentivo para migração do referido consumidor para a tarifa branca. O consumo de energia 

está diretamente relacionado com as variáveis explicativas REN e WC. A variável explicativa 

ALF está relacionada com a maior possibilidade de o consumidor compreender a economia na 

fatura de energia que o mesmo pode aferir ao migrar para a tarifa branca. 
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Tabela 12 – Matriz simétrica de coeficientes globais de correlação de Spearman �� entre 
pares de variáveis. 

 TMTB18 TMTB19 REN WC ALF MOR 

TMTB18 1 0,91 0,43 0,46 0,04 -0,12 

TMTB19 0,91 1 0,46 0,49 0,05 -0,12 

REN 0,43 0,46 1 0,85 0,15 -0,16 

WC 0,46 0,49 0,85 1 0,33 0,13 

ALF 0,04 0,05 0,15 0,33 1 0,89 

MOR -0,12 -0,12 -0,16 0,13 0,89 1 

Fonte: Elaboração pelo próprio autor. 

Conforme discutido na seção 5.4.2.1, o coeficiente de correlação entre duas variáveis 

variam entre −1 e 1, isto é, um coeficiente de correlação positivo implica em uma relação 

diretamente proporcional entre as variáveis, um coeficiente negativo implica em uma relação 

inversamente proporcional entre elas. Na regressão global utiliza-se um único modelo para 

descrever todo o fenômeno espacial sob análise; no entanto, os relacionamentos entre as 

variáveis podem não ser espacialmente constantes. Observa-se que as variáveis da Tabela 12 

estão associadas às siglas que foram definidas na Tabela 11. 

Seguem algumas inferências a partir da análise dos dados da Tabela 12: 

� As variáveis TMTB18 e TMTB19 e REN possuem correlação positiva moderada de 

0,43 e 0,46, respectivamente. Logo, há um indício de que a expectativa que subáreas 

com maior renda (portanto maior retorno financeiro) tendam a ter mais consumidores 

que migrem para tarifa branca; portanto, maior TMTB. 

� As variáveis TMTB18 e TMTB19 e WC possuem correlação positiva moderada de 

0,46 e 0,49, respectivamente. Logo, há um indício de que a expectativa que subáreas 

com domicílios particulares permanentes com 03 banheiros de uso exclusivo dos 

moradores tendam a ter mais consumidores que migrem para tarifa branca; portanto, 

maior TMTB. 

� As variáveis TMTB18 e TMTB19 e ALF possuem correlação positiva fraca de 0,04 e 

0,05, respectivamente. Logo, há um indício de que seria menos provável a migração 

para a tarifa branca em subáreas com domicílios com pessoas responsáveis 

alfabetizadas em nível global considerando todas as subáreas em conjunto; portanto, 

menor TMTB. 
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� As variáveis TMTB18 e TMTB19 e MOR possuem correlação negativa fraca de -0,12 

e -0,12, respectivamente. Logo, há um indício de que seria menos provável a 

migração para a tarifa branca em subáreas com maior número de moradores nos 

domicílios em nível global considerando todas as subáreas em conjunto; portando, 

menor TMTB. 

Segundo Faria (2016, p. 113), a fraca correlação das variáveis em escala global não 

implica em fraca correlação a nível local. Ademais, podem existir variáveis que estejam 

fracamente correlacionadas à migração de consumidores para tarifa branca, mas que são 

importantes para melhor compreensão do problema do ponto de vista qualitativo e vice-versa. 

Também com intuito de avaliar as variáveis acima descritas de maneira global, foi possível 

realizar a regressão linear global entre as mesmas e analisou-se estimativa dos coeficientes da 

regressão a fim de se verificar quais as variáveis que possuem maior significância frente às 

demais, conforme constam nas Tabelas 13 e 14. 

Ao se analisar o resultado dos coeficientes estimados pela regressão linear global 

constata-se que a TMTB18 está positivamente relacionada com as variáveis independentes, 

exceto com a MOR e as variáveis com maior significância estatística são REN e WC. 

Ao se analisar o resultado dos coeficientes estimados pela regressão linear global 

constata-se que a TMTB19 está positivamente relacionada com as variáveis independentes, 

exceto com o MOR e as variáveis com maior significância estatística são REN e WC. 

Tabela 13 – Coeficientes estimados para as variáveis independentes (ou explicativas) do 
modelo linear global para TMTB18. 

Variáveis 
(Siglas) Coeficientes Desvio 

Padrão t-valor Pr (>|t|) 

REN 0,0009325 0,0001423 6,551 1,12e-10 

MOR -0,0061466 0,0023650 -2,599 0,009551 

WC 0,0404932 0,0107867 3,754 0,000189 

ALF 0,0133319 0,0079979 1,667 0,095989 

Fonte: Elaboração pelo próprio autor. 
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Tabela 14 – Coeficientes estimados para as variáveis independentes (ou explicativas) do 
modelo linear global para TMTB19. 

Variáveis 
(Siglas) 

Coeficientes 
Desvio 
Padrão 

t-valor Pr (>|t|) 

REN 0,0015762 0,0002771 5,688 1,91e-08 

MOR -0,0164147 0,0046046 -3,565 0,00039 

WC 0,1024618 0,0210019 4,879 1,33e-06 

ALF 0,0382843 0,0155720 2,459 0,01420 

Fonte: Elaboração pelo próprio autor. 

6.1.4  Estimativa dos mapas de probabilidade de migração para a tarifa branca via 

GWR 

A regressão geograficamente ponderada na expressão (12) é executada com uso das 

variáveis descritas na Tabela 11. Os coeficientes |(�) das variáveis independentes (ou 

explicativas) para cada subárea são encontrados conforme equação (14), ambas as equações já 

descritas detalhadamente no capítulo 5. 

As Tabelas 15 e 16 contêm métricas da estatística descritiva (valores mínimos e 

máximo, mediana e amplitude) dos coeficientes das variáveis independentes para as 

regressões GWR envolvendo as variáveis dependentes TMTB18 e TMTB19, respectivamente. 

A variação local dos coeficientes |(�) da GWR apresentados na coluna Amplitude 

(diferença entre os coeficientes máximo e mínimo para cada variável explicativa) das Tabelas 

15 e 16 é um indicativo de não estacionaridade. Isso demonstra a viabilidade da técnica para o 

presente estudo de caso. Caso não existisse essa variação, a GWR seria desinteressante para 

esta base de dados e um modelo mais simplificado (regressão global) poderia ser utilizado, 

conforme Bivand et al (2008). 

Tabela 15 – Coeficientes estimados |(�) para as variáveis independentes (ou explicativas) do 
modelo GWR para TMTB18. 

Variáveis 

(Siglas) 
Mínimo Mediana Máximo Amplitude 

REN -0,00156 0,00044 0,0035 0,00506 

MOR -0,03796 -0,00122 0,0176 0,05556 

WC -0,13760 0,01808 0,1243 0,26190 

ALF -0,07141 0,00282 0,1328 0,20421 

Fonte: Elaboração pelo próprio autor. 
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Tabela 16 – Coeficientes estimados |(�) para as variáveis independentes (ou explicativas) do 
modelo GWR para TMTB19. 

Variáveis 

(Siglas) 
Mínimo Mediana Máximo Amplitude 

REN -0,00521 0,00099 0,00580 0,01101 

MOR -0,05165 -0,00368 0,04050 0,09215 

WC -0,16720 0,06165 0,31290 0,48010 

ALF -0,17470 0,00950 0,19290 0,36760 

Fonte: Elaboração pelo próprio autor. 

Nas Figuras 66 (a), (b), (c) e (d) apresentam-se, respectivamente, os valores dos 

coeficientes locais entre a variável dependente TMTB18 e as variáveis independentes REN, 

WC, MOR e ALF para a regressão GWR. 

Figura 66 – Coeficientes locais das variáveis independentes da regressão GWR com variável 
dependente TMTB18. (a) REN; (b) WC; (c) MOR e (d) ALF. 

 
         (a)                  (b) 

 
         (c)                  (d) 

Fonte: Elaboração pelo próprio autor. 
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Seguem algumas inferências que podem ser feitas a partir das Figuras 66 (a), (b), (c) 

e (d): 

� há relação de não estacionaridade entre TMTB18 e a REN – Figura 66 (a) – o 

coeficiente local varia entre -0,0016 e 0,0035, com uma diferença de 0,0051, contra 

um coeficiente de regressão global de 0,0009, indicando a variação locacional dos 

coeficientes; 

� há relação de não estacionaridade entre TMTB18 e a WC – Figura 66 (b) – o 

coeficiente local varia entre -0,1376 e 0,1243, com uma diferença de 0,2619, contra 

um coeficiente de regressão global de 0,0405, indicando a variação locacional dos 

coeficientes; 

� há relação de não estacionaridade entre TMTB18 e a MOR – Figura 66 (c) – o 

coeficiente local varia entre -0,0379 e 0,0176, com uma diferença de 0,0556, contra 

um coeficiente de regressão global de -0,0062, indicando a variação locacional dos 

coeficientes; 

� há relação de não estacionaridade entre TMTB18 e a ALF – Figura 66 (d) – o 

coeficiente local varia entre -0,0714 e 0,1328, com uma diferença de 0,8469, contra 

um coeficiente global de 0,0133, indicando a variação locacional dos coeficientes. 

Nas Figuras 67 (a), (b), (c) e (d) apresentam-se, respectivamente, os valores dos 

coeficientes locais entre a variável dependente TMTB19 e as variáveis independentes REN, 

WC, MOR e ALF para a regressão espacial GWR. 

Figura 67 – Coeficientes locais das variáveis independentes da regressão GWR com variável 
dependente TMTB19. (a) REN; (b) WC; (c) MOR e (d) ALF. 

 
         (a)                  (b) 
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         (c)                  (d) 

Fonte: Elaboração pelo próprio autor. 

Seguem algumas inferências que podem ser feitas a partir das Figuras 67 (a), (b), (c) 

e (d): 

� há relação de não estacionaridade entre TMTB19 e a REN – Figura 67 (a) – o 

coeficiente local varia entre -0,005 e 0,006, com uma diferença de 0,0110, contra um 

coeficiente de regressão global de 0,0016, indicando a variação locacional dos 

coeficientes; 

� há relação de não estacionaridade entre TMTB19 e a WC – Figura 67 (b) – o 

coeficiente local varia entre -0,1672 e 0,3129, com uma diferença de 0,4801, contra 

um coeficiente de regressão global de 0,1025 , indicando a variação locacional dos 

coeficientes; 

� há relação de não estacionaridade entre TMTB19 e a MOR – Figura 67 (c) – o 

coeficiente local varia entre -0,0516 e 0,0405, com uma diferença de 0,0921, contra 

um coeficiente de regressão global de -0,0164, indicando a variação locacional dos 

coeficientes; 

� há relação de não estacionaridade entre TMTB19 e a ALF – Figura 67 (d) – o 

coeficiente local varia entre -0,1747 e 0,1929, com uma diferença de 0,3676, contra 

um coeficiente global de 0,0382, indicando a variação locacional dos coeficientes. 

De posse dos coeficientes |(�)	basta empregar a equação (12) para obter a 

estimativa da taxa de migração real para a tarifa branca associada às variáveis 

socioeconômicas da Tabela 8, conforme Figuras 68 (a) e (b) – TMTB18 e TMTB19 –, 

respectivamente. 
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Figura 68 – Mapas de probabilidade com a taxa estimada real (via GWR) da migração de 
consumidores residenciais para a tarifa branca. (a) TMTB18 e (b) TMTB19. 

 
         (a)                  (b) 

Fonte: Elaboração pelo próprio autor. 

Nas Figuras 68 (a) e (b) têm-se os mapas de probabilidade da migração de 

consumidores residenciais para a tarifa branca para os anos de 2018 e 2019, respectivamente. 

As legendas das Figuras 68 (a) e (b) têm formatos idênticos. Na Figura 68 (a), por exemplo, 

tem-se a legenda “0-5% (75,1%)” para as subáreas em cor branca. Significa que essas 

subáreas possuem TMTB18 percentual estimada pela regressão GWR variando entre 0% e 

5%. A percentagem entre parênteses indica que 75,1% da população da cidade estão 

concentradas nessas subáreas em cor branca. 

Observa-se na Figura 68 (a) o mapa de probabilidades com a TMTB18 estimada por 

subárea. Essa taxa é maior nos setores censitários da porção central e leste da área urbana 

onde estão concentrados os bairros mais nobres da cidade em análise. No entanto, a maioria 

da população da classe residencial (75,1%) encontra-se em subáreas com baixa TMTB18 

estimada – entre 0% e 5%. Isso, pois no primeiro ano da implementação da tarifa branca, em 

2018, são considerados apenas consumidores com consumo médio anual acima de 500 kWh – 

vide Figura 1. 

A Figura 68 (b) contém o mapa de probabilidades com a TMTB19 estimada por 

subárea. Observa-se que essa taxa; em comparação com TMTB18, tem valores superiores em 

quase todas as subáreas. A parte majoritária da população (31,2%) encontra-se em subáreas 

com TMTB19 variando entre 5% e 10%. Os maiores valores da TMTB19 estão localizados na 

região central da cidade e nas subáreas ao redor dessa região. 
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O motivo da elevação da TMTB19 é que a partir do ano de 2019, os consumidores 

com consumo médio anual entre 250 e 500 kWh já podem migrar para tarifa branca e; a partir 

de 2020, todas as faixas poderão aderir à nova tarifa – vide Figura 1. 

6.1.5  Validação da metodologia 

Comumente dados reais são utilizados para validação de metodologias. Portanto, 

como a tarifa branca está em fase de implantação no ano de 2018; no entanto, dados reais 

ainda não estão disponíveis. Pode-se comparar a TMTB estimada via regressão espacial GWR, 

Figuras 68 (a) e (b), com a pesquisa de posses e hábitos (PPH). 

Essa pesquisa foi realizada em 2013 durante o processo de revisão tarifária da 

distribuidora. Ela avaliou a percepção dos consumidores frente a um desconto na fatura de 

energia elétrica decorrente de uma mudança nos hábitos de consumo. Foi realizado um 

questionário com 127 indivíduos adultos. Conforme Figura 69, os resultados indicaram que 

34% dos entrevistados não estão dispostos a alterar seus hábitos de consumo de energia. Para 

20%, caso o desconto fosse maior, haveria disposição para mudança. Para 46% com um 

desconto de apenas 10% na fatura de energia já seria suficiente para proceder a uma mudança 

nos hábitos de consumo de energia. 

Para validação pode-se considerar um cenário otimista: nos mapas de probabilidade 

das Figuras 68 (a) e (b) todos os consumidores que residem em subáreas cujas TMTBs 

estimadas são superiores a 15% irão migrar para a tarifa branca. Nesse cenário, 0,7% 

(2,0%*20% + 0,4%*25% + 0,2%*100%) e 12,8% (14,4%*20% + 6,1%*25% + 8,4%*100%) 

da população irão migrar para a tarifa branca em 2018 e 2019, respectivamente. 

Figura 69 – Resultado da pesquisa de posses e hábitos – PPH (2013). 

 
Fonte: Elaboração pelo próprio autor. 

Conforme PPH na Figura 69, 46% dos indivíduos entrevistados estão dispostos a 

mudarem hábitos de consumo para obter descontos na fatura de energia. Portanto, conclui-se 
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que os valores estimados para a TMTB, mesmo em um cenário mais otimista, são mais 

conservadores frente aos obtidos na PPH. 

Observa-se que o universo reduzido de pessoas entrevistadas compromete o 

resultado da PPH que pode estar superestimado com respeito ao percentual de pessoas que 

potencialmente vão migrar para tarifa branca. 

A metodologia empregada neste trabalho foi aplicada em uma cidade de porte médio 

com 300 mil habitantes utilizando dados reais das UCs da cidade em análise e do censo 

demográfico IBGE (2010). Ressalta-se que ela pode ser estendida a outros municípios a partir 

dos dados de consumo disponíveis e do estudo do perfil socioeconômico da região em estudo. 

6.2  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo estimou-se via mapas de probabilidade a migração para tarifa branca 

no município em análise no estado do Mato Grosso do Sul, bem como uma análise 

exploratória global de correlação entre pares de variáveis via correlação de Spearman ��, 
regressão global entre pares de variáveis, assim como o resumo estatístico geograficamente 

ponderado, onde demonstrou-se a principal característica para validação da utilização da 

regressão geograficamente ponderada (GWR) ao estudo de caso, que é a não estacionaridade. 

Dessa forma constata-se a viabilidade do uso da análise espacial de dados geográficos para o 

estudo da migração para tarifa branca para o município sob análise. 

Todas as simulações foram executadas em um computador pessoal com processador 

Intel Core i5; 1,6 GHz e memória RAM de 6 GB. A regressão espacial GWR foi realizada no 

software R®. O R® é um software livre para computação estatística e gráfica. Também foi 

utilizada a planilha eletrônica Microsoft Excel para a tabulação dos dados de estimativa da 

curva de carga e de economia para a migração para a tarifa branca. 
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7  CONCLUSÕES 

Neste trabalho o espaço geográfico foi incorporado ao estudo da migração de 

consumidores residenciais para a tarifa branca. As subáreas mais prováveis onde se teriam 

mais UCs aptas a migrarem para tarifa branca foram mostradas em mapas de probabilidades 

para uma cidade de Mato Grosso do Sul. Estimou-se via mapas de probabilidade, os 

percentuais de consumidores a migrarem para a tarifa branca, para os anos de 2018 e 2019, 

bem como uma análise exploratória via correlação de Spearman HI de dados técnicos do 

município com atributos socioeconômicos desse mesmo município por setor censitário. São 

eles: Renda (REN), Chefes de Família Alfabetizados (ALF), Número de Moradores (MOR) e 

Domicílios Particulares com 3 Banheiros de Uso Exclusivo (WC). Esses mapas indicam, em 

termos probabilísticos, quais são as subáreas mais propícias a terem consumidores na tarifa 

branca com base na característica do perfil de consumo das faixas de consumo da classe 

residencial do município em estudo, no presente e em um futuro próximo, baseado no 

cronograma de entrada estipulado pela ANEEL. 

Em um primeiro momento foi feita a análise da característica da curva de carga por 

faixa da classe residencial de uma concessionária no estado de Mato Grosso do Sul, com base 

nos dados da campanha de medidas, a qual é feita durante os processos de revisão tarifária das 

concessionárias de energia elétrica no Brasil. Em seguida foi feita a estimação das curvas 

características de carga com base na metodologia de Francisquini et al. (2006) para um 

consumidor com consumo nas faixas consideradas 0-79, 80-220, 221-500, 501-1000 e acima 

de 1000 kWh/mês. Com isso foram calculados os ganhos econômicos (R$) previstos por faixa 

para um consumidor dentro destes intervalos por intermédio de uma modulação média de 

10% no consumo. Com base na economia da faixa de 221 a 500 e no relatório de pesquisa de 

posses e hábitos de equipamentos de Mato Grosso do Sul, ficou constatado que clientes nesta 

faixa e acima desta possuem perfis com características de consumo comercial, o que indica 

que os mesmos são fortes candidatos à migrarem para a tarifa branca. 

De posse dos resultados supracitados, calculou-se a TMTBi e realizou-se a análise da 

não estacionaridade do fenômeno da migração para a tarifa branca, via resumo estatístico 

geograficamente ponderado, o qual é considerado como um precursor vital que antecede a 

aplicação de um modelo GW e por fim a estimativa real (via GWR) da migração de 

consumidores residenciais para a tarifa branca. 
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Conclui-se das análises realizadas que algumas regiões do município como a porção 

central e leste para os anos de 2018 e 2019 exibem uma maior probabilidade de UCs aptas à 

migrarem para a tarifa branca. Isso implica que nessas regiões há uma tendência de redução 

de demanda de ponta no sistema das subestações que atendem essas UCs. 

Dessa forma, a distribuidora poderá priorizar os investimentos de reforços de linhas e 

subestações em outras regiões em detrimento dessa região, onde a partir das análises, não 

seria necessário uma expansão das linhas e subestações do sistema de distribuição no curto 

prazo. A comparação da TMTB estimada mostrou-se conservadora frente à PPH cujos valores 

podem estar superestimados dado o número reduzido de pessoas entrevistadas. 

A análise espacial da migração de consumidores para tarifa branca mostrou-se 

relevante para o direcionamento mais eficiente dos investimentos das concessionárias de 

distribuição de energia elétrica. 

7.1  TRABALHOS FUTUROS 

Como trabalhos futuros pode-se executar a regressão espacial por áreas (via GWR, 

por exemplo), onde a TMTB será a variável dependente (ou variável em estudo) e utilizar 

outras variáveis técnicas e outras variáveis do censo demográfico para refinar ainda mais a 

estimativa do valor real da TMTB que é influenciada pelas características socioeconômicas e 

técnicas de cada subárea. Também poderiam ser realizados testes da metodologia em outras 

regiões metropolitanas de outras concessionárias de energia elétrica, onde outras variáveis do 

censo demográfico e outras variáveis técnicas (inadimplência, por exemplo), poderiam ser 

utilizadas no modelo. 
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