
Bandeiras Tarifárias entram em vigor em todo o Brasil a partir de janeiro de 2015 

 
Recife, 26 de dezembro de 2014 – A partir de janeiro de 2015, o consumidor de energia elétrica receberá sua fatura com valores de tarifa diferenciados de 

acordo com o preço da geração, por meio do sistema de Bandeiras Tarifárias. Para informar a população sobre o tema que envolve os clientes de todo o 

País, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) está liderando uma campanha de orientação, com a finalidade de detalhar a 

novo mecanismo e esclarecer dúvidas. 

A maioria da energia elétrica produzida no Brasil é proveniente de fontes hidrelétricas, e o cenário hidrológico não tem sido favorável para este tipo de 

geração desde 2012. Em decorrência do baixo volume de água nos reservatórios, o Operador Nacional do Sistema (ONS) tem acionado cada vez mais as 

usinas termelétricas, cujo custo de produção é mais elevado. O sistema de Bandeiras Tarifárias visa adaptar de maneira dinâmica estes custos extras de 

curto prazo na geração de energia às tarifas dos consumidores.  

A medida tem a finalidade, também, de sensibilizar a sociedade e os consumidores sobre sua responsabilidade no uso racional de recursos naturais 

limitados e nos impactos ambientais e econômicos do uso não eficiente da energia.  

Como funcionarão as bandeiras tarifárias? 

A partir de 2015, as tarifas de energia poderão ter aumentos e reduções mensais de acordo com as condições de geração. As bandeiras tarifárias serão três, 

como em um semáforo de trânsito, e virão informadas nas contas de luz. As bandeiras verde, amarela e vermelha indicarão a seguinte situação: 

 

 

 

 

 

 



Bandeira verde: indica condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo; 

  

Bandeira amarela: aponta condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 1,50 para cada 100 quilowatt-hora (kWh) 

consumidos ou proporcionalmente para consumo abaixo de 100 Kwh 

  

Bandeira vermelha: demonstra condições mais onerosas de geração. A tarifa sobre acréscimo de R$ 3,00 para cada 100 kWh consumidos ou 

proporcionalmente para consumo abaixo de 100 Kwh. 

  

O que é bandeira tarifária? 

É um sistema criado pelo governo para mitigar os custos de energia de curto prazo. Todo mês haverá uma classificação da bandeira frente às 

condições da geração de energia. Verde ocorrerá quando há muita energia hidrelétrica, mais barata, e o custo de energia será mantido, sem 

aumento.  

O meu consumo pessoal afeta a bandeira tarifária? 

Independente do seu consumo, o consumidor pagará a bandeira vigente na sua região. O consumidor pode até economizar em um mês, mas se 

a região dele tiver classificado com a bandeira vermelha, haverá aumento no preço da energia. O que importa é a geração de energia em todo 

o país. A divisão das bandeiras, contudo, é feita por região: uma região corresponde a um subsistema (Sudeste/Centro-Oeste; Sul; Nordeste e 



Norte) e pode ter bandeira vermelha, enquanto outra, que teve mais chuvas, pode ter bandeira verde, por exemplo. Pernambuco faz parte do 

Subsistema Nordeste. 

Qual a vantagem do sistema de bandeiras? 

Para o consumidor, há a informação da bandeira, o que pode ajudá-lo a se programar e economizar mais nos meses em que a energia é mais 

cara, e há uma diluição do aumento de luz, pois estas diferenças tarifárias já eram pagas pelos consumidores, mas nos reajustes anuais que, 

dizem os especialistas, tendem a ser menores com as bandeiras, pois parte deste custo foi compensado mensalmente. Para as empresas 

distribuidoras diminui o período que ela fica descoberta, ou seja, se a empresa teve que comprar muita energia no curto prazo, a um custo 

maior, ele terá a compensação no próximo mês.  

Como serão as bandeiras de 2015? 

Especialistas acreditam que deve se repetir o cenário de 2014, quando as bandeiras tarifárias foram calculadas, mas, não entraram em vigor. 

Com pouca chuva, houve um mês com bandeira amarela (janeiro) e todos os demais meses de 2014 com bandeiras vermelhas, esse cenário 

deve se repetir. 

Quanto aumenta minha tarifa com as bandeiras? 

As bandeiras tarifárias virão informadas nas contas de energia com vigência para o mês posterior ao do recebimento. As bandeiras verde, amarela e 

vermelha indicarão, respectivamente, a seguinte situação: A fatura não terá acréscimo, a fatura terá acréscimo de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos e 

a fatura terá acréscimo de R$ 3,00 para cada 100 kWh consumidos. 

 
 
 



 


