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Apresentação
O PNCDA – Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água, instituído em 1997, vinculado à Secretaria
Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades – SNSA/MCidades, tem por objetivo geral a promoção do uso racional da água de abastecimento público nas cidades brasileiras, em benefício da saúde pública,
do saneamento ambiental e da eﬁciência dos serviços, propiciando a melhor produtividade dos ativos existentes
e a postergação de parte dos investimentos para a ampliação dos sistemas.
Em termos de abrangência temática, o Programa comporta ações com interface junto aos recursos hídricos, no
âmbito da bacia hidrográﬁca, passando pelo sistema público de abastecimento de água, propriamente dito, atingindo o uso racional da água pelos usuários (sistemas prediais). O Programa centra suas principais ações em linhas
de capacitação, elaboração de estudos, disseminação tecnológica e articulação institucional visando ao desenvolvimento de ações conjuntas e complementares de combate ao desperdício de água.
A maior concentração de ações do PNCDA está no tema das perdas de água nos sistemas públicos de abastecimento, motivo pelo qual deve-se estar atento à sua melhor compreensão conceitual. As perdas de água englobam
tanto as perdas reais (físicas), que representam a parcela não consumida, como as perdas aparentes (não-físicas),
que correspondem à água consumida e não registrada. As perdas reais originam-se de vazamentos no sistema,
que vão desde a captação até a distribuição propriamente dita, além de procedimentos operacionais como lavagem
de ﬁltros e descargas na rede, quando esses provocam consumos superiores ao estritamente necessário para operação. No que diz respeito às perdas aparentes, as mesmas originam-se de ligações clandestinas ou não cadastradas,
hidrômetros parados ou que submedem, fraudes em hidrômetros e outras.
A redução de perdas reais diminui os custos de produção, pois propicia um menor consumo de energia, de produtos químicos e de outros insumos, utilizando as instalações existentes para ampliação da oferta, sem expansão
do sistema produtor. No caso das perdas aparentes, sua redução permite aumentar a receita tarifária, melhorando
a eﬁciência dos serviços prestados e o desempenho ﬁnanceiro do prestador dos serviços.
A proposição de medidas visando à redução e ao controle das perdas enseja o conhecimento de parâmetros (tais
como volumes, pressões, níveis, etc.) que permitem qualiﬁcar a situação em que se encontra determinado siste-

ma público de abastecimento. Neste contexto, torna-se fundamental o estabelecimento da “cultura” da medição,
garantindo-se a apropriação contínua de parâmetros hidráulicos e elétricos e a possibilidade de elaboração do
balanço hídrico, do completo diagnóstico do sistema de abastecimento e da sua modelagem hidráulica, com
base no real funcionamento do sistema. Para se alcançar um cenário como esse, é necessário estruturar um plano
de ação visando à redução e ao controle das perdas e desperdícios, coerente com a disponibilidade de recursos
ﬁnanceiros, humanos e materiais. Esse plano deve considerar os custos e benefícios resultantes das ações
correspondentes, conduzindo a uma hierarquização das ações preconizadas.
Também é necessário que os planos de redução e controle das perdas e desperdícios estejam associados a outros
programas que levem às mudanças estruturais e comportamentais necessárias, como os programas de qualidade,
planejamento estratégico ou outros planos de modernização. Desta forma, devem integrar e envolver todos os
funcionários da empresa prestadora de serviços, adquirindo caráter permanente e auto-sustentabilidade. Para isso,
a mobilização e a comunicação social, tanto internas ao prestador de serviços, como externas junto à sociedade,
são ferramentas estratégicas.
Neste contexto, o PNCDA, em sua vertente de elaboração de estudos, já publicou vinte e três Documentos Técnicos de Apoio (DTA), cobrindo as áreas de abrangência temática do Programa, antes mencionadas. Os Documentos
têm por objetivo auxiliar no planejamento e implementação de medidas no âmbito da temática do PNCDA,
além de serem utilizados nos eventos de capacitação do Programa, que vêm ocorrendo desde 1999.
Dando seqüência a essa vertente, em parceria com o PMSS – Programa de Modernização do Setor Saneamento,
o PNCDA inaugura uma nova linha de DTAs, sob forma de “Guias Práticos”, que visam ao atendimento a uma forte
demanda, por parte das equipes operacionais dos prestadores de serviços de saneamento, por documentos de fácil entendimento, aplicativos e práticos, de modo a serem úteis quando da realização de serviços de campo. Assim, os Guias
abordam temas relacionados às questões cotidianas vivenciadas por equipes responsáveis pela operação e manutenção
de sistemas de abastecimento de água no país, usando uma linguagem acessível, recursos gráﬁcos, fotos, desenhos
e croquis, adotando, enﬁm, uma mensagem visual para o adequado entendimento dos procedimentos descritos.
A presente série de Guias Práticos, denominada Técnicas de Operação em Sistemas de Abastecimento de Água,
inicia-se com cinco publicações sobre temas fundamentais aos trabalhos de campo, quais sejam: a macromedição,

os ensaios pitométricos, a pesquisa e combate a vazamentos não visíveis, o controle de pressões e operação
de válvulas reguladoras de pressão e a conta de energia elétrica no saneamento.
A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, por meio de seus programas PNCDA
e PMSS, esperam que os “Guias Práticos” contribuam tecnicamente para o desempenho das atividades operacionais nos serviços de abastecimento de água e desejam contar com a colaboração do leitor enviando sugestões para
a melhoria e o aprimoramento das publicações.

Brasília, janeiro de 2007
Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água (PNCDA)
Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS)

O PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO
O Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS) consolidou-se, ao longo de seus quatorze anos, como um instrumento permanente de apoio à instância executiva da política de saneamento do Governo Federal, tendo suas ações voltadas à criação
das condições propícias a um ambiente de mudanças e de desenvolvimento do setor saneamento no país. Atualmente, é um dos principais
programas da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades.
O Programa tem, no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), o seu mais reconhecido produto. A credibilidade construída em torno deste instrumento permitiu, em seus 11 anos de existência, consolidar séries históricas de diversos dados e informações fornecidos por uma amostra de prestadores de serviços, tanto de água e esgotos como de resíduos sólidos, que progressivamente
se amplia em tamanho e representatividade.
Por sua vez, a assistência técnica aos órgãos e entidades do setor saneamento constitui-se em pauta fundamental do PMSS, buscando promover reformas institucionais, especialmente nos prestadores de serviços, com vistas a melhorar a qualidade e o nível de eﬁciência
e eﬁcácia de suas ações, condição básica para universalização dos serviços. Neste sentido, são potenciais beneﬁciários do Programa: (i) os estados e municípios, na formulação de políticas públicas e desenvolvimento de planos de saneamento; (ii) as instâncias de
regulação e ﬁscalização, na implementação de atividades regulatórias; e (iii) os prestadores públicos de serviços, na sua revitalização
e reestruturação.
Além do apoio direto ao prestador de serviços, operando segundo o modelo de gestão vigente, a assistência do PMSS estuda arranjos
alternativos de gestão, que permitam o fortalecimento do prestador de serviços atual, funcionando em novas bases, mas que também possibilitem ao governante explorar novos modelos que enfrentem o quadro de diﬁculdades em que se encontram os serviços de saneamento
nos estados e municípios brasileiros.
O Programa alavanca o desenvolvimento institucional do setor mediante ações de capacitação dos agentes que atuam no saneamento.
Neste sentido, o PMSS liderou, em parceria com diversos órgãos do Governo Federal e a operacionalização da Financiadora de Estudos
e Pesquisas (FINEP), o processo de criação e estruturação da Rede Nacional de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental (ReCESA). Foram constituídos quatro Núcleos Regionais, coordenados por 14 universidades e que agregam cerca de 80 instituições
parceiras (entre prestadores de serviços, entidades do setor, sistema S e sistema Cefet). O PMSS exerce o papel de Núcleo Executivo do
Comitê Gestor da ReCESA.
O PMSS também fornece o suporte técnico e de logística à SNSA/MCidades na implementação do projeto de Cooperação
Internacional Brasil-Itália em Saneamento Ambiental, que conta com a participação de instituições do governo italiano e da
HYDROAID – Scuola Internazionale dell’Acqua per lo Sviluppo, além da participação de municípios e universidades brasileiras.
O Programa desempenha ainda um papel de vanguarda em temas emergentes para o setor, como atingir as Metas do Milênio
e atender aos tratados internacionais. Destacam-se parcerias com o Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água (PNCDA),

o Programa de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), o Projeto Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) aplicado a Resíduos
Sólidos e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
O PMSS se insere efetivamente na agenda político-institucional da SNSA/MCidades, oferecendo suporte técnico na formulação e implementação do marco legal e regulatório para o setor. O programa contribuiu de forma destacada para a discussão e aprovação da Lei nº 11.107/2005 que regulamenta os Consórcios Públicos e no apoio a construção e aprovação da Lei nº 11.445/2007
que estabelece as diretrizes gerais e institui a política federal de saneamento básico.
O Programa de Modernização do Setor Saneamento conta, ainda, com um projeto editorial, que recentemente ganhou fôlego renovado com o lançamento da série de publicações e da revista periódica, denominadas “Saneamento para Todos”, abrangendo edições que
fomentam a reﬂexão político-institucional e o intercâmbio técnico entre os agentes do setor.

Marcos Helano Fernandes Montenegro
Diretor de Desenvolvimento e Cooperação Técnica da SNSA/MCidades

Ernani Ciríaco de Miranda
Coordenador da UGP/PMSS
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A conta de energia elétrica no saneamento

1. Introdução
O tema abordado neste Guia Prático da Conta de Energia Elétrica no Saneamento foi desenvolvido com o intuito
de esclarecer minimamente questões relevantes relacionadas à conta de energia elétrica, normalmente a segunda
maior despesa nas operadoras de saneamento. Tal preocupação é cabível, na medida em que constatamos
que centenas de operadoras sequer possuem um engenheiro eletricista, deixando de exercer as mais óbvias ações
de gerenciamento da energia consumida. Esperamos que este Guia sirva pelo menos para despertar o interesse
de gestores de companhias operadoras para o tema, permitindo que se tomem medidas práticas no sentido
de melhorar a eﬁciência do gerenciamento e do consumo de energia.
Este Guia não se deteve em explicar os conceitos básicos de eletricidade necessários para a compreensão do texto.
Partiu-se da premissa de que este entendimento o usuário poderá obter de outras fontes, ou que já domina o assunto. Procurou-se ilustrar a compreensão da conta a partir dela mesma, ou seja, a partir de contas ﬁctícias. Infelizmente, não existe uma padronização mínima de desenho das contas de energia elétrica das diversas concessionárias do País. Entretanto, por lei, a maior parte do conteúdo é similar, por força das regulamentações da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Esperamos contar com a crítica construtiva dos leitores no sentido de aprimorarmos novas edições, bem como
na seleção de outros temas de interesse para desenvolvimento de novas séries.

Cláudia Monique Frank de Albuquerque
Coordenadora Técnica do Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água
Ministério das Cidades
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2. Compreendendo a estrutura tarifária da energia elétrica
A partir da geração da energia elétrica em uma central ou usina de geração hidroelétrica, térmica, nuclear, solar
ou eólica esta energia é transportada através de linhas de transmissão em alta tensão (acima de 69.000 volts) até
subestações (instalações que interligam sistemas produtores e abaixam ou elevam os valores da tensão elétrica
para valores compatíveis às diversas aplicações) localizadas junto aos centros consumidores.
A partir das subestações são instaladas as redes de distribuição em média tensão (usualmente em 13.800 volts)
e destas redes derivam as redes elétricas em baixa tensão ou redes secundárias (usualmente em 220 e 127 volts).
Consumidores de grande porte, com carga elétrica acima de 2.500 kW (kW = quilowatt = 1.000 Watt) recebem
energia elétrica diretamente em alta tensão (usualmente em 88.000 e 138.000 volts), consumidores de médio porte
com carga entre 75 e 2.500 kW recebem energia em média tensão diretamente das redes elétricas de distribuição
(usualmente em 13.800 volts). O rebaixamento destes níveis de tensão para valores de uso nos circuitos elétricos
internos dos consumidores é de responsabilidade do próprio consumidor que para isto deve construir em suas
dependências uma subestação ou transformador abaixador do nível de tensão.
Para consumidoras de pequeno porte com carga até 75 kW a energia elétrica é fornecida através das redes elétricas em baixa tensão (usualmente em 220 e 127 volts), sendo facultado a consumidores acima de 30 kW a opção
pela utilização de tensão de entrada em baixa ou média tensão.
Conforme a legislação brasileira, os níveis da tensão elétrica de fornecimento são padronizados e classiﬁcados
por grupos e subgrupos tarifários, sendo que as tarifas para fornecimento em média e alta tensão são do grupo
tarifário A e seus respectivos subgrupos e as tarifas para fornecimento em baixa tensão são do grupo tarifário B
e seus respectivos subgrupos conforme mostrado na Tabela 1.
Para interpretar e analisar uma conta de energia, avaliar alternativas de contratação do fornecimento para redução
dos gastos e desenvolver ações de eﬁcientização energética para redução dos custos, é necessário conhecer
a estrutura tarifária e as condições gerais de fornecimento estabelecidas pela legislação pertinente expressas
na Resolução nº 456, de novembro de 2000, da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).
11
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Todas as tarifas de energia elétrica no Brasil são regulamentadas pela Aneel, que determina, de acordo com a data
base de revisão tarifária, as tarifas a serem praticadas pelas concessionárias durante o período de 12 meses até
a próxima revisão.
No modelo do setor elétrico brasileiro há dois ambientes de mercado, o Mercado Livre e o Mercado Cativo.
O Mercado Livre é atualmente acessível somente para grandes consumidores, que têm a opção de se declararem
“consumidor livre” desde que atendam a condições especíﬁcas estabelecidas pela legislação.
Neste mercado, por meio de leilões, o consumidor contrata o fornecimento de qualquer fornecedor, agente ou
empresa autorizada a participar neste ambiente de livre comercialização. A contratação é realizada com base numa
oferta comercial do preço inicial da energia em R$/MWh e da evolução do mesmo ao longo do tempo de vigência do contrato. O consumidor contrata livremente somente o fornecimento da energia elétrica em quantidade
de MWh distribuída ao longo do tempo segundo a característica de sua curva de carga. Além deste contrato de
compra da energia, o consumidor livre terá um contrato de uso da rede elétrica com a concessionária proprietária
desta rede na qual a sua instalação é ﬁsicamente conectada. Por meio deste contrato o consumidor paga então pelo
uso da rede elétrica (tarifa ﬁo) com valores calculados aplicando-se as tarifas de uso reguladas sobre a energia
transportada. No mercado livre, onde o preço R$/MWh é contratado, a melhoria da eﬁciência energética reﬂetirá
em redução no custo de uso da rede elétrica, além de que a energia contratada e não utilizada poderá ser comercializada livremente.
No Mercado Cativo, o consumidor é suprido com exclusividade pela concessionária local. O fornecimento é
feito segundo condições estabelecidas pela legislação e as tarifas praticadas são reguladas, estando embutidas
as parcelas referentes à energia e ao uso da rede elétrica. No mercado cativo, com tarifa regulada, a melhoria
na eﬁciência energética e nas ações de controle do uso, reﬂetirão em redução no custo da energia consumida
(R$/MWh) e nos gastos.

12

Nota: Para o setor de saneamento básico, água e esgoto, sobre as tarifas reguladas para os segmentos horosazonais deve ser aplicado um desconto de 15 % independentemente do subgrupo e modalidade tarifária,
conforme a Legislação.

Tabela 1 – Estrutura tarifária
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3. Formas de contratação do fornecimento de energia elétrica
Para o fornecimento em alta e media tensão a legislação prevê algumas formas diferenciadas de contratação
do fornecimento, sendo que, dependendo da carga do consumidor, a opção por uma delas é compulsória,
e em algumas situações ﬁca a critério do consumidor escolher a forma de contratação do fornecimento:
Basicamente para consumidores do grupo tarifário A e seus respectivos subgrupos a estrutura tarifaria é deﬁnida
segundo segmentos horo-sazonais e modalidades tarifárias (ver Tabela 1).
Segmento HORO:
Estabelece para o período diário, dois segmentos horários:
Horário de Ponta

Período em que as tarifas praticadas são mais caras em relação às demais horas. O horário de ponta é um período
de três horas ininterruptas deﬁnidas no intervalo compreendido entre 17 e 22 horas de 2ª a 6ª feira. As concessionárias freqüentemente deﬁnem como horário de ponta o período de 17h30 até 20h30, mas isso não é uma regra
geral. O objetivo do horário de ponta é motivar o consumidor a desligar equipamentos elétricos no horário
de pico. Aplica-se somente aos consumidores em média e alta tensão.
Horário Fora de Ponta

Período abrangendo as 24 horas diárias, excetuando as três horas de ponta.
Segmento Sazonal:

Estabelece para um período cíclico de doze meses dois segmentos sazonais:
Período Seco

Período de sete meses, de maio a novembro, sendo que neste período as tarifas são mais caras em relação aos
outros meses. O objetivo é motivar o consumidor a racionalizar o uso de energia no período de estiagem.
Aplica-se somente aos consumidores em média e alta tensão.
Período Úmido

Período de cinco meses, de dezembro a maio do ano seguinte.
14
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3.1 Modalidades tarifárias para o grupo A (alta tensão)
3.1.1 Tarifação convencional
Nesta modalidade, para consumidores que demandam ate 500 kW, contrata-se um único valor de demanda (kW)
com uma tarifa (R$/kW) que vale para todos os segmentos horo-sazonais, e para o consumo (kWh) outra tarifa
(R$/kWh) que também se aplica a todos os segmentos.
Tabela 2

TARIFA CONVENCIONAL subgrupo A4 (2,3 kV a 25 kV)
segmento SAZONAL

periodo seco / periodo úmido
maio a nov / dez a abril

segmento HORO

ponta / fora ponta
17:30 as 20:30 hs e demais horas

tarifa consumo R$/kWh

0,1726

tarifa demanda R$/kW

18,93

Nota:

Esta tabela é ilustrativa e apresenta somente o subgrupo A4 com algumas tarifas de referência. As tarifas são reguladas
para cada concessionária distribuidora de energia. Deve ser obtida junto à respectiva concessionária que atua na região,
cópia da portaria da Aneel autorizando os valores das tarifas a serem praticadas para todos os subgrupos tarifários.
Em uma conta de energia na modalidade tarifária convencional incide o faturamento sobre duas componentes, sendo
uma para o consumo kWh medido e outra para a demanda máxima kW veriﬁcada no período de faturamento.
(a) Consumo (kWh) x tarifa de consumo (R$/kWh) = valor do consumo
(b) Demanda (kW) x tarifa de demanda (R$/kW) = valor da demanda
15
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A soma das parcelas (a) + (b) + impostos e encargos = VALOR TOTAL DA CONTA
Dica:

A tarifa convencional passa a ser interessante para
consumidores até 300 kW com baixo Fator de Carga,
mas que não podem desligar equipamentos no horário
da ponta.
Caso a instalação esteja com o fator de potência
abaixo de 0,92, o que signiﬁca que está consumindo
energia reativa (kVArh) além daquela que é permitido consumir, serão faturadas mais duas parcelas,
referentes à energia reativa excedente e à demanda
reativa excedente.

Fator de Carga – FC
Uma forma prática de obter o FC é dividindo o tempo de funcionamento mensal da instalação pelo número de horas do mês
médio (720 horas).

Energia reativa
É aquela parcela da energia demandada da concessionária pelos componentes e equipamentos elétricos do usuário que não
resulta em trabalho ativo, sendo requerida pela inércia própria
dos equipamentos e desperdiçada em calor. Baixos fatores de
potência em instalações tendem a onerar desnecessariamente
o sistema elétrico, encarecendo-o, daí o fato de a legislação
tarifária punir o consumo de energia reativa além do patamar
considerado razoável.

Nas Figuras de 1 a 4, de uma conta de energia hipotética, relativa a uma instalação contratada na modalidade
convencional, são ilustrados os parâmetros que devem ser analisados.
A não ser por questões de leiaute e variações denominativas, esta conta deve conter os mesmos dados
apresentados pelas contas da maioria das concessionárias de energia do país. O conteúdo informacional
das contas de energia é regulado pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).
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Figura 1 – Características de uma conta de energia
de modalidade tarifária convencional
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Figura 2 – Identificando parâmetros importantes na conta de energia (1)
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Figura 3 – Identificando parâmetros importantes na conta de energia (2)
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Figura 4 – Identificando parâmetros importantes na conta de energia
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3.1.2 Tarifação verde
Nesta modalidade, é contratado um único valor de demanda (kW) com uma tarifa (R$/kW) para todos os segmentos, e para o consumo (kWh) são aplicadas tarifas diferenciadas (R$/kWh) no horário de ponta e no horário
fora de ponta, assim como tarifas diferenciadas para os períodos seco e úmido.
Tabela 3

TARIFA VERDE subgrupo A4 (2,3 kV a 25 kV)
segmento SAZONAL
segmento HORO
tarifa consumo R$/kWh
tarifa demanda R$/kW
Tarifa dem. excedente R$/kW

período seco

período úmido

maio a nov.

dez. a abril

ponta

fora ponta

ponta

fora ponta

17h30 às 20h30

demais h

17h30 às 20h30

demais h

0,985

0,112

0,966

0,100

11,020

11,020
33,060

33,060

Nota:

Esta tabela é ilustrativa e apresenta somente o subgrupo A4 com algumas tarifas de referência. As tarifas são reguladas para cada concessionária distribuidora de energia. Deve ser obtida junto à respectiva concessionária que atua
na região, cópia da portaria da Aneel autorizando os valores das tarifas a serem praticadas para todos os subgrupos
tarifários.
Dica:

A tarifa de consumo na ponta é cerca de nove vezes superior à tarifa de consumo fora da ponta.
A tarifa Verde passa a ser interessante para consumidores que podem desligar parte de seus equipamentos no
horário da ponta, ou utilizam seus equipamentos por pouco tempo neste horário.
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Em uma conta de energia na modalidade tarifária Verde incide o faturamento sobre três parcelas: uma para o
consumo kWh medido no horário fora da ponta, outra sobre o consumo kWh medido no horário da ponta e uma
parcela sobre a demanda máxima veriﬁcada no período de faturamento.
Consumo fpta (kWh) x tarifa consumo fpta (R$/kWh) = valor consumo fpta
Consumo pta (kWh) x tarifa consumo pta (R$/kWh) = valor consumo pta
Demanda (kW) x tarifa de demanda (R$/kW) = valor da demanda
A soma das três parcelas + impostos e encargos = VALOR TOTAL DA CONTA
Nesta conta, poderá ainda constar outras parcelas de faturamento devidas a:
3.1.2.1 Multa por demanda de ultrapassagem

Para faturar a demanda, a concessionária veriﬁca o valor da demanda contratada e a máxima registrada
no período, cobrando a de maior valor entre as duas.
Entretanto, se o valor de demanda medida for maior que o da contratada e acima da tolerância determinada
(acima de 10 % para unidades consumidoras em média tensão) a concessionária fatura o valor correspondente
à demanda contratada com a tarifa normal e a demanda excedente com uma tarifa de ultrapassagem, sendo que
este valor excedente é usualmente tratado como multa por demanda de ultrapassagem;
Exemplo

a)Demanda contratada = 200 kW; demanda máxima registrada = 215 kW

O valor da demanda excedente de 15 kW está abaixo da tolerância de 10 %, e o faturamento é feito normalmente
215 kW x tarifa de demanda (R$/kW) normal;
Utilizando a tarifa da Tabela 3 e o desconto de 15 % o gasto com demanda seria de:
215 kW x R$ 11,02/kW x 0,85 = R$ 2.014,00
22
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b) Demanda contratada = 200 kW; demanda máxima registrada = 170 kW
O valor não utilizado de 30 kW em relação à demanda contratada é cobrado e o faturamento é feito pela demanda contratada, que é a de maior valor no período: 200 kW x tarifa de demanda (R$/kW) normal (indiretamente há
uma multa por subutilização).
Utilizando a tarifa da Tabela 3 e o desconto de 15 % o gasto com demanda seria de:
200 kW x R$ 11,02/kW x 0,85 = R$ 1.873,00
Nesta situação há uma multa por subutilização de 30 kW, ou, em numerário, de R$ 281,00.
c) Demanda contratada = 200 kW; demanda máxima registrada = 230 kW
O valor excedente de 30 kW está acima da tolerância de 10 %, e o faturamento é feito cobrando a multa sobre
o excedente:
200 kW x tarifa demanda (R$/kW) normal + 30 kW x tarifa ultrapassagem de demanda (R$/kW)
Observe-se que a tarifa de ultrapassagem é cerca de três vezes maior que a tarifa normal.
Esta é uma questão importante a ser veriﬁcada nas contas, pois tanto se pode estar utilizando uma demanda
abaixo da contratada, mas pagando-se pela contratada, como utilizando uma demanda acima da contratada
e da respectiva tolerância e pagando-se uma elevada multa.
Utilizando a tarifa do quadro e o desconto de 15 % o gasto com demanda seria de:
(200 kW x R$ 11,02/kW x 0,85) + (30 kW x R$ 33,06) = R$ 2.865,00
Nesta situação, há uma multa por demanda de ultrapassagem de R$ 992,00 (multa equivalente a 35 % do gasto
com demanda ou cerca de até 9 % do gasto total com energia).
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3.1.2.2 Faturamento de energia reativa excedente

Tal como no caso da tarifação convencional, se a instalação estiver com fator de potência abaixo de 0,92, ou seja,
consumindo energia reativa excedente, serão faturadas as parcelas referentes à demanda e à energia reativa
excedente nos horários ponta e fora da ponta.
Neste caso, a instalação deve ser corrigida para evitar a ocorrência de baixo fator de potência, o que é conseguido
normalmente mediante a instalação de bancos de capacitores.
Nas Figuras de 5 a 9, de uma conta de energia hipotética relativa a uma instalação contratada na modalidade horosazonal verde, são ilustrados os parâmetros que devem ser analisados.
A não ser por questões de leiaute e variações denominativas, esta conta contém os mesmos dados apresentados
pelas contas da maioria das concessionárias de energia do país.
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FIGURA 5 – Características de uma conta de energia
de modalidade tarifária horo-sazonal verde
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Figura 6 – Identificando parâmetros importantes na conta de energia (1)
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Figura 7 – Identificando parâmetros importantes na conta de energia (2)
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Figura 8 – Identificando parâmetros importantes na conta de energia (3)
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Figura 9 – Identificando parâmetros importantes na conta de energia (4)
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3.1.3 Tarifação azul
Nesta modalidade são contratados dois valores de demanda (kW) iguais ou diferenciados, correspondendo às
demandas para os horários de ponta e fora de ponta.
A demanda contratada para o horário de ponta não pode ser maior do que a demanda contratada para o horário
fora de ponta.
Para os consumos (kWh) são aplicadas quatro tarifas diferenciadas:
•
•
•
•

consumo na ponta seca: uma tarifa R$/kWh para o período de maio a novembro;
consumo na ponta úmida: uma tarifa R$/kWh para o período de dezembro a abril;
consumo fora de ponta seca: uma tarifa R$/kWh para o período de maio a novembro;
consumo fora de ponta úmida: uma tarifa R$/kWh para o período de dezembro a abril.
TARIFA AZUL subgrupo A4 (2,3 kV a 25 kV)
segmento SAZONAL
segmento HORO

período seco

período úmido

mai. a nov.

dez. a abr.

ponta

fora ponta

ponta

fora ponta

17h30 às 20h30

demais h

17h30 às 20h30

demais h

tarifa consumo R$/kWh

0,222

0,112

0,203

0,100

tarifa demanda R$/kW

34,24

11,02

34,24

11,02

102,710

33,050

102,710

33,050

Tarifa dem. excedente R$/kW

Nota:

Esta tabela é ilustrativa e apresenta somente o subgrupo A4 com algumas tarifas de referência. As tarifas são reguladas
para cada concessionária distribuidora de energia. Deve ser obtido junto à respectiva concessionária que atua na região
cópia da portaria da Aneel autorizando os valores das tarifas a serem praticadas para todos os subgrupos tarifários.
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Assim, em uma conta de energia na modalidade tarifária azul incide o faturamento sobre quatro parcelas:
• consumo kWh medido no horário fora da ponta;
• consumo kWh medido no horário da ponta;
• demanda máxima veriﬁcada no horário fora da ponta; e
• demanda máxima veriﬁcada no horário da ponta.
No caso da conta de um consumidor em média tensão, com contrato de demanda na modalidade azul,
o faturamento será composto de:
kWh fpta x tarifa de consumo fpta = valor do consumo fora da ponta
kWh ponta x tarifa de consumo ponta = valor do consumo ponta
kW demanda fpta x tarifa de demanda fpta = valor da demanda fora da ponta
kW demanda ponta x tarifa de demanda ponta = valor da demanda ponta
A soma das quatro parcelas + impostos e encargos = VALOR TOTAL DA CONTA
Tal como no caso da tarifação verde, na conta da modalidade azul poderá ainda incidir outras parcelas de faturamento devidas a consumo de energia reativa excedente (baixo fator de potência) e demanda de ultrapassagem
tanto para o horário de ponta quanto para o horário fora de ponta. Neste caso, a diferença para a tarifação verde
é que a demanda para os horários de ponta e fora de ponta pode ser diferenciada.
Nas Figuras de 10 a 15, de uma conta de energia hipotética relativa a uma instalação contratada na modalidade
verde, são ilustrados os parâmetros que devem ser analisados.
A não ser por questões de leiaute e denominativas, esta conta contém os mesmos dados apresentados pelas contas
da maioria das concessionárias de energia do País.
No site do PNCDA está disponível a planilha “Simulador_Tarifas_Energia.xls”, na qual o usuário poderá simular
a tarifa mais conveniente, desde que a instalação seja enquadrável no subgrupo tarifário A3, A4 ou B3, os mais
comuns no saneamento. A planilha é auto-explicativa, mas requer do usuário o conhecimento dos conceitos
elétricos básicos para entender a conta de energia.
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FIGURA 10 – Características de uma conta de energia de
modalidade tarifária horo-sazonal azul
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Figura 11 – Identificando parâmetros importantes na conta de energia (1)
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Figura 12 – Identificando parâmetros importantes na conta de energia (2)
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Figura 13 – Identificando parâmetros importantes na conta de energia (3)

GUIAS PRÁTICOS − Técnicas de operação em sistemas de abastecimento de água

35

Figura 14 – Identificando parâmetros importantes na conta de energia (4)
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Figura 15 – Identificando parâmetros importantes na conta de energia (5)
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3.2 Modalidade tarifária do grupo B (baixa tensão)
Consumidores que recebem energia em tensão inferior a 2.300 V, são classiﬁcados no Grupo B. Instalações
das operadoras de sistemas de saneamento são classiﬁcadas no subgrupo tarifário B3 (veja-se a Tabela 1).
Esta modalidade é a mais simples e nela o consumidor é tarifado apenas pelo consumo. As Figuras 16, 17 e 18
ilustram uma conta do subgrupo tarifário B3.
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Figura 16 – Conteúdo típico de uma conta de energia
de baixa tensão no saneamento
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Figura 17 – Parâmetros importantes numa conta do subgrupo B3 – saneamento
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Figura 18 – Parâmetros importantes numa conta do subgrupo B3 – saneamento
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4. Recomendações práticas para o controle de gastos com energia elétrica
4.1 Manter cadastro técnico atualizado das instalações e das contas
Para veriﬁcar rapidamente se a conta de energia contém algum problema de faturamento, seja devido a erro de
leitura pela concessionária, não aplicação de descontos previstos na legislação, incidências de multas, consumo
excessivo ou indícios de problemas operacionais com a instalação, baixa eﬁciência energética, motor sub ou
superdimensionado ou qualquer outro problema, recomenda-se manter um cadastro técnico, contendo no mínimo
as seguintes informações:
• identiﬁcação da instalação, inclusive o número do medidor de energia e a matrícula da conta;
• potência nominal e de trabalho em CV e kW; tensão; corrente; rendimento do motor; fator de potência
das instalações operantes;
• características das bombas: quantidade, modelo, rotação, diâmetro do rotor, ponto de trabalho Q x H
(vazão x altura manométrica) de cada bomba e da associação, rendimento de cada bomba;
• tensão de fornecimento, subgrupo tarifário e tarifa aplicada;
• tempo médio de operação do conjunto ou de cada motor ou fator de carga;
• volume bombeado pela instalação, por conjunto isolado e pela associação;
• consumos, demandas e gastos médios nos últimos 12 meses.

4.2 Desenvolver ações administrativas
Algumas medidas administrativas podem ser tomadas visando a reduzir os gastos com energia elétrica, conﬁgurando medidas que demandam pouco ou nenhum investimento, a não ser o conhecimento e preparo proﬁssional
de alguns funcionários. Estas medidas constam normalmente de:
• conferência e análise das contas (classiﬁcação, código faturamento, consumos e demandas faturadas,
tarifas aplicadas, descontos, etc.);
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•
•
•
•

pedir baixa na concessionária de instalações desativadas;
ajustes no valor da demanda contratada;
alteração da modalidade tarifária;
conscientização dos funcionários sobre a importância do controle da energia elétrica e divulgação
de resultados alcançados.

4.3 Analisar parâmetros operacionais
4.3.1 Comparação com instalação de referência
Para um controle prático das contas de energia e do desempenho energético das instalações, é recomendável
eleger como referência uma instalação que tenha um custo médio compatível com outros de referência
tanto de mercado como de outras empresas do setor, com fator de carga alto, acima de 0,85.
Compare os custos médios das demais instalações com este custo médio de referência até que ele próprio
seja substituído por outro custo mais otimizado e assim por diante.
Nota:

O Fator de Carga médio de uma instalação, que algumas concessionárias registram na conta, é facilmente
calculado pela relação entre o consumo medido no período dividido pela demanda x total de horas
do período considerado. Ou seja,
FC = kWh / (kW x horas)
De uma maneira geral, o fator de carga indica a eﬁciência com que a energia está sendo utilizada. Nas instalações
de saneamento básico, principalmente nas elevatórias de água, fator de carga muito baixo ou custo médio alto,
indica na maioria dos casos deﬁciências na forma de uso, motores superdimensionados para a capacidade do
reservatório ou rede, falta intermitente de água na sucção, contrato inadequado do fornecimento de energia, etc.
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4.3.2 Cálculo do consumo específico de energia por m³ bombeado
Veriﬁque mensalmente a evolução de um indicador físico do desempenho da instalação que pode ser ao menos
o consumo de energia por m³ (kWh/m³) de água ou esgoto processado na instalação.
Embora o indicador de consumo especíﬁco não seja próprio para comparar diferentes estações de bombeamento, para uma mesma instalação, ao longo tempo pode indicar desvios decorrentes de possíveis problemas
operacionais ou erros na conta de energia. Seu cálculo pode ser expresso da seguinte forma:
Consumo Especíﬁco = (kWh consumido no período) / m³ bombeado no período
Para ter um indicador que permita a comparação entre várias instalações, é necessário calcular o consumo especíﬁco de energia normalizado. Este indicador, recomendado pela IWA (International Water Association), refere
o consumo de energia da estação a 100 metros de elevação. Para isso, é necessário conhecer, para cada estação,
a(s) altura(s) manométrica(s) em que se bombeia, conforme o número de motores associados trabalhando.
A fórmula básica de cálculo é a seguinte:

CEN =

kWh
m³ bombeado * (Hman/100)

Onde,
CEN = Consumo Específico Normalizado
kWh = Consumo de energia no período considerado
m³ bombeado = volume bombeado no período
Hman = Altura manométrica na qual o bombeamento foi feito

Esta fórmula faz a mágica de transformar todos os volumes bombeados para uma altura hipotética de 100 metros
de elevação. Desta forma, todas as estações de bombeamento tornam-se comparáveis em termos de desempenho
energético.
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O SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) está se propondo a passar a calcular este indicador
de eﬁciência energética e, para tanto, está solicitando dos prestadores de serviços selecionados para a coleta
de dados do ano 2004 a seguinte informação básica, dentre outras, deﬁnindo-a da seguinte forma:
A29 VOLUME DE ÁGUA BOMBEADO A UMA ALTURA MANOMÉTRICA PADRÃO DE 100 mca
A quantidade corresponde à soma de PA02(i) para todas as bombas do sistema, no período considerado, sendo:
PA02(i) = V(i) x h(i) / 100 mca,
em que:
V(i) é o volume bombeado pela bomba “i” no período considerado e
h(i) é a altura manométrica (mca) da bomba.

Para as bombas com variação signiﬁcativa da altura manométrica, ao longo do período considerado, pode ser
necessário separar o período em um número limitado de tempo.
Por exemplo:

1/3 do tempo, com uma vazão Q1 a uma altura H1 e
2/3 do tempo com outra vazão Q2 e outra altura H2.

Se durante 1/3 do ano uma bomba elevar um caudal de 10 m³/h a uma altura manométrica de 50 m, e durante
2/3 do ano 12 m³/h a uma altura de 42 m, D3 será:
D3(i) = ((10 x 24 x 365/3) x 50 + (12 x 24 x 365 x 2/3) x 42) / 100
A contribuição de pequenas bombas pode ser desprezada se a sua inﬂuência no grau de conﬁança da variável for
insigniﬁcante.
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4.4 Desenvolver projetos de eficiência energética
Não está no escopo deste Guia Prático aprofundar no tema Projetos de Eﬁciência Energética. Entretanto, para que
o tema não passe em branco, citaremos brevemente alguns tipos de projetos que podem ser desenvolvidos nas
empresas operadoras de saneamento.
4.4.1 Oportunidades para correção de fator de potência
Para evitar o pagamento desta multa à concessionária deve-se corrigir o fator de potência para 0,92. Como não é
possível alterar o projeto dos motores, uma alternativa é instalar uma fonte própria de energia reativa que forneça
a quantidade equivalente ao montante excedente. A alternativa mais utilizada é a instalação de capacitores como
fontes internas de energia reativa, sendo um investimento com retorno de três a oito meses (em média).
As principais causas do baixo Fator de Potência são:
• motores operando em vazio ou superdimensionados;
• transformadores operando em vazio ou superdimensionados;
• motores de baixa rotação.
Quando se instalam capacitores, deve-se atentar para a seguinte situação: A legislação estabelece dois períodos para
que a concessionária fature a multa por baixo fator de potência. Um período é o compreendido entre 6 horas e zero
hora chamado de Período Indutivo. O outro período é entre zero hora e 6 horas chamado de Período Capacitivo.
Esta condição é pelo fato que consumidores com baixo fator de potência instalam capacitores para suprir a energia
reativa de seus motores. Entretanto, no período da madrugada (período capacitivo) é comum se desligar os motores, porém deixando os capacitores ligados. Em conseqüência, estes capacitores passam a injetar energia reativa
de volta na rede elétrica, fato que provoca uma elevação do nível de tensão na rede, colocando em risco
equipamentos de outros consumidores ligados na mesma.
Deste modo, a multa por baixo fator de potência é faturada tanto se o consumidor está utilizando energia reativa
excedente da rede ou se está injetando energia reativa excedente proveniente de capacitores próprios que ﬁcam
permanentemente ligados, mesmo com todas as cargas (motores) desligadas.
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Esta é uma situação comumente observada em consumidores que instalam capacitores,
mas continuam pagando parcela de multa na conta de energia.
4.4.2 Oportunidades para utilização de conversores de freqüência
Uma bomba centrífuga, para uma determinada rotação e um diâmetro do rotor, opera segundo uma curva
Vazão x Hman e um rendimento para cada ponto de trabalho ao longo desta curva.
Quando ocorre o deslocamento deste ponto de trabalho pela variação da demanda de água ou da altura manométrica, o motor poderá vir a operar fora do ponto de trabalho nominal e em condições de baixo rendimento,
além de demandar uma potência acima das necessidades.
A Figura 19 ilustra esta situação.

Figura 19 – Controle de vazão de uma bomba operando com rotação fixa e rotação variável
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Estes gráﬁcos, construídos com valores obtidos em um ensaio real com motor de 100 CV, mostram as possibilidades de ganhos pela redução na demanda de potência elétrica, atendendo com maior eﬁciência as diversas
condições da curva do sistema ao longo do tempo.
Conversores de freqüência são indicados normalmente para as seguintes situações:
• em sistemas com pressurização na rede, tipo booster, quando é necessário manter constante a pressão na
rede independentemente da demanda de água;
• nas elevatórias de esgoto, em função do nível e autonomia do poço de chegada, pode-se diminuir a vazão da
bomba demandando menos potência elétrica e ainda associando esta situação com horários em que a tarifa
de energia elétrica seja de menor valor.
Outras vantagens com a utilização de conversor de freqüência são:
• manutenção do fator de potência próximo de 1,00, eliminando a necessidade de correção por meio de capacitores;
• limitação do valor da corrente de partida do motor.
Cuidados na utilização de conversores de freqüência:
• o conversor de freqüência gera harmônicas (ruídos ou distorções com picos de tensão e/ou corrente) que
ﬂuem para o sistema elétrico interno da instalação e para a rede elétrica externa causando interferências
com outros consumidores. Além dos transtornos, esta situação é passível de multa pela concessionária.
Deve-se atentar para a escolha do conversor de freqüência a ser instalado, optando por modelos que
já corrijam este problema;
• outra situação que exige cuidado é quanto ao comportamento da elevação da temperatura do motor operando com freqüência mais baixa. Na forma de onda gerada pelo conversor de freqüência há a presença de
picos de tensão e corrente que provocam sobre aquecimento em partes do enrolamento do motor, podendo
reduzir sua vida útil ou queima. Portanto, ao se aplicar conversores de freqüência para acionar motores,
principalmente os mais antigos e com classe de isolamento inferior, deve-se atentar para a elevação de temperatura destes motores. Como pode ser um aquecimento localizado, interno, de difícil detecção no inicio,
é recomendável também observar se está ocorrendo oscilações nos valores da corrente elétrica em qualquer
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•
•
•
•
•

das fases. Cabe ainda ressaltar que o sistema de ventilação destes motores foi construído para operação na
rotação nominal e em uma rotação mais baixa pode haver um desequilíbrio na troca de calor acarretando
uma elevação de temperatura do motor;
em alguns casos é recomendável que na aplicação de conversores de freqüência em motores antigos se limite a potência demandada por estes motores, sendo um valor prático limitar em 90 % da potência nominal,
e monitorar a temperatura;
conversores de freqüência acionando motores com fator de potência muito baixo poderão sofrer uma elevação de temperatura;
na aquisição de motores elétricos, fazer constar na especiﬁcação que deverão ser acionados por conversores
de freqüência e optar por motores com classe de isolamento F e elevação de temperatura B;
outro ponto a avaliar é para a operação de uma bomba operando com rotação ﬁxa em paralelo com uma
bomba operando com rotação variável. Nesta condição, deve-se limitar a freqüência inferior para que na
rotação mínima não haja recirculação;
na escolha de bombas para operar com rotação variável deve-se optar por aquelas que apresentam curvas
bem acentuadas, já que para bombas com curvas “planas” as variações serão mínimas.

4.4.3 Outras oportunidades de eficientização energética no saneamento
São relacionadas a seguir diversas situações operacionais em sistemas de abastecimento de água ou esgotamento
sanitário que geram custos adicionais de energia elétrica, as quais devem ser diagnosticadas e combatidas.
•
•
•
•
•
•

motores apresentando baixo rendimento, mal dimensionados;
bombas apresentando baixo rendimento; mal dimensionadas;
válvulas estranguladas dissipando energia por perdas de carga;
conjuntos motobombas operando fora do ponto de trabalho;
excesso de perda de carga em tubulações sob bombeamento;
descargas pela parte superior em reservatórios elevados sem capacidade de reservação, portanto operando
como caixa de passagem;
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• válvulas de retenção dando retorno;
• barriletes com montagens inadequadas gerando perda de energia;
• operação desnecessária de utilidades no horário da ponta como, por exemplo: carregamento de reservatório
de água de consumo próprio em ETA e ETE; lavagem de ﬁltros, recuperação da água de lavagem, etc.;
• motores operando com sistema de ventilação obstruído e lubriﬁcação inadequada aumentando as perdas
mecânicas e comprometendo a vida útil;
• baixo aproveitamento da capacidade e autonomia de reservatórios existentes, devido a níveis operacionais com elevado grau de segurança, limitando o aproveitamento pleno dos reservatórios;
• pouca automatização, resultando que procedimentos operacionais sejam realizados manualmente e com
limites de segurança excessivos, restringindo o aproveitamento pleno das unidades;
• falta de otimização e automatização das interdependências operacionais entre instalações;
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