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Tire suas dúvidas sobre o bônus  
de redução voluntária no consumo
 O que é o bônus para a 
redução voluntária do consumo 
e quais são os benefícios para 
os consumidores?
O bônus criado pelo governo federal, 
por meio do Programa de Incentivo à 
Redução Voluntária do Consumo de 
Energia Elétrica, tem o propósito de 
incentivar os consumidores a redu-
zirem o seu consumo de energia em 
meio a atual escassez hídrica viven-
ciada no País.
Com o bônus, além da redução do 
consumo em si, o consumidor rece-
berá um desconto na conta de luz, 
caso consiga atingir a meta estipula-
da de redução de consumo. Assim, 
além de ajudar o País a enfrentar a 
escassez hídrica, ao receber o bônus 
o consumidor tem uma economia 
maior com o gasto de energia.
 O que precisa ser feito para ter 
direito ao bônus?
O consumidor não precisa fazer ca-
dastro ou registro na distribuidora 
de energia elétrica para ter direito ao 
recebimento do bônus. Para ter direi-
to ao bônus, o consumidor precisará 
reduzir o consumo de energia elétrica 
nos meses de setembro a dezembro 
de 2021, de tal forma que a soma dos 
consumos de energia elétrica no pe-
ríodo seja ao menos 10% menor, em 
relação à soma veriicada no mesmo 
período de 2020.
 Sou obrigado a reduzir 
o consumo?
Não. O consumidor não está obri-
gado a reduzir seu consumo. O 
programa de incentivo é totalmen-
te voluntário.
 Qual será o valor do bônus?
Caso seja atingida a meta de re-
dução, o consumidor receberá um 
bônus de R$ 0,50 por kWh do total da 

energia economizada entre setembro 
e dezembro de 2021 em relação ao 
mesmo período de 2020.
 O bônus possui 
alguma limitação?
Sim. O bônus a ser creditado na con-
ta de luz é limitado a 20% da energia 
economizada. Assim, se o consu-
midor economizar 30%, por exem-
plo, receberá o bônus limitado aos 
20% economizados.
 Se o consumidor economizar 
menos que os 10%, ele receberá 
algum bônus?
Não. O consumidor somente recebe-
rá o bônus se a soma dos consumos 
de energia elétrica de setembro a 
dezembro de 2021 for inferior à soma 
dos mesmos meses de 2020, em 
pelo menos 10%. De todo modo, vale 
ressaltar que, mesmo sem o recebi-
mento do bônus, qualquer redução 
do consumo de energia traz um alívio 
inanceiro para o consumidor por 
meio de uma economia na conta de 
luz do mês seguinte.
 Para receber o bônus, a redução 
de consumo precisa superar os 10% 
em todos os meses do período de 
setembro a dezembro de 2021?
Não. A soma dos consumos de ener-
gia elétrica de setembro a dezembro 
de 2021 precisa ser inferior à soma 
dos mesmos meses em 2020, em 
pelo menos 10%. Assim, o consumi-
dor que não conseguir uma redução 
substancial em algum mês ainda 
pode economizar mais energia nos 
demais meses e assim conseguir a 
redução total de ao menos 10% na 
soma do quadrimestre.

 Fonte: Aneel

Tire suas dúvidas sobre a Bandeira Escassez Hídrica
 Por que foi necessário criar a 
Bandeira Escassez Hídrica?
Esse patamar foi criado por determi-
nação da Câmara de Regras Excep-
cionais para Gestão Hidroenergética 
(CREG) para custear com recursos 
da bandeira tarifária os custos excep-
cionais do acionamento de usinas 
térmicas e da importação de energia. 
Com a decisão da CREG, a cobrança 
da bandeira Escassez Hídrica icará 
no valor de R$14,20 a cada 100 kWh 
consumidos. Essa cobrança valerá 
para todos os consumidores do Sis-
tema Interligado Nacional de setem-
bro deste ano a abril de 2022, com 
exceção dos beneiciários da tarifa 
social. Importante frisar que os con-
sumidores dos sistemas isolados, 
tais como os de Roraima e de outras 
áreas remotas, não pagam bandei-
ra tarifária.
 O que é a CREG?
Em razão do cenário de escassez 
hídrica atual – o pior em 91 anos 
–, foi criada pela Medida Provisória 
nº 1.055/2021 a Câmara de Regras 
Excepcionais para Gestão Hidroener-
gética (CREG). A CREG visa fortalecer 
a governança para o enfrentamento 
da escassez hídrica vivenciada no 
País em 2021, estabelecendo, assim, 
a articulação necessária entre os ór-
gãos e entidades responsáveis pelas 
atividades dependentes dos recursos 
hídricos. Dessa forma, espera-se que 

as medidas excepcionais que se fa-
çam necessárias possam ser imple-
mentadas, garantindo sua efetividade 
no aumento da garantia da seguran-
ça e continuidade do suprimento de 
energia elétrica no País.
 Qual a relação entre a nova 
bandeira e o preço da tarifa como 
um todo? É correto dizer que a nova 
bandeira implica um reajuste de 
igual porcentual na conta de luz?
Não. Essa comparação não está 
precisa. A bandeira tarifária represen-
ta apenas uma parcela do valor da 
conta de luz de energia que é paga 
pelos consumidores para remune-
rar os custos de geração, transmis-
são e distribuição de energia, além 
dos encargos setoriais e impostos. 
A tarifa média residencial no Brasil, 
sem impostos, é de R$ 60,00 a cada 
100 kWh, no caso de acionamen-
to da Bandeira Verde. Desse modo, 
a alteração da Bandeira Vermelha 
Patamar 2 de R$ 9,49 para Bandeira 
Escassez Hídrica que representa R$ 
14,20 a cada 100 kWh, corresponde 
a um aumento da tarifa média resi-
dencial de R$ 69,49 para R$ 74,20 a 
cada 100 kWh, o que representa um 
aumento médio de 6,78% na conta 
de luz dos clientes residenciais do 
País, nos meses de acionamento da 
Bandeira Escassez Hídrica.
 O que são as bandeiras e 
quais são os benefícios para 

os consumidores?
Desde 2015, as contas de luz passa-
ram a considerar o Sistema de Ban-
deiras, composto pelas modalidades: 
verde, amarela e vermelha. Essas co-
res indicam se haverá ou não valor a 
ser repassado ao consumidor inal em 
função das condições de geração de 
eletricidade. Se temos poucas chuvas 
e as termelétricas estão acionadas, 
o custo sobe e adotamos a bandeira 
amarela ou vermelha. Se os reserva-
tórios estão cheios, não usamos as 
termelétricas e a bandeira é verde.
 Por qual razão consumidores de 
regiões que não tiveram estiagem 
em seus reservatórios também 
terão de pagar as bandeiras?
O Sistema Elétrico brasileiro é inter-
ligado. Nesse sentido, ainda que a 
condição hidrológica, em determina-
do ano, seja mais severa numa deter-
minada região, quando comparada 
com as demais, o fato é que ela vai 
afetar o custo de geração em todo 
o País. 
 Os novos valores das bandeiras 
já começam a ser cobrados em 
setembro? Quando começam a 
aparecer nos boletos das contas 
de luz?
Sim. A CREG aprovou a nova bandei-
ra Escassez Hídrica, com vigência a 
partir de 1 de setembro.
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 ⁄ ENERGIA

Falta de planejamento propiciou cenário 
de limitações para o abastecimento

A situação atual que se encon-
tra a área de energia é resultado 
de uma soma de fatores, conside-
ra o diretor da Siclo Consultoria 
em Energia Plinio Milano. O exe-
cuivo enfatiza que a dificuldade 
energética de hoje passa por um 
desencontro entre a execução dos 
empreendimentos necessários e a 
demanda apresentada.

Além disso, alguns projetos 
previstos não foram desenvolvidos 
como idealizados inicialmente. Mi-
lano cita o exemplo da hidrelétri-
ca de Belo Monte (no Rio Xingu, 
no Pará), que era para contar com 
um grande reservatório, que pode-
ria ser aproveitado nos períodos 
de poucas chuvas, mas acabou 
se transformando em praticamen-
te uma usina de “fio d’ água”, ou 
seja, que depende do nível do rio 
para produzir.

O consultor também lembra 
que se trata da pior escassez hí-
drica dos últimos 91 anos. Para o 
cenário de momento não se repe-
tir no futuro, o diretor da Siclo diz 
que é preciso realizar e cumprir 
um planejamento energético de 
médio e longo prazo, assim como 
continuar investindo na diversifi-

Belo Monte não está funcionando no potencial do plano original
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cação da matriz energética.
Nesse sentido, o presidente do 

Sindicato da Indústria de Energias 
Renováveis do Rio Grande do Sul 
(Sindienergia-RS), Guilherme Sari, 
destaca que embora o Brasil ve-
nha diminuindo sua dependência 
da hidreletricidade, já que no pas-
sado ela chegou a representar 90% 
de participação na matriz elétrica, 
ainda é a principal fonte de gera-
ção do País. “E todo mundo sabia 
que estávamos com um problema 
hidrológico que não é de hoje, a 
gente deixou arrastar e vamos pa-
gar pela falta de planejamento”, 

aponta o dirigente. 
Sari também admite que exis-

te o risco de racionamento e adver-
te que as possíveis saídas a curto 
prazo não são baratas, como é o 
caso do acionamento de térmicas, 
que têm um custo mais elevado e 
um maior impacto ambiental. O 
presidente do Sindienergia-RS re-
força que a diversificação da ma-
triz energética nacional, que tem a 
perspectiva de crescimento de fon-
tes como a eólica, solar e biomassa 
(matéria orgânica), é um dos cami-
nhos para se precaver que o pro-
blema se repita mais adiante.


